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Abstract 
 
Porsfelt, Dan (2001) Management trainee – Möten med förhinder. Written in Swedish with an English 
summary. ISSN: 1402 – 1544,  ISRN: LTU - DT - - 01/24 - - SE, Institutionen för Arbetsveten-
skap, Luleå Tekniska Universitet 2001:24. 
 

This doctoral thesis in Human Work Science is a study of the participants in a management 
trainee program, carried out in a large Swedish company in 1997-1998. The aim of the thesis is 
to formulate theory around the complexity of a secondary socialisation process where organ-
isational culture is externalised and internalised and individual self-identities of leaders-to-be in 
organisations are developed. The thesis is based on an ethnographic description of the entry 
of six newly graduated economists into an organisation, called ‘Distro’, and their encounters 
with existing organisational cultures. The data material has mainly been gathered through par-
ticipant observation in the everyday life in the organisation, but also in events outside the or-
ganisational frame. An official pan-organisational culture with its related stories, cultures of 
the shop-floor and a managerial culture in the regional organisation are described, as well as 
the development of the self-identities of the management trainees in relation to these cultures. 
The partiality of the internalisation of the different organisational cultures and the conscious 
acting in contrast to aspects of the internalised managerial culture is emphasised and the great 
complexity of the transition- and socialisation processes in the specific case is pointed at. This 
complexity is most likely to exist also in similar cases. The complexity is understood as a room 
of differences or room of relations. A number of circumstances, demands, structures, possi-
bilities, values and practices in relation to one another constructs a sort of zone for reflection 
and as a consequence also development, movement and action. This zone is labelled interspace. 
Interspace is thus, a theme that, in different forms, can be found in the previous descriptive 
chapters of the thesis. The interspace simultaneously makes learning and development of both 
individual and, in the end, the organisation, possible as it may hinder the individual objective 
career or that of a group. It is, as a consequence, important for individual or groups finding 
themselves in the interspace to try to manage the impression that the interspace does not exist. 
Management trainee programs as a social phenomenon is, finally, seen as an aspect of a pro-
fessionalisation process on the work place level, and as a modern institution colliding with 
post-modern values in the elite groups normally recruited to such programs. 
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Skickligheten att formulera tack kännetecknar den förstklas-
sige forskaren. Det kan hända att en forskare när han är klar 
med sitt mödosamma arbete upptäcker att han inte har nå-
gon att tacka. Det spelar ingen roll, han får hitta på tacksam-
hetsskulder. En forskning utan tacksamhetsskulder är miss-
tänkt och någon måste på något sätt tackas. 
(Hur man skriver ett förord, Umberto Eco, 1992:103) 
 

FÖRORD 
Jag är, så här i slutfasen av mitt avhandlingprojekt, i den avundsvärda positionen att 

jag inte behöver uppfinna tacksamhetsskulder. Det finns ett litet antal personer och 
några institutioner som jag kan rikta ett uppriktigt tack till för att de på ett eller annat 
sätt bidragit till projektet gått att genomföra.  

Först och främst vill jag tacka traineerna Erik, Ewa, Jörgen, Roger och Sophie som 
är huvudpersonerna i avhandlingen. Tack för att ni ställde upp på att ha mig med under 
management traineeutbildningen och er tid i och delvis utanför Distro Region Öster-
bro! Ett stort tack riktar jag också till de ansvariga för denna studerade traineeutbild-
ning och då framför allt Margareta, Helene, Rolf, Regina och Helge, för att ni på ett 
öppnade organisationen och utbildningen för mig att vistas i och deltaga i. Tack också 
till alla andra medlemmar i Distro som givit av sin tid och sina tankar i samtal och mö-
ten med mig under den tid jag befann mig i er arbetsvardag. 

Sedan vill jag tacka Jan Johansson för att du inledningsvis trodde på mig och min 
forskningsinriktning. Jag vill också varmt tacka Göran Jense som, tillsammans med Jan, 
varit handledare i projektet. Friheten att agera självständigt, vilket du givit mig möjlig-
het att göra, har jag uppskattat. Tack också för din petighet i språkgranskningen, Gö-
ran! 

Projektet har kunnat genomföras på grund av det finansiella stöd som erhållits från 
flera håll. Viktigast har givetvis det treåriga forskningsanslag från dåvarande Rådet för 
arbetslivsforskning varit som utgjort den finansiella ryggraden i projektet. Tack för det! 
Jag har också erhållit kompletterande forskningsanslag från institutionen för samhälls-
vetenskap vid Växjö universitet, där jag till vardags arbetar. Jag är tacksam för dessa bi-
drag. Ytterligare en finansiär finns och det är Scandinavian Management Centre i 
Stockholm som 1996 tilldelade mig ett stipendium då projektet bedömdes vara i topp 
vad gäller intressanta forskningsprojekt på ledarskapsområdet det året. Tack, det räd-
dade sommaren 1996! 

Om jag återgår till enskilda personer som på ett eller annat sätt positivt bidragit till 
det slutliga resultatet, läroprocessen eller mitt liv i övrigt under de fem och ett halvt år 
som gått sedan jag påbörjade min forskarutbildning i arbetsvetenskap, vill jag speciellt 
nämna följande. För kommentarer kring delar av texten framför allt framförda på olika 
seminarier av olika slag: Jon Aarum Andersen, Ola Agevall, Jan Andersson, Sören Au-
gustinsson, Klas Borell, Nihad Bunar, Per Dannefjord, Marcus Free, Malin Hjorth, Pe-
ter Hultgren, Thorbjörn Nilsson, Gunnar Olofsson, Fanny Ramsby, Glenn Sjöstrand, 
Håkan Thörn, Mats Trondman, Malin Wreder, Paul Willis samt Helen Wood. Inled-
ningsvis hade jag också mycket stor hjälp av Frode Hubertz Haaland från Høgskolen i 
Østfold. Tack till alla er! Ett extra stort tack till Philip Lalander för din genomläsning 
av texten och konstruktiva kommentarer i ett sent stadie i processen!  
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Min far, Bertil, vill jag också varmt tacka för hjälp med barnpassning och allt annat 
stöd under de senaste åren! Likaså vill jag nämna mina barn Robin, Joar och Linnéa 
som inspirerat mig och ibland också kritiserat mig (och texten!) utifrån olika aspekter.  

Mest av allt vill jag dock tacka dig, Christina! Dels för ditt arbete med att läsa och 
kritisera mitt arbete och som ständig diskussionspartner under hela forskningsproces-
sen. I denna funktion måste du nämnas med ditt fullständiga namn, Christina Kloster-
berg. Dels vill jag tacka dig för allt stöd i övrigt och att du valt att leva ihop med mig. I 
den funktionen säger jag: Tack Kicki! 

Nu, över till något annat… 

 

Annegärde, Berg, 29 juli 2001 

Dan Porsfelt 
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Vad ska du bli när du blir stor? 
Ska du bli som far och mor? 
Ska du bli en boss? 
En försäljare, eller disponent nånstans? 
(Vad ska du bli?, Ebba Grön, 1979) 

 

KAPITEL 1 – ORGANISATIONSSOCIALISATION, LE-
DARUTBILDNING OCH MOTIV ATT STUDERA DETTA 

Virtually all the goods and services we need for our existence and for our enjoyment 
are produced by organizations that are controlled by managers. This was far from 
the case as recently as 150 years ago. Today, almost all ‘working’ adults spend 
half of their nonsleeping lives being directed by managers. One hundred and fifty 
years ago, less than 10 percent did so. (Kotter 1986:1) 
 
Citatet från Kotter illustrerar den stora roll som ledare och ledarskap i arbetsorga-

nisationer har i våra dagliga liv. En konsekvens av iakttagelsen blir att det är viktigt att 
vetenskapligt studera och beskriva fenomenet ledare i arbetsorganisationer.1 Denna av-
handling i arbetsvetenskap vill bidraga till att öka förståelsen av vad ledare är och fram-
för allt av hur ledare blir till genom att studera hur blivande ledare i storföretag utbildas. 
Man kan på goda grunder anta att kulturer i form av system av värderingar, symboler, 
ritualer, gränser, praktiker, artefakter och innebörder i dessa som utvecklas och existe-
rar hos individer i ledarställning i arbetsorganisationer, inverkar på förhållanden för öv-
riga medlemmar i dessa. Sådana organisationskulturer är också av betydelse för relatio-
nerna mellan ledare och andra organisationsmedlemmar, samt för förhållandet mellan 
organisationerna och deras omgivning. Jag vill med denna avhandling öka förståelsen av 
kulturell produktion och reproduktion hos ledare i arbetsorganisationer.  

Fenomenet management traineeprogram får genom avhandlingen en av de första ve-
tenskapliga belysningarna i Sverige. Ett management traineeprogram kan ses som ett 
försök till överföring av organisationskultur och inlemmande av nykomlingar i denna. 
Det är således ett fall av socialisation och, mer specifikt, en sekundär socialisationsprocess 
rörande inträdet i en organisation som studeras. Härvidlag görs en ansats att fånga den 
komplexitet som är förknippad med en sådan socialisationsprocess. Det som följer är 
därför bl a också en berättelse om makt och tillägnandet av maktresurser, om gradvis 
förändrade perspektiv på tillvaron och om utvecklingen av självidentitet framför allt 
hos de personer som genomgår traineeutbildningen och sedan, eventuellt, träder in i en 
chefsposition. 

                                                      
1 Redan efter tio rader uppstår det här en definitionsmässig förvirring avseende begreppen chef och ledare. Detta kom-

mer att fortgå under resten av avhandlingen på många ställen. Begreppen chef och ledare kommer att användas växel-
vis under stora delar av texten. Jag är medveten om gängse definitioner av de två begreppen som långtifrån fullständigt 
överlappande varandra. Trots detta finner jag det ofta lättare att använda dem omväxlande för att beskriva en position i 
förhållande till andra personer i en organisation i allmänhet. Det kan gälla en allmän syn på vad en person i en chefsposi-
tion gör eller förväntas göra (vilket ju därmed ofta – men inte bara eller alltid – innefattar ledande eller ledarskap). Det 
kan gälla beskrivningar av en person i förhållande till andra – vilket också omfattas av den dimension som beskrivs i 
parentesen ovan. Det kan röra sig om beskrivningar av en persons sätt att vara, där samma förhållande gäller. I det 
vardagliga språket använder de i avhandlingen beskrivna personerna, precis som gemene man oftast gör, termen chef i 
normalfallet, men blandar ut sitt språk med ordet ledare. När jag menar att distinktionen mellan de två begreppen är 
viktig för framställningen eller av teoretisk vikt, kommer också distinktionen att betonas i texten. Om ingen betoning 
sker, kommer jag att fritt växla mellan chef och ledare som termer för någonting i allmänhet. 
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Jag vill, innan min egentliga berättelse om detta tar sin början, kort redogöra för 
mina skäl att studera detta och mot den bakgrunden formulera ett syfte för avhandling-
en. Jag kommer också att kort beskriva det studerade management traineeprogrammet 
och dess uppläggning. I kapitel två kommer jag att ingående diskutera hur berättelsen 
jag sedan ger är konstruerad och hur de metodval som gjorts sett ut. 

I avhandlingen anläggs alltså ett kulturperspektiv på ledarutbildningen. Under sena-
re år har forskningen kring organisationskulturer vuxit i omfattning. Trots olika defini-
tioner av kultur i organisationer och ibland ganska disparata forskningsinsatser kring 
ämnet, kan man konstatera att det finns en acceptans av idén att kulturer existerar inom 
organisationer, t ex arbetsorganisationer, och dessutom påverkar vardagen i organisa-
tionerna och dess funktioner (se t ex översikter i Alvesson & Berg 1988, Müllern 1994 
samt Parker 2000). Relationer mellan individer i organisationer skapar, återskapar och 
påverkas av olika kulturer i organisationer. Individer skapar och återskapar ständigt 
identiteter och kulturer i interaktionen med andra, genom egen symbolisk kreativitet 
och internaliseringar av andras kulturella uttryck (Goffman 1959/1988, Pettigrew 1985, 
Willis 1977/1993, 1978 och framför allt 1990/1993). Detta sker då individer rör sig 
över tid och rum och agerar på olika arenor, där kulturer och identiteter mejslas ut för 
dem själva och andra i den situationsbundna interaktionen (Goffman 1959/1988, Gid-
dens 1991, Cohen 1994).  

Det perspektiv som på begreppet kultur i avhandlingen är alltså ganska brett. Att 
vara medlem i en kultur innefattar att man i relativt stor utsträckning delar historia, 
symbolsystem, praktiker, kunskaps-, norm- och värderingssystem med andra männi-
skor. Det innefattar också att man med en viss regelbundenhet interagerar med var-
andra, åtminstone indirekt via olika former av medier. Kulturen byggs i grund och bot-
ten kring mänsklig interaktion och därmed förknippat meningsskapande. Ett kriterium 
för att vi skall kunna tala om en kultur är därvidlag, att åtminstone relativt stor del av 
de innebörder som tillskrivs händelser, personer och artefakter i denna interaktion är 
gemensamma och delade mellan inblandade aktörer, åtminstone delade som grund för 
ett utbyte om värdet av detta delade något (Wulff 1988:26).  

Kulturen visar individer vilka handlingsalternativ som är möjliga och/eller önsk-
värda, eller tvärtom, i olika situationer, där individer som aktörer kan agera i olika rol-
ler. Således tolkar medlemmarna av en kultur världen på ett liknande sätt. Det är dock 
viktigt att poängtera att kultur inte bör ses som något statiskt, utan i stället som statt i 
förändring och under överförande från en individ till en annan, eller från en grupp till 
en annan (Berger & Luckmann 1967, Willis 1978, Giddens 1991). Ibland sker överfö-
ringen av kultur i mer institutionaliserad form såsom i skolverksamhet, där yrkesutbild-
ningar är en form. Det är dock inte självklart att en sådan överföringsprocess fungerar 
som avsett. Sociologen och etnografen Paul Willis (1977/1993) visar t ex i boken Lear-
ning to Labour hur arbetarklassungdomar utvecklade en egen kultur som stod i mot-
sättning till skolkulturen där de vistades dagligen. Många andra exempel kan ges på 
‘misslyckad’ kulturöverföring. Ofta torde överföringsprocessen kunna ses som ‘lyckad’, 
åtminstone till stora delar. Detta gäller även kulturöverföring i den institutionaliserade 
form som utbildningsprogram etc utgör. 

MANAGEMENT TRAINEEPROGRAM 

Under de senaste decennierna har det i Sverige blivit vanligare att större och medel-
stora företag, framför allt inom exportindustrin, utvecklat s k management traineepro-
gram. Under den senare delen av denna period har också offentligägda företag som Te-
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lia inrättat sådana program. Likaså har program av denna typ och med benämningen 
trainee- eller management traineeprogram startats i kommuner (t ex Växjö kommun), 
statliga myndigheter (t ex Riksskatteverket) och organisationer (t ex Moderaterna i 
Stockholmsregionen). Dessa kan ha olika mål, deltagare och genomföranden. ABB 
(Asea) kan ses som en föregångare på området, med sin elevingenjörsutbildning som fi-
rade 95-års jubileum under år 2000.  

I föreliggande avhandling fokuseras en traineeutbildning av typen management trai-
neeutbildning. Ett gemensamt drag i de flesta av dessa program är att det är företag 
som söker civilekonomer och/eller civilingenjörer under 30 år med ‘goda språkkunska-
per’ och gärna ‘internationell erfarenhet’ till traineeanställningar. Man använder i vissa 
fall även externa rekryteringsfirmor (t ex Mercuri Urval) i urvalsarbetet. Dessa firmor 
förknippas med rekrytering av eliter, populärt kallat headhunting. Traineeprogrammen 
ser olika ut i längd och inriktning beroende på företag och bransch, men generellt om-
fattar de 12-20 månader. Teoretisk utbildning varvas med praktik i olika positioner och 
på olika avdelningar inom organisationen. Efter genomgången traineeutbildning är tan-
ken att deltagarna skall kunna gå in i en ledande befattning inom organisationen. Det 
framstår som försök att forma högkvalificerade människor, rekryterade ur en samhälle-
lig elitgrupp, till en elit inom organisationerna. Genom en sekundär socialisationspro-
cess (Berger & Luckmann 1967:138ff) vill organisationernas ledningar söka överföra en 
speciell kultur till den ‘elit’ som rekryteras till traineeprogrammen (Van Maanen & 
Schein 1979:230). 

ETT SYFTE – MOT BAKGRUND AV TIDIGARE STUDIER 

De ovan berörda ledarutbildningsprogrammen förefaller att hittills ha rönt ett 
mycket begränsat intresse från forskarsamhället, inte minst i Norden. Några undantag 
finns dock. Jag kommer nedan att först mycket kort redovisa ett urval av den forskning 
som legat till grund för denna avhandling. Därefter presenteras kort ett litet antal veten-
skapliga arbeten och begrepp som, i ett bredare perspektiv, har påverkat min avhand-
lings syfte och dess genomförande2. Mot denna bakgrund formulerar jag sedan ett syfte 
för avhandlingen. 

Den amerikanske kulturanalytikern William H Whyte’s The Organization Man från 
1956 bör här nämnas. Författaren ger en livfull beskrivning av management trainee-
program i två amerikanska storföretag under femtiotalet, Vick och General Electric. 
Whyte uppger att han själv genomgått Vick’s traineeprogram under 1930-talet. General 
Electric’s traineeprogram har, enligt Whyte tjänat som en modell för många andra före-
tag. Traineeprogrammen ses av Whyte som en praktik i en större process där ‘Organi-
zation Men’ produceras. Dessa människor koloniseras av näringslivets organisationer, 
normer och värderingar, vilket Whyte ser faror i. Således förespråkar han kamp mot en 
sådan utveckling. Organisationsmänniskor i Whytes mening är dock inte att betrakta 
som synonyma med chefer/ledare i organisationer. För läsaren framstår de individer på 
mellannivå inom det amerikanska näringslivet som Whyte beskriver som utvecklade till 
gråa, något inskränkta administratörer som framleder sina liv i en vadderad bubbla. 

Psykologen Claes Edlund (Edlund m fl 1990) har under 1980-talet tillsammans 
med en sociolog, en företagsekonom och ytterligare en psykolog genomfört en enkät-
undersökning av 200 svenska chefer på en nivå strax under den absoluta toppen i de 

                                                      
2 Ytterligare några inspirationskällor som mer eller mindre medvetet ligger till grund för den berättelse jag avger diskute-

ras i följande kapitel. 
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organisationer där de arbetade i. Författarna undersökte bl a chefernas tidigare utbild-
ningsbakgrund. Någon traineeutbildning nämns inte i resultatredovisningen, vilket kan 
vara en indikation på att fenomenet är förhållandevis nytt i Sverige. I övrigt ger under-
sökningen intressanta inblickar i förhållandet mellan chefsroll-arbete-fri tid-familj. Un-
dersökningen ger m a o tips om intressanta förhållanden som kan påverka chefer och 
kulturer som existerar i företagsledningar.  

Företagsekonomen Dag Björkegrens Företagsledarutbildning - en fallstudie från 1986 
är ett svenskt försök att studera ledarutbildning. Björkegren samlade in data med hjälp 
av deltagande observation och semistrukturerade intervjuer av deltagare i ett företags-
ledarutbildningsprogram. Björkegren konstruerar i boken en analysmodell som han ap-
plicerar på det studerade ledarutbildningsprogrammet. Studien är framförallt koncen-
trerad till själva lärosituationen. Det studerade programmet var dessutom en ‘öppen, ex-
tern företagsledarutbildning’ (Björkegren 1986:28) där deltagare från olika företag och 
branscher genomgick en utbildning anordnad av en från företagen fristående arrangör. 
Detta gör att fenomenet internalisering av organisationskulturer inte kunde studeras av 
Björkegren. 

Ytterligare studier av ledarutbildning och ledarutveckling finns givetvis (se t ex An-
dersson 1992 och Haaland 1994). Förhållandena för kvinnliga chefer har t ex uppmärk-
sammats av Billing och Alvesson (1994). Företagsekonomen Anderson-Gough m fl 
(1998) har studerat socialisationsprocesser hos blivande auktoriserade revisorer i Stor-
britannien. Management traineeutbildningar, förefaller dock inte ha studerats i någon 
nämnvärd utsträckning. Ett undantag är företagsekonomen Ulla Eriksson som under år 
2000 disputerade på en avhandling som framförallt fokuserar på genuskonstruktion i 
arbetsorganisation3. Som fall studerade författaren deltagarna som genomgick ett ma-
nagement traineeprogram i ett internationellt, varuproducerande företag i Sverige. Stu-
dien baseras huvudsakligen på intervjudata, där framför allt de tio deltagarna vid flera 
(två till fyra) tillfällen under traineeutbildningens tid (1992-1993), och efter dess avslu-
tande, intervjuats. Viss deltagande observation har också använts, men i mycket be-
gränsad omfattning (sex tillfällen). Ett litet antal kompletterande intervjuer med chefer 
och tidigare traineer i organisationen har dessutom genomförts. 

Erikssons avhandling utgör, trots en viss brist på närhet till vardagen i organisatio-
nen som studerats och avsaknad av observationsdata rörande händelser i det konstruk-
tions- och rekonstruktionsarbete som författaren säger sig vilja studera, ett mycket in-
tressant verk. Det visar sig att trots det Eriksson kallar för ‘goda intentioner’, dvs up-
penbarligen uppriktiga önskemål att utveckla den studerade organisationen (kallad Pri-
mo) i riktning mot ökad jämställdhet i den meningen att av skillnader mellan ‘manligt’ 
och ‘kvinnligt’ önskas upplösas, så reproduceras ändå samhälleliga konstruktioner av 
genus och hierarkiska förhållanden mellan könen. Eriksson lyckas visa hur detta sker ‘i 
det tysta’. Det är i vardagen och i oreflekterade handlingar som rekonstruktionen av 
etablerade genus och förhållanden dem emellan äger rum, vilket resulterar i att de ‘goda 
intentionerna’ hos personer inblandade i processen (organisationens ledning och ma-
nagement traineer) inte får genomslag. I samband med detta fokuserar Eriksson i viss 
utsträckning också på gruppen som enhet, vilket är en intressant analytisk dimension. 

                                                      
3 Eriksson använder själv begreppet kön istället för genus i titel och inledning på avhandlingen och motiverar också detta. 

I resterade delar av avhandlingen är dock genus huvudsakligen det som fokuseras av Eriksson, varför jag väljer att se 
det som en studie av konstruktionen (och rekonstruktionen) av genus i arbetsorganisation. Erikssons studie, publicerad 
år 2000, har till skillnad från övriga verk som nämns i detta kapitel av naturliga skäl inte legat till grund för min avhand-
ling. 
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Detta återknyter till frågan om vad som kan ses som lyckad och misslyckad sociali-
sation och till svårigheter som är förknippade med försök till styrning av värderingar 
och praktiker. Det lyckade/misslyckade i en process av detta slag torde delvis vara en 
fråga om perspektiv. 

Att utbildas till ledare i ett traineeprogram är inte någon okomplicerad process. För 
det första kommer ingen av deltagarna in i processen som oskrivna kort. Genom såväl 
primär som sekundär socialisation i barn- och ungdomsåren har de blivande cheferna 
internaliserat en (svensk-) bakgrundskultur. De har genomgått en ungdomsperiod som 
är förenad med ett identitetsskapande arbete av stor betydelse för resten av livsbanan. 
Strax innan ledarutbildningen påbörjas har oftast flera års studier på universitet genom-
förts, där en identitet omfattande roller som ‘student’ och t ex ‘ekonom’ mejslats ut, 
samtidigt som i många fall konstruktionen av en mer övergripande självidentitet som 
‘vuxen’ påbörjats. 

I detta skede är tanken att individen skall internalisera en ny delkultur - organisa-
tionskulturen 4- men också en ledarkultur. Den senare är också att betrakta som en del-
kultur (Hannerz 1983 och 1992). Individen förväntas i detta sammanhang utvecklas till 
att se och tolka händelser och fenomen i och kring den organisation man är verksam-
ma i ur ledarens, företagsledningens perspektiv. Detta kan ibland innebära att använda 
den generella organisationskulturen för att styra organisatoriskt underställdas handlan-
de (se t ex Smircich & Morgan 1982, Peters & Waterman 1982/1990, Deal & Kennedy 
1982/1988, Jacobsson 1994 och Blomqvist 1996). Detta sker bl a genom berättande el-
ler återberättande av olika berättelser (Czarniawska-Joerges 1996, Eccles & Nohria 
1992 och Watson 1996). När individen träder in i en chefsposition måste den själviden-
titet som dittills utvecklats omskapas. Individen förväntas också börja att se sig själv 
som en del av ledarkulturen ifråga.  

Under traineeperioden konfronteras deltagarna också med andra delkulturer, t ex i 
praktikmomenten på olika avdelningar i organisationen. Sådana delkulturer är grundade 
i situationell erfarenhet (Hannerz 1983:175) och avviker i olika stor utsträckning från 
ledarkultur och generell organisationskultur och olika berättelser t ex i måldokument, 
uttalanden av organisationens ledande skikt, etcetera, kopplade till de senare kulturerna. 
Likaså avviker de i olika grad från bakgrundskulturer, som t ex den svenska kulturen. 
Många traineeprogram i transnationella arbetsorganisationer innefattar dessutom en 
längre tids praktik inom avdelningar utanför det egna landet vilket också ger möjlighet 
till möte med andra delkulturer.   

Sammanfattningsvis kan sägas att traineeutbildningarna kännetecknas av att vara 
transitionsprocesser (Turner 1969/1995, Light Jr, 1985, Jeffcutt 1996) där deltagarnas 
självidentiteter och sociala identiteter förväntas utvecklas och förändras. Processen stäl-
ler också ofta krav på förflyttningar från ett socialt och geografiskt rum till ett annat. 
Medlemskap i en viss kultur förväntas därmed omskapas till medlemskap i en annan 
kultur.  

                                                      
4 Jag skriver här organisationskulturen i singularis, då detta ofta anges som ett mål med utbildningar av denna typ. Se t ex 

Kunda (1992). Jag menar själv inte att det skulle existera en kultur i större arbetsorganisationer, utan ett antal parallellt 
existerande sådana. 
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Managementforskaren Paul Jeffcutt (1996), som studerat ett traineeprogram5 po-
ängterar dels känslorna av osäkerhet, möjligheter och tvetydighet som deltagarna upp-
levde under programmets gång, dels gruppens betydelse för deltagarnas personliga ut-
veckling. Det ovannämnda pekar på vikten av att studera just traineeutbildning av ma-
nagementkaraktär. Denna sker i en fas i de blivande ledarnas liv där man befäster 
grundläggande värderingar internaliserade i uppväxten, men är också en transitionspro-
cess, där möjligheterna att forma (både från företagslednings och deltagarna självas si-
da) en stabil självidentitet, grundläggande värderingar och kulturell tillhörighet ses som 
stora. Anspråken på att genom formell utbildning i form av management traineepro-
gram skapa eller åtminstone skapa förutsättningar för en sådan förändring kan alltså 
sägas existera. Harvardekonomen Linda Hill (1992) har med hjälp av kvartalsvisa inter-
vjuer studerat 19 nyblivna chefer under deras första år som anställda i sina chefsposi-
tioner. Författaren poängterar hur svår denna transitionsprocess var, men också hur 
viktigt det erfarenhetsbaserade lärandet var. Det var genom försök och misstag, obser-
vation och tolkning som individerna lärde sig vad som krävdes för att bli effektiva leda-
re i affärslivet. Jeffcutts och Hills studier väcker frågan om traineeprogrammen funge-
rar som avsett sett från företagens och organisationernas perspektiv. 

Managementforskaren Meryl Reis Louis (1980) poängterar hur forskning om ny-
komlingar i organisationer har karaktäriserats av att man studerat delar av processen att 
göra entré i en ny organisation. T ex hur internaliseringen och inträdet i nya roller stu-
derats, men att man också lämnar roller glömts bort. Louis påpekar också att studier av 
socialisationsprocessen i arbetsorganisationer tenderat att förbise organisationskultu-
rerna och processen då dessa överförs till nykomlingar i traditionella organisatoriska 
miljöer. Hills (1992) studie är delvis ett svar på detta senare, men betonar inte organisa-
tionskulturerna så mycket, utan är främst fokuserad på individuell ledaridentitet. 

Överhuvudtaget förefaller processen då nya chefer rekryteras och gör entré i orga-
nisationer vara ett försummat tema. Organisationsforskaren John Storey har gjort en 
genomgång av litteraturen kring ledarutveckling (management development). Han 
säger följande; ‘The process of inflow into the managerial cadre is in fact given compara-
tively little attention in the management development literature.’ (Storey 1989:14). 

Att det första året är av mycket stor vikt för sådana, nya ledare förefaller ändå vara 
belagt. Som exempel kan nämnas att Berlew och Hall (1966) och Hill (1992) har poäng-
terat detta utifrån olika utgångspunkter baserat på data insamlade på mycket olika sätt. 
Jag ser det därför som viktigt att under lång tid, nära och på djupet följa en grupp bli-
vande ledare under ett traineeprogram då de skall ‘lära sig att bli ledare’. Resultaten av 
denna studie kompletterar därför t ex Hills studie, genom ett starkt fokus på internali-
sering av organisationskulturer och skapandet och återskapandet av ledarkultur och -
identiteter hos individ och grupp. 

Hur skall man kunna beskriva, förstå och skapa teori kring den komplicerade socia-
lisationsprocessen som kulturöverföring, kulturskapande, rolltransitioner, inlärning och 
praktik som ett management traineeprogram innebär? Först och främst måste det 
framhållas att mitt val av traineeprogram som studieobjekt är grundat i dess tydlighet 
och dess relativt tydliga avgränsbarhet i tid och rum. Socialisationsprocessen bör enligt 
min mening vara extra tydlig och möjlig att studera i detta sammanhang av flera skäl 

                                                      
5 Jeffcutt studerade visserligen inte management trainees, utan ett utvecklingsprogram för långtidsarbetslösa kvinnor i 

norra England. 
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(Van Maanen & Schein 1979:213). Deltagarna förväntas lära sig och internalisera något 
specifikt. Det går därför att åtminstone spekulera i huruvida processen lyckats (framför 
allt då från organisationsledningens sida) eller ej. Kunskapssociologerna Berger och 
Luckmann (1967:173ff) poängterar den asymmetri mellan objektiv och subjektiv verk-
lighet som gör att man kan tala om ‘lyckad’ och ‘misslyckad’ socialisation. Organisa-
tionsteoretikern Gareth Morgan (1991) använde Smircich’s studie av toppcheferna i ett 
amerikanskt försäkringsbolag för att poängtera hur viktiga ledarna var för att forma 
värderingarna som existerade i en organisation. Ledande skikt i företagen är medvetna 
om och har åtminstone godkänt traineeprogrammens mål och huvudsakliga innehåll i 
normalfallen. Vidare rör det sig om ett begränsat antal deltagare, vilket möjliggör ett 
djupare studium av socialisationsprocessen. De berörda individerna interagerar delvis 
som grupp, vilket är en intressant dimension eftersom man kan använda också gruppen 
som analysnivå. Morgan (ibid) poängterar i sammanhanget att så kallade (social-) an-
tropologiska perspektiv och metoder bör användas i studier av organisationskulturer. 
Han avser med detta anläggandet av ett kulturperspektiv samt datainsamling genom 
vad som brett kan beskrivas som deltagande observation (se även Jeffcutt 1996, Linste-
ad 1996, Pettigrew 1985, Light Jr 1985 samt Eriksson 2000). 

Det finns idag en mycket rik flora av management litteratur, dvs litteratur om ledar-
skap i arbetsorganisation. Ett antal studier av sådana har gjorts (se t ex Trollestad 1994, 
Müllern 1994, Alvesson & Berg 1988, Yukl 1989, Storey 1989 samt Parker 2000). En 
ganska stor del av litteraturen är skriven av och/eller för konsulter att användas i ledar-
utveckling framför allt inom näringslivet men också på universitetsutbildningar (Alves-
son & Berg 1988 och Trollestad 1994). Litteraturen präglas av hög grad av konformitet 
såväl stilistiskt som innehållsmässigt (Trollestad 1994). Forskningen kring organisa-
tionskultur har, som tidigare nämnts, också vuxit på senare tid. Förhållandevis få studi-
er som knyter ihop ledarutbildning och organisationskultur har dock gjorts. I den mån 
sådana har genomförts verkar de ofta vara inriktade på vidareutveckling av ledare som 
redan befinner sig i en arbetsorganisation och hur dessa kan forma och styra en viss 
organisationskultur (Yukl 1989 och Haaland 1994). Forskning rörande chefers levnads- 
och arbetsförhållanden samt vilka komponenter som kan sägas ingå i chefs-/ledarrollen 
finns i ganska stor utsträckning, ofta baserad på kvantifierade enkätstudier (se t ex Ber-
lew & Hall 1966, Kotter 1986, Yukl 1989, Edlund m fl 1990 samt Billing & Alvesson 
1994). Under de senaste åren har också människosynen i ledarskapsutbildning upp-
märksammats forskningsmässigt av teologen Claes Trollestad (1994). 

Forskning kring hur processen där överföring av kultur till blivande ledare i arbets-
organisationer ser ut förefaller däremot i stort saknas. Organisationsforskarna John 
Van Maanen och Edgar Schein (1979:214) konstaterade för över tjugo år sedan att ‘ob-
servations of the process in situ’ rörande detta var en stor bristvara. I huvudsak gäller det-
ta uttalande fortfarande. Vad jag därför i avhandlingen söker göra är att knyta an till 
ovannämnda områden och använda delar av den tidigare forskningen på ett delvis nytt 
fält. Forskningen och teorier om organisationskultur, ledarskap/chefsroller och ledar-
utbildning/-utveckling tjänar därför som utgångspunkter i en studie av konkreta situa-
tioner där kulturöverföring till blivande chefer är aktuell. 

Med utgångspunkt i vad som nämnts ovan kan ett syfte för avhandlingen anges; 

Att beskriva komplexiteten i en sekundär socialisationsprocess där organisationskulturer 
externaliseras och internaliseras och individuell självidentitet utvecklas hos blivande leda-
re i organisationer samt utveckla teori om detta. 
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För att nå syftet har ett längre etnografiskt fältarbete genomförts i en större svensk 
arbetsorganisation. 

OM DEN STUDERADE ORGANISATIONEN, TRAINEEPROGRAMMET OCH 
STUDIENS GENOMFÖRANDE 

Studien är genomförd inom en regional organisation tillhörande ett stort företag 
verksamt i Sverige. Företaget, i avhandlingen kallat Distro AB, var vid tiden för studi-
ens genomförande (1997-1998) uppdelat i flera olika dotterbolag och geografiskt inde-
lade regionala organisationer. Det studerade management traineeprogrammet genom-
fördes inom en sådan regional organisation med ungefär 1300 medarbetare. Distro 
AB’s kärnverksamhet ligger inom distributionsbranschen, men man kontrollerar också 
helt eller delvis företag verksamma inom andra branscher. Företaget är framför allt 
verksamt i Sverige, men har också viss, växande, verksamhet i utlandet. Under 1990-
talet har stora förändringar vad gäller organisation, affärsverksamhet och personalstyr-
ka genomförts. Rationaliseringar har medfört att många medarbetare sagts upp eller på 
annat sätt (framför allt genom pensionsavtal) fått lämna företaget, speciellt under den 
senare delen av 1990-talet. Det var således en organisation stadd i förändring som de 
studerade traineerna skulle träda in i. Mot bakgrund av att akademiskt utbildad personal 
av tradition varit ett mycket litet inslag i Distros personalstyrka, var tanken med den 
studerade traineeutbildningen att en ny typ av ledare skulle rekryteras in i organisatio-
nen för att kunna vara en resurs i förändringen av organisationen och dess arbetssätt. 
Dels skulle detta ske genom att nykomlingarna skulle vara och formas till ledare (‘för-
ändringsledare’) och dels genom att de hade en akademisk utbildning i ekonomi, vilket 
Distro AB’s ledning upplevde vara en stor bristvara i den regionala organisationens 
chefskader vid tiden för studien.  

Sex nyblivna civilekonomer rekryterades till det 12 månader långa traineeprogram-
met. Detta var det första i sitt slag inom den regionala organisationen, i fortsättningen 
kallad Distro Region Österbro. Ett ledarutvecklingsprogram med intern rekrytering hade 
dock genomförts något år innan den här studerade traineeutbildningen genomfördes. 
Centralt inom Distro AB har man dock under ett antal år genomfört management trai-
neeutbildningar. Detta centrala traineeprogram har ett mycket gott anseende, t ex bland 
studenter på ekonomutbildningar. 

Efter genomgånget traineeprogram var målet från organisationsledningens sida att 
deltagarna i första hand skulle vara mogna att tillträda chefsbefattningar av enhets-
chefskaraktär. Enheternas storlek varierade mellan ungefär 50 och 100 anställda. Trai-
neeprogrammet omfattade praktik på lagergolvet, i chefsbefattning, projektarbeten och 
projektansvar, gemensamma formella utbildningar genomförda såväl av inom organisa-
tionen verksamma experter eller chefer, som av inhyrda konsulter. Det första halvårets 
program var detaljplanerat, medan det andra halvårets uppläggning skulle skräddarsys 
efter behov under resans gång. Att det skulle handla om projektarbete var dock klart 
uttryckt. Varje trainee fick också en mentor. Mentorerna var alla anställda som en av 
knappt 20 enhetschefer (förkortat EC och ofta kallade ‘EC’ar’) inom regionen. 

Det första halvårets utbildning startade i juni 1997 och omfattade inledningsvis sju 
dagars introduktion där högre chefer i den egna organisationen men också chefer eller 
högre administratörer från syster- respektive dotterbolag framträdde. Framför allt fo-
kuserades organisationens utseende, praktiker och värderingar ur ett ledningsperspektiv 
under dessa dagar. Därefter praktiserade traineerna på varsin enhet med arbete i pro-
duktionen som lagerarbetare och chaufförer under nio veckor. Efter detta arbetade hu-
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vudsakligen traineerna tillsammans med sin respektive mentor under tre veckor, men 
traineerna agerade också under en vecka diskussionsledare under utbildningsdagar med 
samtliga anställda i region Österbro under denna tid.  

Dessa tre veckor följdes av elva veckor fyllda av utbildningar, individuellt såväl som 
i grupp, studiebesök och praktik på systerföretag och dotterbolag, varvat med praktik 
som enhetschef tillsammans med respektive mentor. Under denna tid deltog traineerna 
också på de olika möten och konferenser som deras mentorer - enhetscheferna - gick 
på. Utbildningarna under denna tid omfattade hantering av olika IT-baserade styr-, 
planerings- och övervakningssystem, som t ex ekonomistyrningsprogram. Genomgång 
och diskussion av organisationsspecifika värderingsdokument genomfördes också. Le-
darskapsutbildning och kommunikationsteknik, kvalitetsutveckling, personalfrågor 
samt kundrelationer var ytterligare några av de teman som täcktes av genom formella 
utbildningsdagar under denna tid. Dessa utbildningar genomfördes oftast med hela tra-
ineegruppen samlad. Ibland var den upplagd så att en eller två av traineerna under en 
dag var tillsammans med en av organisationens experter, dels för att observera vad des-
sas arbete kunde gå ut på men också för att gå igenom vissa specifika punkter. Prakti-
ken hos mentorerna såg mycket olika ut för respektive trainee. Distro Region Öster-
bros ledning (regionchef och två biträdande regionchefer) hade tydligt markerat att tra-
ineerna under denna tid ‘skulle ta över enhetschefernas stolar’. Dvs traineerna förvän-
tades sköta och ta tag i de arbetsuppgifter som enhetscheferna hade, men under de se-
nares överinseende och med dessa som diskussionspartners. Traineerna fick kontinuer-
ligt textmaterial som kompletterade utbildningen och sattes också upp som mottagare 
på den litteraturcirkulationslista som biträdande regionchefer hade inrättat, där framför 
allt populär managementlitteratur lästes av chefer och högre administratörer i organisa-
tionen. 

En veckas studiebesök hos ett systerbolag och fem veckors fortsatt praktik som 
enhetschef på en enhet tillsammans med mentor avslutade det första halvåret. Det and-
ra halvåret skulle enligt den information traineerna fick inledningsvis och i den 
skriftliga plan över programmet som delats ut omfatta arbete med något projekt. 

Vid två tillfällen hade traineerna ‘avstämningsmöten’ tillsammans med sina chefer, 
de två biträdande regioncheferna. Dessa skulle utgöra en möjlighet att ‘se om traineerna 
trivdes med Distro och vi trivdes med dom’ som en av dessa chefer uttryckte det. I decem-
ber månad 1997 reste traineer och de två biträdande regioncheferna till ett grannland 
under ett par dagar, för ‘avstämning’, bl a. 

Studien baseras framför allt på deltagande observation av traineernas vardag inom 
ramen för traineeprogrammet. Under många moment har jag som forskare kunnat del-
taga som en trainee bland de andra. I andra situationer har jag agerat öppet i rollen som 
forskare. Vissa situationer har jag inte haft möjlighet att deltaga i, beroende på att olika 
personer som varit inblandade inte önskat detta. Detta respekterade jag, och förlitade 
mig i dessa fall istället på dokumentation kring händelserna eller intervjuer och samtal 
med inblandade parter i efterhand. Ledningen för Distro Region Österbro var överlag 
mycket tillmötesgående och gav mig möjlighet att fritt röra mig i organisationen. Jag 
har haft insyn i mycket av det som rör traineeutbildningen, men inte allt. Såväl formella 
som informella intervjuer har genomförts med ansvariga för utbildningen och andra 
inblandade aktörer som deltagarna kom i kontakt med under utbildningens gång. Do-
kument och andra artefakter relaterade till traineernas tid i Distro Region Österbro har 
också samlats in och analyserats. Detta har företrädesvis varit av vikt för att kunna be-
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skriva organisationens generella kultur (se t ex Czarniawska-Joerges 1996). Allt detta 
diskuteras närmare i nästa kapitel som är en beskrivning och diskussion av mitt tillvä-
gagångssätt i studien. 
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I’m searching for some kind of meaning,  
I’m searching for some kind of meaning,  
In the narrowness of vision, And the narrowness of mind, 
I know this place is very strange, But the meaning’s clear to me,  
There’s so much we could be learning, If we could only learn to see. 
(Everyday I’m Crucified, The Chameleons, 1981) 

 
KAPITEL 2 – KONSTRUKTIONEN AV EN BERÄTTELSE - 

METODVAL OCH STUDIENS GENOMFÖRANDE 
INSPIRATIONSKÄLLOR OCH PERSPEKTIVGIVARE 

För den uppmärksamme läsaren med viss sociologisk skolning kommer det säkert 
att vid läsning av avhandlingen att bli uppenbart att jag som författare inte är opåver-
kad av andra forskare och författares verk. I ett fall har också personliga relationer till 
och diskussioner med en av dessa inspirationskällor säkerligen till vissa delar påverkat 
hur min berättelse kommit att se ut. Jag vill inte påstå att detta förhållande i någon av-
görande grad avgjort hur varken min text strukturerats eller vad den innehåller. Snarare 
är det så att min läsning av vissa samhällsvetenskapliga texter innan detta avhandlings-
arbete inleddes till vissa delar påverkat att jag över huvud taget studerar det jag gör, 
men också att jag vid skilda tillfällen kunnat göra vissa, olika analytiska poänger men 
inte lika lätt göra andra. Snarast har vissa poänger eller övergripande perspektiv, eller 
att jag fallit för ett sätt att skriva, hos dessa författare gjort att jag fått vissa associatio-
ner ibland och då gjort en nyläsning av dessa författares verk under processen med att 
samla in data eller under de perioder som framför allt handlat om skrivande. Jag vill 
nämna dessa personer som jag är medveten om har påverkat mig i större utsträckning 
än andra. 

Först och främst vill jag nämna Paul Willis. Personliga kontakter med Paul som jag 
haft sedan 1994, ursprungligen via ett forskningsprojekt kring ungdomskultur jag arbe-
tat i (Lalander 1998) har starkt inspirerat mig i mitt arbete. Läsningen av boken Learn-
ing to Labour - how working class kids get working class jobs (1977/1993) har utan tvekan 
påverkat mig. Dels genom att den på nytt väckte mitt intresse för socialisationsproces-
ser, men också för att kulturskapande på ett mikroplan men i en samhällelig kontext 
betonas starkt i boken. Minst lika mycket har dock Willis’ doktorsavhandling Profane 
Culture (1978), som är en etnografi om två gruppers mikrokulturer - ‘The Motor-bike 
boys’ och ‘The Hippies’. Detta gäller dels perspektiven på vad en kultur (och då speci-
fikt grupp-/mikrokulturer) kan vara och hur denna kan analyseras och beskrivas i text-
form. Jag är medvetet inspirerad av Willis framställningsform när det gäller etnografi-
erna.  

När jag då diskuterar inspirationskällor vad gäller konstruktionen av min berättelse, 
måste Johan Asplund nämnas. En viss ‘essäistisk’ framställningsform kan säkert sägas 
känneteckna delar av min text. I så måtto är jag inspirerad av Asplunds sätt att skriva, 
och då framför allt tre av hans verk: Det sociala livets elementära former (1992), Storstä-
derna och det forteanska livet (1989) samt Tid, rum, individ och kollektiv (1983). Jag har 
dock inte försökt att medvetet efterlikna detta sätt att skriva - vilket kommer att bli all-
deles uppenbart senare i texten. Jag tror dock att den form av milt resonerande som 
kännetecknar flera av kapitlen, utan att nödvändigtvis i form av tydliga sammanfatt-
ningar eller modellkonstruktioner, i viss mån är en konsekvens av min läsning av Asp-
lund.  
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Ytterligare en författare som inspirerat mig såväl vad gäller framställningsform som 
analytiska poänger och därmed också teoretiskt perspektiv kanske, är den engelske ma-
nagementforskaren Tony J Watson. Watsons etnografi In Search of Management - Cul-
ture, Chaos &Control in Managerial Life (1996) rörande det inre livet i ett brittiskt före-
tag där han själv tog anställning som mellanchef är enligt min mening en mycket bra 
sådan. Texten är visserligen förhållandevis kaotisk och mycket empirinära, men detta är 
också en poäng i sig, då den avspeglar den mycket komplexa vardagen i organisationen 
i fråga och vad gäller chefers arbete. Min förkärlek för att betona komplexiteten i de av 
mig studerade processerna kan säkerligen delvis grundas i det förhållande att jag läst 
Watson. 

Att Erving Goffman varit en inspirationskälla för mig kommer att framgå redan i 
nästkommande kapitel. Jag tror att mitt möte framför allt med Jaget och maskerna 
(1959/1988), men också andra av Goffmans tidigare texter (framför allt Stigma 
(1963/1990) påverkat mitt sätt att dels se saker och ting under såväl deltagande obser-
vation som i analys av detta datamaterial. Sannolikt har denna påverkan varit större än 
vad som framkommer i texten i form av analys och referenser. 

Jag vill också nämna Michel Foucault, som en form av inspiratör och perspektivgi-
vare. Jag hyser stor sympati för de målsättningar för Foucaults genealogiska projekt 
som de är skisserade framför allt i essän Nietzsche, Genealogy, History (1977). En vilja 
att likt en närsynt mullvad väldigt nära och ingående granska olika sociala fenomen och 
dess beståndsdelar för att kunna skapa en förståelse för hur dessa kommit att samman-
fogas som de gjort, kan i sina konsekvenser underminera för givet tagna uppfattningar 
om vad fenomenen ifråga egentligen ‘är’. Management är nödvändigtvis inte vad vi tror 
att det är. Traineeprogram är heller nödvändigtvis inte vad vi tror att det är. En mängd 
kamper om fenomenen ifråga, som också lett till eller kan kopplas till sammansmält-
ningar med andra fenomen eller delar av dessa ligger bakom deras nuvarande utseende, 
som förvisso kan vara riktigt aptitliga, men egentligen vid ett skärskådande av dess be-
ståndsdelar, kan komma att avtäckas som fullständigt oaptitliga, då de omfattar prakti-
ker från andra fenomen, som bara givits en ny mask. Jag gör förvisso inte en genealo-
gisk studie här. Däremot finns viljan att se till detaljer och dess relationer som kompo-
nenter i fenomen som tas för givna underliggande i mitt arbetssätt. Ytterligare två av 
Foucaults arbeten har möjligen undermedvetet, men också i något fall mycket medvetet 
och öppet använt, format mitt arbetssätt och framför allt analyser under delar av av-
handlingen. Det gäller då Vansinnets historia under den klassiska epoken (1961/1986) 
och Övervakning och straff (1974/1987). 

Slutligen måste kunskapssociologerna Berger och Luckmanns The Social Construc-
tion of Reality (1967) nämnas. Jag har under projektets gång blivit medveten om att de 
två läsningar av detta verk som jag gjort under min grundutbildning i sociologi påverkat 
mig mer än jag trott, vilket blivit uppenbart för mig då jag speciellt under analysen av 
management traineeprogram som en sekundär socialisationsprocess, märkt att mitt 
perspektiv och tolkningar inte sällan ligger i linje med dessa författares argumentation. 
Detta kommer också läsaren att märka. 

Man kan rimligen ställa sig frågan hur dessa något spretiga inspirationskällor sam-
mantaget kan sägas skapa ett rimligt perspektiv, då de olika författarnas projekt skiljer 
sig åt i inte så liten utsträckning. Jag väljer dock att se till en grundläggande likhet dem 
emellan, trots många andra olikheter. Denna likhet handlar framför allt om viljan att se 
bakom eller bortom det för givet tagna, vilket framför allt blir möjligt genom de detal-
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jerade, närmast petiga, dokumentationerna av detaljer i studerade miljöer eller av stude-
rade mänskliga praktiker vilket möjliggör ställandet av frågan ‘Varför detta och inte nå-
got annat?’. Detta kan formuleras som Willis (2000:114) gör i boken The Ethnographic 
Imagination; 

To repeat and clarify: the original elements of a ‘theoretical confession’ are not 
tightly structured positions looking merely for exemplification (the hallmark of 
pointless field work, merely the flip side of empiricism). They are the nagging issues 
which drive a curiosity within an overall theoretical sensibility of a particular kind. 
 

FULLSTÄNDIGHETENS UTOPI 

Att studera processer är ett svårt och tidskrävande arbete. Denna studie utgör som 
nämnts ett försök att beskriva och förstå socialisationsprocess och identitetsutveckling 
i samband med en transitionsprocess, där i det studerade fallet civilekonomer i en for-
mell och informell utbildning förväntas byta status från studenter till chefer. Jag vill be-
skriva det som ett fall av försök till kulturöverföring och även en eventuell internalise-
ring av kultur i en organisationskontext, där en viss utveckling av social- och själviden-
titeter förväntas av de individer som genomgår utbildningen såväl som av signifikanta 
andra i organisation och omgivning. 

Det måste betonas att valet av ett management traineeprogram som fall inte var 
slumpmässigt. Valet att studera just detta motiveras av det förhållande att det skulle 
kunna utgöra ett så tydligt exempel som möjligt på de fenomen som anges ovan. Ett 
management traineeprogram är avgränsat i tid, i rum och vad gäller människor. Det 
finns förvisso andra sådana tydliga fall av organisationssocialisation, t ex i form av re-
kryter som genomgår värnpliktsutbildning eller då outsiders blir medlemmar i s k ‘kri-
minella mc-gäng’. Det finns också studier av just dessa fall (se t ex Westley 1968, Wolf 
1990). Valet av management traineeprogram motiveras också av den avsaknad av stu-
dier av dessa som fanns då studien tog sin början. 

Tanken var att välja ett så pass avgränsat sammanhang att studera socialisations-
processen att en mycket stor närhet till deltagare, händelser och det vardagliga livet i 
den omgivning i vilken processen ägde rum kunde nås. Detta avsågs uppnås genom att 
ett etnografiskt angreppssätt användes, där den huvudsakliga metoden för att samla in 
data kring processen varit deltagande observation. Genom att så pass få individer som 
sex civilekonomer skulle genomgå traineeprogrammet skulle dessa kunna följas med 
stor närhet under det år som utbildningen skulle vara. Så har också skett. Jag kunde i 
studien utveckla nära relationer med såväl traineer som andra i organisationen. Men, 
detta är ingen absolut sanning. Min relation har varit bättre med vissa traineer, sämre 
och mer formell till sin karaktär med andra. Min relation till personer i organisationen 
har varit av högst skiftande slag. Vissa individer, som jag från början sökte utveckla ett 
nära förhållande till, tvingades jag distansera mig ifrån och ha mer sporadiska och for-
mella kontakter med. Detta har delvis lett till brister i såväl den etnografiska beskriv-
ningen av organisation som gällande kulturer inom denna. Jag är medveten om dessa 
brister och kommer att diskutera dem senare i detta kapitel. I ett etnografiskt forsk-
ningsprojekt som detta tvingas man som forskare göra denna typ av val under resans 
gång - ibland i vad som skulle kunna betecknas som akuta situationer. Brister, sett i re-
lation till vad man idealt sett skulle vilja göra under fältarbete och i analys och text, 
tvingas vi som forskare och läsare av de texter som produceras leva med.  
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Det finns kort sagt inte en rimlig möjlighet att göra anspråk på någon som helst 
fullständighet i den datainsamling, de beskrivningar och den analys som gjorts. Att fullt 
ut följa vad som ursprungligen var sex individer, och som efter ett år var tre, under ett 
år är ett omöjligt projekt, om man skulle vilja göra anspråk på någon sådan fullständig-
het. Och även med insikten om en bristande fullständighet, ger ett så pass nära förhål-
lande till informanter och miljöer, kombinerat med insamlandet av intervjudata och 
dokument relaterade till händelser som förevarit under detta år, ett datamaterial som är 
av en sån storlek, att det blir svårgripbart. Denna svårgripbarhet kombinerad med 
bristande möjligheter att överföra det till (avhandlings-) text gör att jag är ganska mo-
dest i mina anspråk på att i avhandlingen ge en beskrivning och analys som gör såväl 
individer som organisation, kulturer eller mig själv full rättvisa.  

OM TRIANGULERINGEN AV METODER OCH DATA 

Den text som utgör resultatet är således problematisk ur flera synvinklar. Dels har 
jag som författare, med den auktoritet som följer med rollen (Geertz 1988), eller annor-
lunda formulerat genom utförande av författarfunktionen (Foucault 1969/1977), gans-
ka hårt strukturerat den upplevda verkligheten. Mycket döljs genom detta. Sett till vad 
som hänt under detta år i traineernas liv, tror jag trots att jag försökt uppnå motsatsen, 
att jag döljer mer än vad jag beskriver. Det finns med andra ord fler berättelser än den 
som här presenteras att berätta rörande detta år (Clifford 1986).  

Jag vill ändå hävda att jag i jämförelse med många andra berättelser kring organisa-
tionssocialisation, management traineeprogram och utveckling av social- och själviden-
titet, kan ge en mer fyllig, framför allt i form av en komplex, bild av hur detta kan gå till 
och hur detta kan se ut. Detta är en medveten strategi och har uppnåtts genom den 
närhet till individer, till vardaglig interaktion, till organisationskulturer inifrån och de 
miljöer, artefakter och dokument som brukats under det år som studerats. Jag har såle-
des sökt att genom triangulering av olika typer av data, genom triangulering av observa-
tioner, genom triangulering av metoder och ibland genom triangulering av teorier skapa 
en berättelse av värde för att förstå socialisationsprocessen som studerats. Triangule-
ringen skall dock i första hand inte ses som ett försök att skapa en så objektiv och 
‘sann’ berättelse som möjligt om vad som ‘egentligen’ hände under detta management 
traineeprogram. Snarare vill jag genom dessa typer av triangulering kunna skapa en så 
komplex bild som möjligt, och på så sätt fullständig berättelse som möjligt, givet alla de 
invändningar rörande möjligheten att skapa en sådan som nyss pekats på. Detta arbets-
sätt är att betrakta som vad sociologen Laurel Richardson (1994:522f) benämner utkris-
tallisering (crystallization). Kristallmetaforen innebär ett avvisande av en tvådimensio-
nell analys som fixerar ett objekt för analys med så stor ‘validitet’ som möjligt. Istället 
är kristallen något som kan anta en mycket stor mängd former som var och en medger 
en vinkel att förstå något genom. Richardson konstaterar att: 

Crystals are prisms that reflect externalities and refract with themselves, creating 
different colors, patterns, arrays, casting off in different directions. What we see de-
pends upon our angle of repose. Not triangulation, crystallization. (…) Crystalli-
zation, without losing structure, deconstructs the traditional idea of ”validity” (we 
feel how there is no single truth, we see how texts validate themselves); and crystal-
lization provides us with a deepened, complex, thoroughly partial, understanding of 
the topic. Paradoxically, we know more and doubt what we know. (Richardson 
1994:522) 
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Nå, oavsett om utkristallisering eller triangulering används som begrepp (och jag 
föredrar det senare trots invändningarna mot det) så är det just denna önskan att skapa 
en ökad förståelse för det studerade fenomenet genom att visa på dess komplexitet 
som styrt mig i arbetet med att samla in, tolka, analysera mina data och skapandet av 
berättelsen.  

Det finns, menar jag, en viss skillnad mellan motiv, handling, upplevelse av händel-
ser och möjligheterna att explicit återge dessa. Anthony Giddens (1984/1991:5ff) gör 
på ett samhällsteoretiskt plan i grunderna för struktureringsteorin t ex skillnad mellan 
omedvetna motiv/kognition, praktiskt medvetande och diskursivt medvetande. Alla tre nivå-
erna utgör grunder för mänskligt handlande, men endast den senare omfattar möjlighe-
ter för individer att uttrycka sig kring detta handlande. Det diskursivt medvetna avspeg-
lar därför inte de andra två nivåerna i någon som helst fullständighet. Många andra har 
givetvis formulerat liknande tankar (se t ex Stewart 1998:26). Om vi accepterar detta 
förhållande så får det konsekvenser för möjligheterna att som forskare genomföra ett 
etnografiskt projekt. Att förlita sig till intervjuer om än väldigt ‘kvalitativa’ och ‘djupa’ 
eller ‘livshistoriska’ för att beskriva en socialisationsprocess i en arbetsorganisation och 
dess kulturer, skulle därvidlag bli problematiskt. Som konstaterat av många forskare (se 
t ex Ehn 1992 och Frykman 1992) är intervjuer, retrospektiva till sin karaktär och om-
gärdade av en mängd strukturerande konventioner både hos intervjuare och intervjuad. 
Även om förvisso denna typ av intervjuer genomförts även i detta projekt, har jag valt 
att i mindre grad explicit använda mig av dem i framställningen. I ett fall (kapitel tre om 
rekryteringsprocessen) bygger jag dock huvudsakligen min framställning på intervjuer 
om vad som förevarit under anställningsintervjuerna. Skälet till detta är helt enkelt att 
jag inte hade tillträde till dessa situationer. Då rekryteringsprocessen kan ses som en in-
tegrerad (och faktiskt ganska viktig) del i socialisationen in i en organisation eller en 
roll, vill jag ändå inkludera det materialet i min studie. Det är dock viktigt att ha i min-
net att de berättelser som avgivits i intervjuerna är att betrakta som individuella upple-
velser av en situation återgivna genom retrospektiva berättelser som strukturerats av 
samhälleliga konventioner och symbolsystem. Berättelserna avspeglar i den meningen 
inte vad som ‘egentligen’ förevarit i intervjusituationerna.  

I övriga delar av avhandlingen har jag därför använt intervjuer och de data som 
därvidlag samlats in huvudsakligen i ett annat syfte. Syftet har varit att mot bakgrund av 
observerade händelser, samla in berättelser om desamma. Händelserna ifråga innefattar 
också i hög grad ‘tal-i-handling’ (Stewart 1998:26). Likaså har min intention varit att så 
ofta som möjligt söka att relatera talhandlingar till den kontext och de händelser som 
de avgivits i och vars beskrivning huvudsakligen bygger på mina observationer (Goff-
man 1989:131). Men, för att komplettera mina data har jag dessutom ofta genom inter-
vjuer (såväl formella som informella) sökt diskursivt medvetna förklaringar av eller be-
rättelser om dessa talhandlingar, handlingar och situationer. Detta ger möjlighet till en 
avsevärt rikare analys än om enbart intervjuer utan denna typ av grund där två eller fle-
ra personer samtalar om något som man gemensamt varit med om hade varit arbetssät-
tet. Många studier av chefers eller ledares väg in i ledarpositionen är annars genomför-
da just enbart baserade på retrospektiva, livshistoriska intervjuer (se t ex Tait 1995, Hill 
1992, Bennis & Nanus 1985, Evans & Bartolomé 1981 samt Nilsson 2001). Ett sådant 
tillvägagångssätt ger framför allt möjlighet att beskriva existerande diskursiva regler för 
avgivandet av en livshistorisk berättelse. Genom att jag åtminstone delvis har en 
gemensam grund att föra ett samtal om med informanterna kan jag enklare problemati-
sera och identifiera skillnader mellan min tolkning av hur en händelse utvecklats, indi-
vidernas diskursivt medvetna tolkningar av sitt eget och andras handlande och etable-
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rade diskursiva regler för hur detta kan beskrivas, vilket jag ser som en fördel. Eller 
som Frykman (1992:243) formulerar det: ‘för att kunna ta del av vad de (personer som 
intervjuas, mitt förtydligande) berättar om den aktuella kulturen måste vi veta hur samma 
kultur predestinerar dem att berätta.’  

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att den deltagande observationen varit det cen-
trala sättet att samla in data som grund för förståelse och berättelse. Intervjuer och do-
kument kompletterar denna.  

FÄLTARBETANDE 

Efter att under hösten 1996 och våren 1997 ha lusläst tidningar och internetsajter 
för att identifiera lämpliga management traineeutbildningar att studera kontaktade jag 
den kontaktperson för Distro Region Österbro som angivits i den platsannons där sex 
civilekonomer söktes till en ettårig utbildning. Detta stämde överens med de huvudsak-
liga önskemål jag hade på ett traineeprogram att studera. Ett program med fler deltaga-
re hade lett till större problem att kunna följa deltagarna i vardagen, även om ett urval 
av deltagarna skulle kunnat fokuseras på. Ett längre program hade kunnat vara accep-
tabelt, men de ekonomiska resurser som fanns att tillgå i form av anslag från Rådet för 
arbetslivsforskning (RALF) var trots allt begränsade och därmed också tillgänglig tid. 

Efter inledande kontakter med ansvariga för programmet och en intervju med des-
sa bestämde jag mig för att följa just detta program. Det stämde överrens med de krite-
rier jag satt upp för valet av program, utom på en punkt. Det var ett nytt program. 
Inom den studerade organisationen (Distro AB) fanns dock sedan tidigare ett mycket 
välrenommerat centralt management traineeprogram som delvis legat till grund för 
uppläggningen av detta regionala. Uppläggningen på programmet var också att i många 
delar betrakta som mainstream vad gäller management traineeprogram6. Vidare var inte 
chefsutbildningsprogram eller chefsutvecklingsprogram någon nyhet i denna regionala 
organisation. Bara något år tidigare hade ett sådant chefsutbildningsprogram med in-
ternrekrytering anordnats, där anställda framför allt i arbetsledar-/lagledarposition eller 
med administrativa tjänster genomgått en mer än årslång utbildning. Jag valde därför 
att bortse från urvalskriteriet att det inte skulle vara det första programmet av sitt slag i 
den studerade organisationen. 

Efter ett formellt möte med Region Österbros ledning fick jag tillåtelse att genom-
föra studien. Ett introduktionsbrev, där jag presenterade mig, att jag var doktorand i 
arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet och att jag dessutom undervisade i so-
ciologi på (dåvarande) Högskolan i Växjö, att studien var finansierad av dåvarande Rå-
det för Arbetslivsforskning samt studiens huvudsakliga syfte, skickades ut till alla regi-
onens enheter. I brevet betonades särskilt att studien och jag själv var fristående från 
Distro AB. 

Jag trädde in i organisationen genom att jag studerade rekryteringsförfarandet, i 
form av formella och informella intervjuer, med personalansvariga och chefer som 
genomförde rekryteringen. Jag fick dock inte tillträde till att observera anställningsin-
tervjuerna personligen. I övrigt hade jag i samband med rekryteringsprocessen tillgång 
till så gott som allt material kring denna. Detta inkluderar även vissa interna anteck-

                                                      
6 På två punkter skilde det sig dock från en del andra sådana program. Dels genom att en längre tids arbete i produktio-

nen på golvet var planlagd, dels genom att det andra halvårets program inte var detaljplanerat utan skulle utformas in-
dividuellt. 
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ningar förda av chefer eller tjänstemän som genomförde anställningsintervjuer, men jag 
hade inte tillgång till samtliga sådana anteckningar av arbetsmaterialstyp - och efterfrå-
gade dem inte heller. 

Traineerna som rekryterats till traineeutbildningen mötte jag för första gången på 
ett så kallat upptaktsmöte (beskrivet i kapitel fyra) på en kursgård. Jag fick inte tillträde 
till att deltaga under detta upptaktsmötes första dag, då de sex traineerna och det två 
biträdande regioncheferna samt några administratörer träffades och genomförde vissa 
övningar. ‘Då vill vi ha dom för oss själva.’, påpekade biträdande regionchefen Regina, 
då jag sade att jag önskade vara med.  

Efter detta tillfälle hade jag i det allra närmaste fritt tillträde till de miljöer, doku-
ment och händelser jag önskade, med ett fåtal inskränkningar. Den första inskränk-
ningen rör de s k ‘avstämningsmöten’ mellan traineer och de biträdande regionchefer 
de tjänstgjorde under. Dessa hölls vid ett tillfälle på hösten och vid jultid, samt vid ett 
tillfälle på våren. Den andra inskränkningen rör en resa till ett grannland som gjordes i 
december 1997. Resan varade två dagar och omfattade förutom ett studiebesök på ett 
dotterbolags kontor i Sverige, ett besök på en utländsk samarbetspartners kontor i 
grannlandet. Vidare förde man under den tågresa som tog resenärerna till och från Ös-
terbro, liksom under kvällen utomlands med restaurang- och pubbesök, samtal om tra-
ineernas tid i organisationen och framtiden i denna. Jag tilläts av de ansvariga cheferna 
inte deltaga på denna resa. Den tredje inskränkningen rör vissa situationer i mina in-
formanters vardag, till vilka jag inte fått tillträde till eller avstått från att observera. Det 
har rört utvecklingssamtal med medarbetare, t ex. Då dessa faktiskt är avgörande för 
individers karriär (i vid mening) i organisationen, ville jag inte påverka individernas 
möjligheter att framträda ‘som vanligt’ i dessa situationer.  

Kring samtliga av dessa inskränkningar har data samlats in genom andra metoder 
än deltagande observation, framför allt då genom intervjuer. Jag kan dock inte hävda 
någon fullständighet heller i dessa fall. Snarare har jag istället fokuserat något exempel, 
t ex utvecklingssamtal, som jag diskuterat med mina informanter om. Dock har jag inte 
alltid pratat med medarbetaren som utvecklingssamtalet genomförts med, eller med 
bägge biträdande regioncheferna om alla detaljer avseende den resa som gjordes och 
som jag inte fick vara med om. Vägledande i dessa val har ibland tidsaspekten varit, 
mer ofta viljan att se nytt eller bekräfta preliminära tolkningar under fältarbetets gång, 
men också viljan att undvika att ses som en spion. 

Detta sista kan låta märkligt för att komma från en etnograf, som med en önskan 
om att tränga bakom fasader i vardagen och avtäcka konstruktioner av dessa, ju faktiskt 
i mångt och mycket kan liknas vid en spion. Man är knappast i alla stycken uppriktig, i 
de relationer man utvecklar under fältarbetets gång. För att kunna avtäcka och se, kan 
man som etnograf inte alltid berätta hela sanningen om vad man ser eller hur man tol-
kar det man ser för de personer man interagerar med. Ibland kan visserligen sådana 
självavtäckelser och en så fullständig uppriktighet som möjligt vara effektiva och locka 
fram berättelser och reaktioner från informanter. Men, i normalfallet torde ett ständigt 
växelspel mellan de två sätten att agera känneteckna etnografens vardag. Så också min. 
I detta fall hade dock övervägandena en konkret grund i några fall. Det handlade om 
att inte framstå som, eller misstänkas vara, ledningens spion. 

Huvudsakligen har jag själv, framför allt tillsammans med de traineer som fokuse-
rats, kunnat välja tid och rum för observationer. I vissa fall har jag dock styrts av andra, 
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vad gäller mina möjligheter att genomföra fältarbetet. Detta gäller t ex valet av enhet 
där jag (liksom traineerna) arbetade i produktionen, inledningsvis under fältarbetet. Jag 
placerades som lagerarbetare på en depå i det lilla samhället Myrbo. Depån var organi-
satoriskt en del av samma enhet som den traineen Jörgen praktiserade på. Enheten i 
fråga var dock den enhet i regionen som var mest decentraliserad, och således uppdelad 
på sex depåer. Det var enligt min mening knappast någon slump att jag tilldelades prak-
tikplats på Myrbodepån. Myrbodepån omfattade endast ett arbetslag. Det var ett ar-
betslag som hade hög trivsel i arbetet, ett bra ekonomiskt resultat och i jämförelse med 
många andra depåer och enheter välutvecklat arbetssätt. Myrbodepån anfördes, märkte 
jag senare, av chefer på regionnivån som ett positivt exempel på initiativkraft hos 
medarbetarna, förändrad arbetsorganisation och tillämpandet av ny teknik i arbetet, lik-
som på framtidsinriktning. Det finns således grund för att anta att min placering i Myr-
bo var ett verktyg i biträdande regionchefers arbete med självpresentation (Goffman 
1959/1988). Då avser jag såväl individuell som organisationens självpresentation 
(Czarniawska 1997:52). Det är också känt att det på små arbetsplatser inom Distro Re-
gion Österbro, vilket givetvis Myrbo räknas som, var trivseln bland medarbetarna stör-
re än på större arbetsplatser såsom Österbroenheten. Atmosfären var, märkte efter-
hand även jag, tuffare på dessa större enheter.  Jag tror personligen inte att denna styr-
ning som jag råkade ut för har på något anmärkningsvärt sätt påverkat möjligheten för 
mig att skapa en berättelse som hjälper mig att förstå och utveckla teori kring de pro-
cesser som angavs i syftet för avhandlingen. Det finns ytterligare ett skäl, tror jag, till att 
regionledningen valde att placera mig i Myrbo. Biträdande regionchef Rolfs fru var 
nämligen anställd som lagerarbetare just i Myrbo. Rolf hade således möjlighet att få di-
rekta berättelser om hur jag agerade under praktiken.    

Även om Myrbo var framgångsrikt och idylliskt i jämförelse med andra enheter, har 
jag rört mig avsevärt mycket mer på andra, mindre framgångsrika enheter, för att kun-
na få perspektiv på Myrbo. Jag tror faktiskt snarare det var en fördel för mig att hamna 
i Myrbo, just därför att depån så ofta framhölls som en förebild av de två biträdande 
regionchefer som huvudsakligen ansvarade för traineeprogrammet och som måste be-
traktas som av organisationsledningen utsedda signifikanta andra sett till socialisations-
processen som studerats. Genom att själv i fem veckor arbeta på denna depå, kunde jag 
få en god inblick i hur dessa chefer resonerade om hur arbete och ledarskap borde se 
ut i Distro Region Österbro.  

I övrigt strukturerades mitt observationsarbete alltså huvudsakligen av mig och tra-
ineerna, liksom av de krav och förväntningar som ställs på mig i andra roller såsom fa-
der, älskare, lärare, etc. Detta har medfört att jag vid något tillfälle valt att inte observe-
ra en händelse som jag i forskarrollen absolut velat vara med om, utan istället valt en 
annan händelse som medfört att jag kunnat agera med rimlig trovärdighet även i t ex 
fadersrollen. Hur detta påverkat mina möjligheter att skapa berättelse och teori är i 
stort sett en hypotetisk frågeställning och det känns mindre meningsfullt att spekulera i, 
även om jag inser att resultatet rimligen påverkats. 

RELATIONER I VARDAGEN 

Att genomföra ett längre fältarbete omfattar en dimension av att vara relationsex-
pert. Jag tror visserligen att erfarenhet av fältarbete och deltagande observation som jag 
tidigare utvecklat i olika projekt (se Porsfelt & Klosterberg 1996, Lalander 1998 och 
Porsfelt & Augustinsson 1999) varit en tillgång i etablerandet av relationer och framför 
allt i form av en erfarenhet av att hantera observationsdata och struktureringen av des-
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sa. Relationsexpert använder jag dock här för att illustrera hur det, under längre fältar-
beten, är av avsevärd vikt för forskaren att kontinuerligt granska sig själv och de rela-
tioner som byggs upp eller inte byggts upp. Det gäller dels avseende hur relationerna 
ger möjlighet att samla in data för att nå syftet, vilket är det huvudsakliga instrumentella 
skälet till relationsövervakningen. Men det gäller också att tolka hur andra i den stude-
rade miljön ser, eller kan tänkas att se på dig och dina rörelser i denna miljö. Relations-
övervakningen är slutligen motiverad utifrån det förhållande att du som forskare ge-
nom etablerandet av relationer till informanter kan komma att påverka dessas liv. Du 
kan som etnograf med utvecklade relationer till en informant komma att försätta denne 
i problematiska situationer. I hårt strukturerade kulturer såsom outlaw-biker gängen 
som t ex Wolf (1990) studerade eller casuals/fotbollshuliganer som t ex Armstrong 
(1998) studerat kan en individs relationer med en ickemedlem som forskaren utgöra 
grund för sanktioner och karriärstopp, eller t o m grund för allvarligt fysiskt våld. Detta 
givetvis då mörka hemligheter (Goffman 1959/1988:126) riskerar att genom denna re-
lation hamna i mer öppen dager, vilket måste stoppas för att kulturen ifråga skall kunna 
bevaras. Medlemmen med relationen till etnografen kan således komma att bli ‘tjallare’ 
och etnografen ‘spion’ och möjligen också ‘angivare’.  

Sådana problem kan nog i normalfallet aldrig undvikas helt, men bör rimligen ock-
så motverkas på olika sätt av forskaren ifråga av hänsyn till informanternas vardags-
verklighet och säkerhet. De bör också motverkas för att möjligheterna till insamlande 
av data och därefter analys av kulturen ifråga kan komma att påverkas negativt om ‘fel-
aktiga’ relationer utvecklas eller inte avvecklas. Vad ‘fel’ är, är givetvis högst situations-
beroende. Erving Goffman (1989:128) har vid ett tillfälle diskuterat just vad jag kallar 
relationsövervakningen under fältarbetet och konstaterar att. ‘You’ve got to be disciplined 
enough with the people to find out what the various classes of individuals are that are involved 
in the place. You’ve got to then decide which class you’re going to study. Once you do that 
you’ve got to find out about the internal cleavages within the class, and then decide which in-
ternal cleavage you’re going to accept as your own. So, you shouldn’t get too friendly.’ Goff-
man anlägger dock ett ganska instrumentellt perspektiv på detta, vilket kan komplette-
ras med ett ‘omsorgsperspektiv’ vilket jag utvecklar något nedan. 

Jag menar dock att det inte bara i denna typ av avvikande och ‘hårda’ kulturer som 
outlaw bikers eller casuals/huliganer som relationsövervakningen är viktig. För det för-
sta så ‘leker’ vi som etnografer/forskare med våra informanters liv i den mening att 
händelser som involverar informant-etnograf av andra kan uppfattas såsom negativa 
för informanten ifråga. Detta kan leda till att informanten och/eller etnografen hålls på 
avstånd eller att informanten (i första hand) riskerar negativa sanktioner från personer i 
olika typer av maktpositioner. Faktum är ju att forskning av den här bedrivna arten, 
som bedrivs i arbetslivet kan, om relationerna mellan informant och forskare uppfattas 
som ett hot mot etablerade och dessas kultur, komma att få allvarliga konsekvenser för 
framför allt informanten. Denne kan komma att förbigås i löneutvecklingen, hindras 
att bli befordrad, ostrakiceras på olika sätt, eller på ett eller annat sätt tvingas att lämna 
position och organisation. Detta kan givetvis få allvarliga konsekvenser för personens 
liv och livschanser. Vidare kan också i arbetslivet och dess organisationer personer 
komma att tillskrivas epitet som ‘tjallare’, ‘spion’ eller ‘angivare’, med negativa sanktio-
ner från arbetskamrater eller ledning som konsekvenser. 

Bägge dessa förhållanden existerade i den här föreliggande studien. Traineer, fram-
för allt, men också andra organisationsmedlemmar, såsom enhetschefer, lagledare eller 
lagerarbetare, kunde eventuellt komma att drabbas av negativa konsekvenser vid kon-
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takt med mig visade det sig efter hand. De kunde komma att ses som tjallare av arbets-
kamraterna. En sådan tolkning skulle dock behöva bygga på det förhållande att jag som 
etnograf skulle tolkas som ‘spion och möjlig angivare’. Efterhand som fältarbetet i or-
ganisationen fortskred, visade det sig att det fanns en mängd historier om tjallare, spio-
ner och angiveri. Informationen sägs ha nått de två biträdande regioncheferna (och då 
speciellt en av dem), och sedan att det legat till grund för hot, trakasserier, karriärstopp 
och ostakicering av de medarbetare som tjallandet handlat, uppfattades det.  

Mot denna bakgrund var jag tvungen att se över mina relationer till andra i den 
studerade organisationen. Jag upplevde att jag var tvungen att distansera mig från orga-
nisationsledningen och då framför allt de två biträdande regioncheferna, men också 
från vissa andra tjänstemän och några enhetschefer i organisationen. Detta var givetvis 
vare sig ett enkelt eller roligt beslut att ta. Men mot bakgrund av att jag upplevde att jag 
för att kunna förstå och beskriva de personer som framför allt studien handlar om, 
management traineerna, var jag tvungen att fatta detta beslut.  

Jag är övertygad om att beslutet var riktigt, även om jag hade velat slippa att fatta 
det. Det var riktigt därför att jag efterhand framstod såsom ‘ickespion’. Detta medförde 
att jag kunde deltaga i samtal och möten som genomfördes bland en stor grupp organi-
sationsmedlemmar som var missnöjda med och mer eller mindre rädda för organisa-
tionsledningen och som var viktiga för traineernas trajektoria i organisationen. Därmed 
inte sagt att jag varit ‘en i gänget’. Men, jag är också övertygad om att jag lyckats ut-
veckla ett tillräckligt stort tillitskapital hos såväl traineer som de mest kritiska medarbe-
tarna i organisationen. Det finns flera förhållanden som tyder på detta. T ex kan det 
förhållande att jag vid flera tillfällen fick ta del av information om händelser och planer 
från vissa av traineerna som undanhölls en av medlemmarna i denna grupp. Jag baserar 
också denna övertygelse på det förhållande att jag vid flera tillfällen presenterats som 
tillförlitlig av personer i det kritiska nätverket. Som exempel kan nämnas ett tillfälle un-
der våren 1998 då några organisationsmedlemmar och tillika medlemmar i det kritiska 
nätverket en kväll över några öl förde en diskussion om läget i organisationen och be-
rättade för varandra om olika händelser och personliga ställningstaganden gentemot 
organisationens ledning. En av de närvarande var en administratör i organisationen 
med vilken jag tidigare inte haft någon direkt kontakt. Jag berättade min, efterhand ut-
vecklade, miniberättelse om vem jag var och vad jag gjorde där (Goffman 1989:124, 
Agar 1980:56). En av medlemmarna i det kritiska nätverket sade sedan: ‘Det är OK! 
Han säjer ingenting.’. Strax därefter gjorde ytterligare en kritisk enhetschef gruppen säll-
skap runt bordet. En i gruppen konstaterade då - och befäste således tolkningen av att 
det rörde sig om en bakre region (Goffman 1959/1988:101ff) där aktörerna kunde age-
ra tryggt - högt att: ‘Här finns inga läckor!’. Jag tolkade i situationen detta som att jag 
var accepterad som någon som inte sprang någons ärenden vilket medförde att de ob-
serverade organisationsmedlemmarna kunde vara fria att agera i helhet och gör ingen 
annan tolkning nu, i efterhand.7 

Jag ville inledningsvis, och ser det fortfarande som viktigt, utveckla nära relationer 
också till de högre chefer som fanns i organisationen. Det gäller framför allt de två bi-
trädande regioncheferna Rolf och Regina, men också regionchefen Helge. Det gäller 
också några administratörer på Österbroregionens regionkontor som arbetade mycket 

                                                      
7 Goffman menar dock (1989:129) att ‘People sometimes assume that if they’re told strategic secrets, that’s a sign that they’re ”in”. I 

don’t think that’s too good a sign.’. Detta förefaller mig något paradoxalt och jag har den motsatta uppfattningen i denna 
fråga sett till det föreliggande fältarbetet. 



23 

nära de två biträdande regioncheferna. Jag kunde av ovan nämnda skäl inte utveckla 
några närmare relationer till dessa (se också Goffman 1989:129). Möjligen skulle jag, 
med facit i hand, kunnat ha närmare relationer med just Helge utan att riskera den tillit 
som byggts upp hos andra organisationsmedlemmar - men det är inte säkert. Som en 
konsekvens av detta arbete med relationerna är organisationsledningens vardagliga ar-
bete med tolkning av olika individer och händelser avsevärt sämre beskrivet än vad jag 
skulle vilja. Givetvis är detta en brist om man som jag försökt att studera överföringen 
av kultur, delvis just från dessa tre personer i organisationens topp. Jag vill dock hävda 
att jag genom att ha rört mig i organisationen under så pass lång tid och på så många 
olika arbetsplatser, samt ändå observerat de tre cheferna under många tillfällen då de 
framträdde inför organisationsmedlemmarna just såsom cheferna, kan avge en berättel-
se som avspeglar dessa individers bidrag till de organisationskulturer som studerats och 
deras roll i socialisationsprocessen som studerats. Datamaterialet brister dock ibland 
när det gäller min möjlighet att presentera dessa individers motiv till handlande och 
delvis rörande deras vardagliga definitionsarbete. Texten måste läsas mot bakgrund av 
detta och kan därför kanske, av inblandade parter framför allt, ibland kännas orättvis 
och skev, om än inte partisk.  

Etnografen och antropologen James Clifford skrev vid ett tillfälle rörande det för-
hållande att subjektiviteten hos författaren av en etnografisk text ofta separeras och 
skalas bort från texten, som får en form av förment objektivitet att ‘…the actual field 
experience of the ethnographer is presented only in very stylized ways. States of serious confu-
sion, violent feelings or acts, censorships, important failures, changes of course, and excessive 
pleasures are excluded from the published account.’ (Clifford 1986:13). Jag har ovan för-
sökt att presentera utförligt åtminstone ett sådant förhållande som gör att min text, till-
sammans med de mer punktformade självkritiska invändningar mot mitt arbetssätt i 
projektet som angavs inledningsvis, inte får betraktas som ‘hela sanningen’ (Crapanza-
no 1986:52f) och som en objektiv beskrivning av personer, miljöer, kulturer eller hän-
delser. Med hänvisning till Geertz (1988:140) vill jag göra ett konstaterande: Detta är 
min berättelse. 

MELLANRUMMET MELLAN ERFARENHETER PÅ FÄLTET OCH DEN AVGIV-
NA BERÄTTELSEN 

Jag har i mitt arbete med att försöka förstå vad jag och traineerna varit med om 
under vår tid i Distro kontinuerligt analyserat det datamaterial som samlats in. Däri in-
kluderar jag olika känslor och uppslag som jag själv fått under resans gång. Jag har inte 
använt mig av några tekniska hjälpmedel i form av dataprogram för kvalitativ analys av 
intervjuer eller observationsanteckningar. Mitt arbetssätt får snarare betecknas som im-
pressionistiskt i den meningen att jag byggt konstruktionen av min berättelse på basis 
av teman som är resultatet av ‘intryck (som ngn l. ngt ger) vilket påvärkar ngns uppfatt-
ning, känsloliv l. handlande; äv. om resultatet av dylik påvärkan.’ (sic) vilket är en av be-
tydelserna i begreppet enligt Svenska Akademins Ordbok (http://g3.spraakdata. 
gu.se/saob/). Intrycken är således att betrakta som resultatet av mina upplevelser av att 
ha befunnit mig i organisationen Distro och åtminstone delvis ‘been taking the same 
crap they’ve (informanterna, min kommentar) been taking’ som Goffman (1989:125) nå-
got rått uttrycker det. Många etnografer vittnar om hur mellanrummet mellan erfaren-
heterna på fältet och den berättelse om dessa som avges i stora drag handlar om un-
dermedvetna tolkningar och insikter. Annorlunda uttryckt, väsentliga delar av analysen 
har inte frambringats genom medvetna handlingar hos forskaren, såsom noggrann jäm-
förelse och analys av datamaterial eller noggrann indexering av intervjuer i kvalitativa 
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databearbetningsprogram. Istället betonas hur insikter växer fram genom själva var-
dagserfarenheterna i interaktionen med ens informanter i den miljö som studeras (Van 
Maanen 1988:117ff). William Foote Whyte formulerar detta väl i sitt appendix till Street 
Corner Society: 

…I am convinced that the actual evolution of research ideas does not take place in 
accord with the formal statements we read on research methods. The ideas grow up 
in part out of our immersion in the data and out of the whole process of living. 
Since so much of this process of analysis proceeds on the unconscious level, I am 
sure that we can never present a full account of it. (Whyte 1981/1993:280) 
 
Många av de teman som berättas om i avhandlingen har framträtt för mitt med-

vetande på just det sätt som Goffman, Van Maanen och Whyte avser. Mitt användande 
av observationsanteckningar, intervjudata och dokument har i dessa fall kännetecknats 
av att jag har sökt efter grunder - men också bristande grund och motsägelser - för te-
mat ifråga i materialet. Ibland har detta sökande underlättats av det förhållande att jag 
inte enbart i mina observationsanteckningar varit beskrivande, utan också tolkande. 
Många av dessa preliminära tolkningar har befästs i mitt medvetande genom att jag vid 
upprepade tillfällen upplevt samma sak (ungefärligen) gång på gång, i olika miljöer och 
med olika aktörer inblandade. Några teman som tas upp i min berättelse är dock grun-
dade på en noggrann läsning av observationsanteckningarna och genomläsning/-
lyssning av intervjuer som gjorts i efterhand. Merparten torde dock vara resultatet av 
det förra - det impressionistiska tillvägagångssättet. 

Dessa preliminära tolkningar och impressionistiska analyser har ofta omsatts i text. 
Detta såväl under som efter själva fältarbetet. En del av dessa texter, som avspeglar 
preliminära tolkningar och sammanfogandet av olika data (och typer av data) liksom 
ibland olika skapade begrepp, och kopplingar till befintlig teori som görs i stunden, har 
efter genomläsningar byggts vidare på och lite längre texter har ibland skapats. Dessa 
längre texter har ibland fått formen av uppsatser som kunnat framläggas på olika semi-
narier. Självklart har synpunkter och tips vid dessa tillfällen kommit att påverka min be-
rättelses utseende. Detta dock knappast i någon alldeles avgörande form. Jämfört med 
kritik och tips på seminarier väger impressionerna från tiden tillsammans med mina in-
formanter och andra Distromedlemmar som finns hos mig avsevärt mycket tyngre.  

Konsekvensen av allt detta är att jag blir central för hur berättelsen kommit att se 
ut. Mycket av erfarenheterna som gjorts bygger på att jag gjort såväl kroppsliga som 
emotionella erfarenheter genom att umgås med informanter och andra Distromed-
lemmar, genom att arbeta i produktionen med den tidliga och kroppsliga disciplinering 
detta medför, genom att spela biljard över en öl, spela innebandy med eller att gå på 
hockey, eller skämta med och om personer jag sedermera skriver om. Att uppleva luk-
ter, stress och smutsiga Distrobilar eller att uttråkas vid långdragna overheadpresenta-
tioner på kursgårdar är andra sådana sensationer som ligger till grund för berättelsen. 
Jag har därutöver ställt frågor ibland, när jag inte förstått, eller för att locka fram tolk-
ningar av vad som är för handen från de personer jag interagerar med. Jag har intervju-
at, såväl informellt som formellt (Agar 1980:90f), framför allt på basis av det jag erfarit, 
och som också mina informanter erfarit. Jag (vi) har därför haft möjlighet att jämföra 
våra intryck och tolkningar av olika händelser, personer eller artefakter. Jag har fört ob-
servationsanteckningar i vissa av mina informanters åsyn, då så varit naturligt i situatio-
nen. Under en formell utbildningssituation, t ex, när alla deltagare sitter med block och 
penna, har jag kunnat göra detsamma. När jag däremot tillsammans med traineer varit 
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ute på lagergolvet på deras enheter har jag inte gått som någon tidsstudieman med 
block och penna i näven. Jag har givetvis fört anteckningar om detta också, men inte 
precis i stunden. Det säger sig själv att det hade varit omöjligt att komma ihåg detaljer 
och konversationer om så inte gjorts.  

Jag har inte heller, vilket förefaller ha blivit betonat inom vad som möjligen kan 
sammanföras i begreppet postmodern etnografi under senare år, drivits av någon öns-
kan att ‘låta tystade röster tala’ via mig och min berättelse som medium eller genom 
sammanläggningen av många sådana röster i mer eller mindre obearbetad form, som en 
polyfonisk text (Prus 1996:227f och Bell 1993:8). Det är heller ingen svag, marginalise-
rad grupp jag studerat. Snarare har min önskan varit den omvända: att avtäcka hur en 
process där individer med starka röster att tala med konstrueras. Detta är en studie av 
en form av elit i samhället. Man kan till och med hävda att ett sorts underliggande tema 
i delar av texten är att beskriva hur tillägnandet av maktresurser kan gå till i en sådan 
elit. 

Jag använde ovan uttrycket impressionistiskt för att karaktärisera mitt arbetssätt. 
Jag är nu inte den förste att använda begreppet i relation till skapandet av etnografiska 
texter. John Van Maanen (1988) har i sin bok Tales of the Field - On Writing Ethno-
graphy delat in etnografiska texter under tre rubriker, varav impressionistiska berättelser 
är en. Van Maanen konstaterar att: 

 The story itself, the impressionist’s tale, is a representational means of cracking 
open the culture and the fieldworkers way of knowing so that both can be jointly 
examined. Impressionist writing tries to keep both subject and object in constant 
view. The epistemological aim is to braid the knower with the known. (Van Maa-
nen 1988:102) 
 
Detta görs genom att i en dramatiserad form återberätta händelser i en ungefärlig 

ordning, som de utvecklades så att läsaren dras in i berättelsens värld och så långt möj-
ligt kan se, känna och uppleva det observatören såg. Det är ett sätt att skapa vittnen till 
en kedja av händelser med alla dess utvikningar och konsekvenser på låtsas och på av-
stånd, kan man säga. För att skapa en sådan medryckande berättelse kan en mängd be-
rättartekniker användas (Van Maanen 1988:106) och i bästa fall kan berättelsen stå för 
sig själv, utan teoretiserande inramning eller utförliga kommentarer. 

Det finns ett par anmärkningar att göra vad gäller den fortsatta textens utformning. 
Jag växlar i framställningen mellan olika tempus. Detta är medvetet. I samband med 
längre etnografiska beskrivningar av situationer, personer och miljöer kommer dessa att 
återges i presens. Huvuddelar av texten i andra former. Jag vill genom att använda pre-
sensformen försöka att förmedla en upplevelse av närvaro i de situationer som beskrivs 
till läsaren. Vidare kan läsaren komma att uppleva att vissa stycken av texten är place-
rade för sent, sett till en helhet. Detta är jag medveten om, men har ändå valt denna 
struktur i syfte att återskapa lite av den känsla av upptäcktsresa som faktiskt kan känne-
teckna såväl min upplevelse av tiden i Distro som mina informanters upplevelser och 
öden i organisationen och i någon mån utanför densamma. I den följande texten 
kommer jag trots detta inte att enbart avge någon impressionistisk berättelse i den me-
ning Van Maanen avser. De flesta av de etnografiska, huvudsakligen beskrivande, ka-
pitlen är strukturerade på ett annat, tematiskt ordnat sätt. Men under den ytan finns en 
impressionistisk berättelse, huvudsakligen kronologiskt ordnad. Struktureringen av tex-
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ten är tänkt att under den tematiska ytan också avspegla mitt lärande och vår ‘upp-
täcktsresa’. 

 Ett kapitel, kallat Den lilla revolutionen, och då specifikt den andra delen av detta, 
kommer dock att i avsevärt högre grad än de tidigare och därpå följande kapitlen utgö-
ra en berättelse av sådan impressionistisk karaktär som Van Maanen avser. I berättelsen 
om Den lilla revolutionen kommer de studerade individerna, grupper, organisations-
struktur och olika organisationskulturer, liksom ledaridentitet, roller och självidentiteter 
att mötas i ett impressionistiskt minidrama. De kapitel som är placerade mellan detta 
och Den lilla revolutionen, får snarast betraktas som berättelser nära den realistiska sti-
len (Van Maanen 1988:45-72), men som jag pekat på innan, hårt strukturerade av mig 
som forskare, delvis mot bakgrund av befintlig teoribildning på området organisations-
socialisation och organisationskultur. Kanske hamnar jag härvidlag i den ‘impressionis-
tiska fälla’ som Geertz (1988:10) anger, där jag som en ‘hyperauktoritativ romanförfat-
tare’ behandlar personer som dockor i en dockteater. Det må möjligen vara så, men jag 
är i den meningen inte ensamt ansvarig till detta. Detta då hela mitt projekt på olika 
sätt, både vad gäller angreppssätt, arbetssätt, möjligheter att observera, interagera, tolka 
och skapa berättelse vara påverkat av ett antal inspirationskällor, varav åtminstone någ-
ra presenterats inledningsvis i detta kapitel. 

ANONYMISERING - DESS GRUNDER OCH KONSEKVENSER 

När tillträde till Distro Region Österbro erhölls vid möte med dess tre högsta che-
fer diskuterades huruvida organisationen skulle anonymiseras i de texter som skulle 
presenteras. Inställningen från Distrocheferna var att man inte hade någonting att dölja 
och att man därför inte hade något emot att organisationen presenterades öppet, ‘såtill-
vida inte traineeprogrammet blir en fullständig katastrof, förstås’, som regionchefen Helge 
uttryckte det. Det kan dock inte programmets genomförande eller utfall karaktäriseras 
som. Jag har ändå valt att anonymisera organisationen. Jag vill här redovisa mina skäl 
till detta, de konsekvenser det får för möjligheterna att skapa etnografin och de be-
gränsningar detta medför för de tolkningar och den analys som görs.  

Efter en tids deltagande observation i organisationen upplevde jag, liksom de trai-
neer jag studerade, att det fanns vad som kan betecknas som mörkare sidor i organisa-
tionen och av att verka i denna (Burrell 1997:47ff, Kunda 1992 och Watson 1996). 
Dessa sidor är delvis beskrivna i följande kapitel och omfattar förekomsten av ostra-
kism, disciplineringspraktiker, spioneri, angiveri och nedvärdering. Framför allt var det-
ta kopplat till två högre chefer, de biträdande regioncheferna Rolf och Regina. Dessa 
två chefer var dessutom traineernas närmast överordnade. Det fanns många personer 
som upplevde ett stort obehag, som en konsekvens av dessa förhållanden. Förhållan-
dena ledde också till motstånd och distanseringspraktiker bland anställda i företaget 
som var underställda de två biträdande regioncheferna. Det management traineepro-
gram som genomfördes i Distro Region Österbro var det första regionala traineepro-
gram som initierats i Distro AB. Mot bakgrund av att detta var ett nytt fenomen i Dis-
tro AB och det enda sådana program som genomfördes under den tid studien gjordes, 
skulle den regionala organisationen och som en konsekvens personer i denna kunna 
identifieras med ganska liten ansträngning av personer med insikt i företaget, men ock-
så av andra. Då min berättelse baserad på den deltagande observationen inte är någon 
solskenshistoria i alla stycken, väljer jag mot denna bakgrund att anonymisera företaget 
av hänsyn till såväl biträdande regionchefer som andra informanter.  
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Jag är medveten om att personer med god inblick i den studerade regionala organi-
sationen och som är medvetna om att mitt fältarbete ägt rum i denna trots detta med 
viss säkerhet skulle kunna identifiera centrala aktörer i den berättelse som presenteras i 
avhandlingen. Jag har därför ibland tagit mig friheten att ändra i detaljer rörande de 
händelser som behandlas. Det kan röra sig om förändringar som att yttranden som i 
texten ser ut att tillhöra en viss person, inte nödvändigtvis i sin helhet är yttrade av 
denne. Det rör sig i några fall om sammansmältningar av uttalanden från flera, eller 
andra personer. Som ett exempel kan följande ges: En berättelse som i texten förefaller 
gjord av enhetschefen Kent, där han kritiserar regionledningens beslut att slå ihop två 
enheter i den nordvästra delen av Region Österbro kan i själva verket baseras på en be-
rättelse gjord av biträdande enhetschefen Lisa, som kritiserar regionledningens beslut 
att slå ihop tre enheter i den sydöstra delen av Region Österbro. Detta har gjorts i sån 
utsträckning som jag ansett möjlig att göra utan att centrala analytiska poänger skall 
framstå som ogrundade för läsaren.  

Likaså har jag, på traditionellt vis, använt mig av alias för personnamn och platser. 
Jag har förutom detta bytt namn på en del termer, artefakter eller praktiker av intern-
jargongskaraktär eller också manipulerat termernas, artefakternas eller praktikernas in-
nebörd i viss utsträckning. Att grunden för min tolkning och de analytiska poängerna 
inte skulle få stryka på foten har även här varit vägledande i manipuleringsarbetet. 

Det finns som en konsekvens av beslutet att anonymisera organisationen och in-
formanterna en skillnad mellan den etnografiska beskrivning jag skulle ha kunnat ge av 
min och traineernas tid i organisationen och den jag här avger. Jag är medveten om att 
beskrivningar av miljöer, det praktiska arbetet och personer som läsaren möter i texten 
ibland är vaga och suddiga. Detta är ett problem som dock kanske främst drabbar för-
fattaren i form av upplevelse av bristande uppfyllelse av aspirationer. Allvarligare för 
läsaren och analysen tror jag dock det förhållande är att beskrivningen av organisatio-
nen, dess kultur och dokument relaterade till organisationen eller traineeutbildningen 
inte kunnat beskrivas eller öppet användas så tydligt som jag skulle önska. Jag är således 
medveten om att den beskrivning som ges av organisationskulturen till vissa stycken 
presenterats på ett sätt som är allmänt till sin karaktär. Som en läsare av ett utkast av 
denna del av avhandlingen sade: ‘Det skulle ju kunna vara vilken organisation som 
helst!’. Sett till syftet med avhandlingen, där överföringen av organisationskulturer är 
ett centralt fokus, är detta givetvis en allvarlig brist. Men, den bristen får läsaren och jag 
stå ut med. Bristen får dock som konsekvens att själva tydligheten i vad i befintliga or-
ganisationskulturer som kan sägas ha externaliserats och internaliserats i den socialisa-
tionsprocess som traineeprogrammet utgör ett exempel på ibland går förlorad. De hu-
vudsakliga poängerna i min övergripande argumentation hade inte förändrats om jag 
haft möjlighet att presentera organisationen på ett öppet sätt. Däremot förstår jag om 
läsaren ibland kan efterlysa mer konkreta, tydligare exempel. Den kritiken får jag stå ut 
med. 

DISPOSITION 

Då syftet med avhandlingen bl a är att visa på komplexiteten i den studerade socia-
lisationsprocessen och utvecklingen av självidentiteten hos management traineerna 
kommer i de närmaste sex kapitlen en ganska stor mängd beskrivningar av olika aspek-
ter (Asplund 1970) av denna att göras. I samband med dessa beskrivningar presenteras 
tolkningar och analys av sådana aspekter av socialisationsprocessen och utvecklingen 
av självidenteterna. I dessa kapitel presenteras också löpande en hel del befintlig teori-
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bildning som rör olika aspekter av det som avhandlingen syftar till att beskriva och för-
stå. I kapitel nio, som är avhandlingens näst sista kapitel, beskrivs och diskuteras på ett 
sammanfattande vis två av de organisationskulturer som traineerna förväntades inter-
nalisera och ett försök att utveckla teori rörande den övergripande socialisationsproces-
sen och identitetsutvecklingen görs. För den läsare som är alldeles särskilt intresserad 
av att redan nu få en något mer utvecklad bild av begreppen internalisering, organisa-
tionskultur, delkultur samt mikrokultur kan styckena Vad är internalisering av kultur 
egentligen?, Organisationskultur – begrepp och innehåll samt Delkulturer och mikrokulturer 
i kapitel nio läsas före kapitel tre till åtta. Jag vill dock betona att dessa stycken är att 
betrakta som min förståelse av begreppen ifråga också på basis av mina erfarenheter av 
fältarbetet och den berättelse som avges i kapitel tre till åtta. Detta gör att min 
användning av begreppen i kapitel tre till åtta ibland enbart rymmer vissa dimensioner 
eller aspekter av begreppen som de senare presenteras. 

Avhandlingen behandlar därför i nästa kapitel ett antal aspekter kopplade till rekry-
teringsprocessen och anställningsförfarandet i den studerade management traineeut-
bildningen. I kapitel fyra behandlas sedan huvudsakligen aspekter av traineernas första 
tid i organisationen, speciellt mot bakgrund av tidigare teoribildning kring nykomling-
ars inträden i organisationer. I kapitel fem beskrivs kortfattat en officiell berättelse, 
kopplad till en officiell organisationskultur, men också alternativa berättelser om orga-
nisationen Distro och dess medlemmar Distarna, som traineerna upptäckte och måste 
förhålla sig till. I det därpå följande kapitel sex beskrivs och diskuteras de studerade tra-
ineernas arbete med att skapa relationer mellan hem och arbete, men också relationerna 
till ett antal fysiska objekt och tillika kulturella artefakter som de mötte i organisationen, 
delvis som inslag i vad som betecknas som övergångsriter. Kapitel sju utgörs av min be-
rättelse om olika aspekter rörande inträdet i chefspositionen och agerandet i chefsrollen 
och därmed förknippat identitetsarbete och förekomster av händelser av vändpunkts-
karaktär. Här visas också hur traineerna utvecklade en marginalkultur för att hantera 
aspekter av socialisationen och utvecklingen av självidentiteterna. Kapitel åtta kallas 
Den lilla revolutionen och beskriver en del mörkare sidor av livet i organisationen och 
traineernas upplevelser av detta. Som en konsekvens av att väsentliga inslag i befintliga 
kulturer internaliserats av traineerna och det förhållande att dessa skapat en marginal-
kultur, utgjorde de en resurs i konstruktionen av en revolt mot ledningen i organisatio-
nen. Detta berättas om i en form av minidrama. Kapitlet är att betrakta också som en 
berättelse om makt och motmakt.  

Kapitel nio utgörs således till stora delar av ett försök att mot bakgrund av den et-
nografiska beskrivningen i tidigare kapitel på ett sammanfattande sätt beskriva en del-
kultur i form av en generell organisationskultur i Distro Region Österbro. Dessutom 
beskrivs i en sammanfattande form en annan delkultur, ledarkulturen, i samma organi-
sation. På denna grund diskuteras socialisationen av traineerna och den internalisering 
av kulturerna ifråga som skett. Likaså diskuteras alltså övergripande utvecklingen av 
självidentitet hos traineerna här. I det avslutande kapitel tio förs en spekulativ diskus-
sion om management traineeutbildningar i ett samhällsperspektiv, bl a som del i en 
eventuell professionaliseringsprocess. 
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Kostymen den skaver  
och jag  
har inte duschat  
idag är igår  
och idag ska jag sitta kvar  
Jag fuskade med mina svar  
Den svarta kostymen ska av  
Kostymen är inte jag  
Kostymen är inte jag  
(När det blåser på månen, Kent, 1995)  
 

KAPITEL 3 – ANSÖKNINGSHANDLINGAR OCH AN-
STÄLLNINGSINTERVJUER - ROMANTISKA MYTER, RE-

PRESENTATION AV SAMHÄLLET OCH SMUTSFILTER  
Jag kommer i detta kapitel att diskutera två aspekter som berör rekryteringen till det 

studerade traineeprogrammet. Den ena aspekten rör presentationen av självet i ansök-
ningshandlingar och den andra rör anställningsintervjun som socialt fenomen och 
praktik. 

Först vill jag kort nämna hur rekryteringen till det studerade programmet var upp-
lagd. 265 sökande fanns till de sex utannonserade management traineeplatserna. Distro 
Region Österbros ledning använde sig i rekryteringen inte av någon utomstående kon-
sult, även om detta övervägdes. Två högre administratörer med lång historia i organisa-
tionen, varav de ena var högste ansvarig för personalfrågor, skötte den första gallringen 
och det praktiska kring kontakterna med de sökande liksom med de chefer i regionen 
som slutligen skulle komma att anställa de sex personerna. Efter en första gallring på 
basis av de inkomna ansökningshandlingarna fanns 50 kandidater kvar, som inbjöds till 
en första intervju med de två administratörerna Margareta och Helene. Två tredjedelar 
av kandidaterna sållades efter detta bort. 16 kallades till en ny intervju, denna gång med 
de biträdande regioncheferna Rolf och Regina. Med på dessa intervjuer var också en 
representant för det LO-förbund som organiserade de flesta anställda i Distro Region 
Österbro. Inför intervjuerna fick också kandidaterna genomföra ett personlighetstest 
som man hade licens på, som ‘rättades’ av en administratör som var utbildad i detta. 
Resultaten av personlighetstesten låg delvis till grund för intervjuerna. 

ATT VISA SIG ÄVENTYRLIG OCH DISCIPLINERAD - REPRODUKTIONEN AV 
EN ROMANTISK MYT 

När det gäller utannonseringen av och ansökningar till tjänster i allmänhet och till 
det studerade traineeprogrammet i synnerhet finns ett antal förhållanden att kommen-
tera. Det förefaller existera manuskript (Cohen & Taylor 1976/1992:70, Louis 1980:240 
samt Barley 1995:53f)8 för såväl hur utannonseringen av ett traineeprogram bör se ut 
som rörande presentationen av självet i ansökningshandlingar. Dessa centreras runt be-
greppet framgång och då såväl individuell som organisationell sådan. Dessa manuskript 
för presentationen av självet är grundade i mänsklig interaktion men blir i sin avlagrade, 
rutiniserade form strukturerande till sin karaktär, då individens handlingsmöjligheter 
begränsas av manuskriptet och internaliserade bilder av framgång. Dock finns det en 

                                                      
8 Jämför även med Schutz (1976:72f) begrepp recept (recipe) och kokbokskunskap (cook-book knowledge) samt scheme of 

expression (ibid:100ff). 
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dubbelhet i detta som innebär att manuskriptens existens också innebär möjligheter för 
individen. De möjliggör handling, samtidigt som handlingens utformning styrs. Detta 
kunde i det studerade fallet tydligt iakttas i den genomgång av de femtio av ansök-
ningshandlingarna till traineeprogrammet som genomförts som av Distros rekryterare 
utvaldes som intressanta i en första gallring bland de 265 sökande till programmets sex 
platser. De sex traineer som slutligen erbjöds plats fanns med bland dessa 50.  

Även om existerande manuskript förefaller ha en starkt strukturerande funktion på 
individen har individen i stort sett alltid möjlighet att agera annorlunda (Giddens 
1984:14). Det visar sig i exempel bland de ovannämnda 50 ansökningar, där formen på 
ansökan kraftigt avviker från manuskriptet. För att exemplifiera kan två extremer näm-
nas. Dels i form av den synbarligen snabbt ihoprafsade, handskrivna ansökan på ett ru-
tat blad som lämnades in av en anställd i arbetsledarposition på en McDonaldsrestau-
rang. Dels, vilket är den andra extremen, den sofistikerat formgivna och genomarbeta-
de broschyr, tryckt och med inscannade bilder på den sökande, som en nyutexaminerad 
civilekonom hade skickat in till Distro. Även till innehållet finns exempel på ansök-
ningar som på ett eller annat sätt överskrider det normala, dvs överskrider etablerade 
manuskript för självpresentation i den specifika situationen. 

Det är dock slående i hur låg grad de olika ansökningshandlingarna i allmänhet skil-
jer sig från varandra och ett etablerat manuskript för sådana. Vid genomgången av an-
sökningarna möter vi människor med ursprung i olika klasser, med olika geografisk 
bakgrund, med olika erfarenheter och generationsspecifika upplevelsebakgrunder. Ut-
bildningsbakgrunden skiftar (om än i mindre omfattning då de flesta sökande var civil-
ekonomer), liksom övriga livserfarenheter och status, m m. Trots detta är självpresenta-
tionerna ofta närmast identiskt upplagda till form och delvis till innehåll. Uttryckssättet 
är i nästan alla fall identiska. Det är, för att raljera lite, intressant att se att så många ci-
vilekonomer ‘tycker om att ha många bollar i luften’.  

För att uppfylla manuskriptet bör du: 

1. Betona hur spännande tjänsten och organisationen du söker till verkar vara och hur 
gärna just du vill ha tjänsten, för att du är ambitiös och kan bidraga med din egen 
specifika kompetens. 

2. Redovisa att du varit en god student som deltagit aktivt i studentliv, men också su-
git åt dig nyttigheter i detta. 

3. Ha studerat utomlands eller arbetat utomlands. 

4. Om du är man, betona befälsutbildningen i militärtjänsten. Alla bör dock betona att 
de har ledaregenskaper och erfarenheter, t ex som mulleledare. 

5. Visa att du kan tänja gränser och prestera, t ex genom att framhäva extrema fritids-
intressen, elitidrottande eller långresor i utlandet. 

6. I den mån du tidigare inte redovisat det, visa att du tar hand om din kropp. 

7. Betona att du är mobil. 

8. Framhäva att du är flexibel, formbar och kan hålla många bollar i luften. 
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9. Avsluta brevet snyggt och offensivt, kanske som en kvinna, 29 år, gjorde: ‘Tveka 
inte, chansen att anställa mig får ni kanske bara en gång, och det vore ju synd om ni 
missade den.’ 

Du bör däremot inte framhäva förhållanden eller livserfarenheter som handlar om 
liv, död, aggressivitet, lättja, fattigdom, sjukdom, frosseri, kärlek och hat, etc. Dessa se-
nare är centrala aspekter av livet, ofta kopplade till emotioner på ett eller annat sätt, 
som vi alla har erfarenheter av och som ofta fyller vår tid och vårt medvetande (Burrell 
1997:25). De är aspekter som fyller våra liv med innehåll och som, framför allt kan ses 
som ytterligt centrala byggstenar när det gäller konstruktionen av självidentiteten (Gid-
dens 1991, McAdams 1993). Det är alltså ganska bleka återspeglingar av själven som 
kommer till uttryck i de uniforma självpresentationerna. 

För att låna, och något egenmäktigt använda, ett uttryck av sociologen Ola Agevall 
(1999), kan man säga att det som presenteras är en stram måttlöshet. Detta är ett något 
paradoxalt uttryck som ändå belyser vad som sker i enlighet med uppfyllandet av ma-
nuskripten på ett bra sätt. För att kunna bli rekryterad skall du gärna ha överskridit 
gränser, dvs agerat måttlöst i någon mening. Långa trekkingfärder i otillgängliga delar 
av Asien, bergsklättring och jordenruntseglatser, framhävs gärna i självpresentationer-
na. På goda grunder också! Som Margareta, den ansvariga för rekryteringen av traine-
erna i det studerade fallet sade då vi diskuterade grunderna för urvalet och rekryte-
ringsprocessen: ‘Är det nån som skrivit att dom är bergsklättrare - den suger jag direkt!’. 
Här finns en koppling till den människotyp som Johan Asplund (1989 och 1992) efter 
C G Jung benämner Puer Aeternus - den evigt unga eller omogna människan. En Puer 
Aeternus karaktäriseras enligt Asplund av: 

Benägenheten av att inte tänka på framtiden, förvissningen av att vara någonting 
speciellt eller på något sätt utvald, blandningen av lojalitet och utbrott av entusi-
asm och energi, tendensen att leva över sina tillgångar och skuldsätta sig, ombytlig-
heten, oviljan att binda sig, det svala och distanserade förhållandet till människor, 
hänsynslösheten, egoismen, förmågan att fascinera omgivningen, en viss änglalikhet 
i framtoningen, våghalsigheten... Det en puer aeternus fruktar mest av allt, skriver 
Jungs medarbetare Marie Louise von Franz, är att bli bunden till någonting. 
(Asplund 1992:18) 
 
Karaktäriseringen av en puer aeternus är också, vilket Asplund också poängterar 

genom valet av flygaren Amelia Earhart som exempel, en karaktärisering av äventyraren. 
Asplund poängterar vidare hur det senmoderna samhället, med en hög förändringstakt, 
blir till en arena för puer aeterni. Den evigt unga och omogna människan kommer till 
sin rätt på denna arena. Hennes karaktäristika blir till dygder istället för belastningar 
och grund för stigmatisering, som i det förmoderna samhället.  

Asplunds beskrivning av puer aeternus kunde vara en tämligen träffande beskriv-
ning av den framgångsrike, eller åtminstone potentiellt framgångsrike om det inte vore 
för några grundläggande motsägelser gentemot den karaktäristika av framgång som fö-
refaller existera i manuskripten. En framgångsrik människa måste planera. Han eller 
hon måste sträva mot ett mål. Framåt. Uppåt. Här skiljer sig puer aeternus och den 
framgångsrike åt. Den framgångsrike bör heller inte skuldsätta sig alltför hårt eller leva 
över sina tillgångar i alltför stor utsträckning. Åtminstone inte utan planering, utan må-
let i sikte. Finns det ett mål i sikte framstår skuldsättningen som en investering, som en 
biljett för att nå målet. På samma sätt kan alltså sägas att manuskriptet föreskriver en 
stramhet i denna måttlöshet. Som sökande får du inte indikera att du förlorat dig i den 
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presenterade måttlösheten. Jaget måste framställas som att det håller i dirigentpinnen. 
Du bör visa att du är så disciplinerad att du avbryter måttlöshetspraktikerna när det är 
som bäst. När du har tillägnat dig vissa erfarenheter från den levda måttlösheten, då 
måste du kunna visa att du växlat om, in på den smala vägen, en eller annan nyttig erfa-
renhet rikare. Dessa är erfarenheter som kan användas i det som verkligen har något 
värde, det viktiga i livet och samhället - i karriär och arbete. 

Det är slående att den strama måttlöshet som presenteras i hög grad kan sägas vara 
relaterad till annat än vardagslivet. Det är den extraordinära måttlösheten som ges fritt 
spelrum och som uppskattas av rekryteraren. Vardaglig måttlöshet gås spårlöst förbi i 
självpresentationerna. Frågan som måste ställas är, om inte förhållanden kopplade till 
vardagen borde vara intressanta, åtminstone ur rekryterarens perspektiv, snarare än den 
extraordinära måttlösheten? Vardagslivet och de roller vi där agerar i marginaliseras och 
osynliggörs till stor del som en konsekvens av det existerande manuskriptet vid anställ-
ningsansökningar. I självhjälpslitteraturen på området är det inte helt ovanligt att det 
uttryckligen varnas för att komma in på denna typ av förhållanden, t ex vid anställ-
ningsintervju (se t ex Ahrenborg-Swensson 1997:155). 

Självpresentationernas manuskript kan i förhållandevis stor utsträckning sägas byg-
ga på de komponenter som utgör byggstenarna för en av de fyra mytiska former som 
utvecklingspsykologen McAdams (1993) identifierar i boken The Stories We Live By. I 
konstruktionen av personliga myter, som vi alla skapar utifrån händelser i primära och 
sekundära socialisationsprocesser, liksom på basis av intryck från olika typer av medier 
som musik eller TV, d v s i tertiär socialisation, menar McAdams (1993:50ff) att det 
finns ett begränsat antal grundformer som brukas. De fyra grundformerna är komedi, 
romantik, tragedi samt ironi. De personliga myter vi konstruerar är i princip aldrig full-
ständigt renodlade som en av dessa grundformer. Snarare innefattar myterna unika 
blandningar av delar av dessa fyra grundformer. Dock är det så, menar McAdams, att 
man kan identifiera en eller två grundformer som i hög grad betonas i varje unik per-
sonlig myt. Framför allt existerar det då en skillnad mellan komedi- och romantikfor-
merna å ena sidan och tragedi- och ironiformerna å den andra sidan. Optimistiska per-
sonliga myter bygger huvudsakligen på komedi- och romantikformerna, medan negati-
va personliga myter bygger på tragedi- och ironiformerna. Enligt McAdams finns inget 
stöd i forskning för att koppla en optimistisk eller en negativ ton i de personliga myter-
na till den personliga livshistorien. Istället, och detta är centralt, involverar de personli-
ga myterna ‘an imaginative reconstruction of the past in light of an envisioned future. They 
are subjective creations - illusions, in a sense, whether they be positive or negative.’ (McA-
dams 1993:53) Det finns alltså, trots att myterna delvis bygger på händelser under livs-
banan, ingen direkt korrespondens mellan myt och person, mellan berättelse och verk-
lighet. Myterna är härigenom i någon mening att betrakta som artificiella produkter.  

De självpresentationer som här studerats i form av ansökningshandlingar till traine-
eprogrammet på Distro ligger, något generaliserande, mycket nära en av de grundfor-
mer som McAdams identifierar. Närmare bestämt avses den romantiska grundformen 
vilken av McAdams beskrivs så här: 

The central issue of a romantic myth involves how to move onward from one adven-
ture to the next, with the ultimate goal of emerging victorious and enlightened. 
Unlike comedy, the romantic hero or heroine is viewed in exalted terms, as some-
body who is bolder, wiser, or more virtuous than most everybody else. The message 
is this: We embark on a long and difficult journey in life in which circumstances 
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constantly change and new challenges continually arise. We must keep changing 
and moving if we are to win. But we are confident that we will win. (McAdams 
1993:51) 
 
Det föreligger enligt min mening stora likheter mellan denna beskrivning och inne-

hållet i de ansökningar som gåtts igenom. I många av ansökningarna betonas rörelsen 
från ett äventyr till ett annat och segern och en nyvunnen personlig upplysthet lyfts 
fram som en sorts konsekvenser. Sophie, en av deltagarna i det studerade traineepro-
grammet, berättar t ex i sin ansökan om hur en period utomlands som au-pair och en-
gagemang i studentföreningar har lett till personlig utveckling och bättre förmåga till 
människokännedom. Hon beskriver också hur hon feriearbetat på ett företags ekono-
miavdelning och säger då bl a: 

Eftersom det var semestertider och väldigt mycket att göra fick jag redan från bör-
jan ett stort ansvar och fick ta många egna initiativ. Tack vare att jag är utåtrik-
tad och tycker om att ha flera bollar i luften samtidigt klarade jag utmaningen och 
var därför välkommen tillbaka nästa år. (Ur Sophies ansökan till traineepro-
grammet) 
 
Vidare lyfts de förträffliga och exceptionella personliga egenskaperna hos de sö-

kande mycket ofta fram i deras självpresentationer.  

Jag är en kreativ, utåtriktad och ambitiös person som ser positivt på livet och har 
en orubblig framtidstro. (Ur Rogers ansökan) 
 
Eftersom jag är initiativrik, tycker om och är bra på att organisera och på att 
skapa en ”vi-känsla” inom en grupp intar jag ofta en ledande roll. (Ur Sophies 
ansökan) 
 
Hjältarna i dessa romantiska berättelser framstår sannerligen inte som ‘vem som 

helst’.  

Ett tredje tema i självpresentationerna är betonandet av livet som en resa, där för-
änderligheten i omgivningen framhävs och förekomsten av talrika utmaningar för hjälte 
såväl som organisation beskrivs. Hjältarna och hjältinnorna är dock vana att hantera 
utmaningar och framställer sig äga sådana exceptionella kvaliteter att de verksamt kan 
bidraga till att överkomma dessa utmaningar. De är agenter som vinner, vilket kan illu-
streras bl a med nedanstående citat från Roger, en annan av de studerade traineerna. 

Distro befinner sig i en spännande period just nu och många förändringar står för 
dörren. Jag tror att Ni, även i framtiden kommer att vara en vikttig del av vårt 
lands näringsliv om rätt förändringar görs. Jag vill gärna vara med i det arbetet så 
jag tror att mina kunskaper får komma till sin rätt och jag får chansen att utföra 
ett arbete som är både stimulerande och viktigt. Jag ser också fram emot traineepe-
rioden som förhoppningsvis blir full av kunskap och nya erfarenheter, en chans för 
mig att fortsätta utvecklas. (Ur Rogers ansökan) 
 
Man kan alltså, enligt min mening, förstå självpresentationerna som mycket närlig-

gande den romantiska grundformen av personliga myter. Det saknas därvidlag en di-
rekt överensstämmelse mellan verklighet och livshistoria å ena sidan och självpresenta-
tion å den andra. Man kan konstatera att denna typ av självpresentationer inte säger så 
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mycket mer, än att berättaren, sökanden, behärskar en viss framställningsform, ett ma-
nuskript eller ett recept.  

Även när det gäller strukturen i ansökningarna, t ex rörande i vilken ordning olika 
teman berörs, ansökans längd (en A4 sida normalt sett) och i uttryckssätt, finns en hög 
grad av överensstämmelse mellan de olika ansökningarna. Enligt min mening kan detta 
sägas dölja mer av personerna och själven, än vad som blir synliggjort. Som ett exempel 
på detta kan nämnas ett av de teman som är ständigt återkommande i ansökningarna, 
ofta precis i inledningarna och avslutningarna av dem. Jag avser då presentationen av 
statuspassager och riter förknippade med dessa. Framför allt är det passagen från stu-
dent till nyutexaminerad som berörs i ansökningarna som här studerats. Eftersom mål-
gruppen för traineeutbildningen var nyutexaminerade civilekonomer i första hand är 
inte detta så överraskande i sig kanske. Däremot så är andra statuspassager nästan full-
ständigt frånvarande. Det är som att det bara är stora, rituella eller ceremoniella passa-
ger och passageriter som skall platsa i självpresentationerna. Varför? Alfred Schutz 
(1976:101ff) berör i sin essä om främlingen och dennes ställning i förhållande till den 
kultur som denne möter ovannämnda tema. Schutz skriver att: 

…the cultural pattern provides by its recipes typical solutions for typical problems 
available for typical actors. In other words, the chance of obtaining the desired 
standardized result by applying a standardized recipe is an objective one; that is 
open to everyone who conducts himself like the anonymous type required by the rec-
ipe. Therefore, the actor who follows a recipe does not have to check whether this 
objective chance coincides with a subjective chance, that is, a chance open to him, 
the individual, by reason of his personal circumstances and faculties which subsists 
independently of the question whether other people in similar situations could or 
could not act in the same way with the same likelihood. Even more, it can be 
stated that the objective chances for the efficiency of a recipe are the greater, the 
fewer deviations from the anonymous typified behavior occur, and this holds espe-
cially for recipes designed for social interaction. 
 
Jag menar att Schutz bild av recept för social interaktion i stora stycken är tillämplig 

på de studerade traineerna och deras ansökningshandlingar, liksom på huvuddelen av 
de övriga sökandes ansökningar. 

UPPMUNTRANDE FRAMGÅNGSSAGOR SOM LIVSSTILSVÄGLEDARE 

I företags självbiografiska berättelser återfinns inte enbart bilden av företaget och 
dess medlemmar som framgångsrikt handlande för företagets (eller dess ägares) bästa. 
Framför allt när det gäller skrifter och annat material, t ex på Internet, som avser rekry-
tering, konstrueras ofta vad jag vill kalla uppmuntrande framgångssagor. För mig är en 
saga en berättelse som ofta har ett normativt och/eller värderingsgrundat budskap, 
utan att nödvändigtvis avspegla verkliga förhållanden. Enskilda individer presenteras, 
gärna med bild både individuellt och i grupp, såsom att de har lyckats, eller åtminstone 
befinner sig på vägen mot framgångsrikedom. Faktum är att de miniberättelser som de 
individuella framgångssagorna utgör i många stycken liknar de berättelser som ibland 
avges av troende på kristet frireligiösa möten. Dessa personer avlägger vittnesbörd. 

Vid en genomgång av ett antal av de presentationer av management traineeprogram 
som storföretag verksamma i Sverige gör tillgängliga för allmänheten på Internet kan 
man konstatera att uppmuntrande framgångssagor återfinns i ett antal fall. Exempel på 
företag med denna typ av presentationer på sina (och ibland andras) hemsidor, ofta rik-
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tade till målgruppen studenter på högskola och universitet, är Telia, NCC och Unilever. 
Jag fokuserar här på de presentationer som var aktuella vid tiden för det studerade trai-
neeprogrammets genomförande, dvs 1997. 

Om vi ser till just ovannämnda företags hemsidor var ett gemensamt drag att trai-
neer som tidigare genomgått eller nu genomgår företagens program presenterades i bild 
samt med en text på ungefär en A4-sida. I Telias (1997) fall var texten upplagd som en 
kvällstidningsartikel där det fanns en liten ‘faktaruta’ med information om namn, ålder, 
utbildning och traineeplacering samt en text med korta stycken ombruten med under-
rubriker var femte till tionde rad. Ungefär hälften av texten framstod som direkta citat 
från den aktuella traineen, resten var återberättande text. Två kvinnliga traineer presen-
teras i bild. Bilderna var tagna snett underifrån, vilket förstärker intrycket av att dessa 
kvinnor var på väg uppåt någonstans. Det saknades bild på den manlige traineen. 
Framställningsformen känns igen från framför allt artiklar i kvälls- och nöjespressen. 
Telias sidor kompletterades med ‘vykortshälsningar’ från traineer som praktiserade på 
olika platser i världen; Haag, San Francisco, Curaço, Amsterdam och Thailand. ‘Vykor-
ten’ från dessa platser torde kunna ses som symboler för att individerna anträtt en resa 
mot framgångsrikedom. 

Unilevers (1997) och NCC’s (1997) presentationer var i stället utformade som per-
sonliga brev eller självbiografier riktade till läsaren. Bilderna var i Unilevers fall i halvfi-
gur, tagna rakt framifrån. I traineen på NCC’s fall i kvartsfigur. De kvinnliga traineerna 
var klädda i dräkt/kavaj och blus i fyra fall av fem. Männens klädsel var kavaj, skjorta 
och slips. Alla log eller skrattade glatt. 

De sammanlagt tio ‘intervjuerna’ och berättelserna eller breven utgick nästan un-
dantagslöst från individernas avslutande av en högskoleutbildning. Berättelserna tar, 
vilket även etnologen Mats Lindqvist (1996:38f) i sin studie Herrar i näringslivet iaktta-
git, således sitt avstamp vid karriärens början.  

Vad som dock framförallt framträder i framgångssagorna är fem gemensamma och 
återkommande dimensioner:  

1. Realiserandet av individuella mål sker på basis av individuell handling. 

Vittnesbörd avläggs för att den som handlar når sina mål och blir framgångsrik.  

2. En distinktion görs mellan verkligheten och den akademiska världen. 

Den akademiska världen nedvärderas i förhållande till ‘verkligheten’. Universitets-
världen beskrivs som stillastående och betraktande. Där kan man inte skapa fram-
gångsrikedom. I den verkliga världen kan man handla, där kan man ta ansvar, vilket 
är ‘kul och nyttigt’, vilket i sin tur leder oss fram till den tredje gemensamma di-
mensionen i sagorna. 

3. Det nyttiga, roliga och givande i erfarenheter som görs, framför allt i företagets hägn.  

Det ‘kul och nyttiga’ är nyttigt därför att individen kan suga åt sig erfarenheter och 
andras kunskap i eget syfte. I framgångssagorna betonas vikten av att ha vissa per-
sonliga drag, som det som framträder i den fjärde dimensionen, viljan. 

4. Pekandet på de stora möjligheter som finns för individen som verkligen vill något. 
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Dessa framgångssagors sensmoral är att vissa, ambitiösa och viljestarka, målinrik-
tade individer (vilket är kopplat till dimension 1 ovan) kan beträda en väg som le-
der hur långt och högt som helst. Individer med andra personliga drag förbigås 
med tystnad i framgångssagorna. Vittnesbörden ligger nära en central dimension av 
den protestantiska etiken, där framgång inte ses som beroende av tur eller omgiv-
ningen utan avhängig en persons naturligt givna kvalitéer (Whyte 1956/1963:20).  

5. Konstaterandet att berättaren lyckats men fortfarande är på framgångens väg. 

En motvilja mot stagnation och stillastående betonas härvidlag. Individen kan inte 
nå framgångsrikedom genom att stå stilla eller se bakåt. I stället måste man sätta 
upp nya mål och självmedvetet arbeta för att nå dem eller åtminstone vara beredd 
att ‘ta chansen när den kommer’. En vilja till mobilitet är således central i fram-
gångssagorna. Fenomenet har tidigare observerats och beskrivs, t ex redan av Why-
te (1956/1963:70f). 

FRAMGÅNG OCH FRAMGÅNGSRIKEDOM 

Bilderna av framgång som existerar i olika kulturer kan därigenom antas strukturera 
individers och gruppers handlande i ganska hög grad. 

I begreppet framgång finns således dimensionen tidsorientering med, vilket redan 
noterats. Dåtid eller nuet är inte centrala tidsaspekter om man skall nå framgång. 
Framgång indikerar primärt en framtidsinriktning (se Lindqvist 1996:53). 

Ytterligare en dimension som finns inbyggd i begreppet är värdering av aktivitet. 
Framgång kommer inte automatiskt. Framgång ses som kommen av individuell hand-
ling. Bankdirektören som ärvt sin position är inte framgångsrik, såvida han eller hon 
inte handlat för att nå den aktuella positionen. Den person som ‘jobbat sig upp’, där-
emot kan placeras in på flera positioner. Har man inte anträtt en resa kan man inte hel-
ler nå någon framgång. Man kan inte heller med lätthet tillskrivas framgång av andra, 
utan att referenser till individuell handling görs. 

En än mer tydlig dimension i begreppet framgång handlar om värderingen av förhål-
landet mellan människor och sammanhänger med den nyss nämnda aktivitetsorienter-
ingen. Framgång är ett individualistiskt grundat fenomen. Vi förefaller ha mycket svårt 
att tillskriva en grupp benämningen framgångsrik. Vi talar visserligen om framgångsrika 
företag eller fotbollsklubbar. När detta sker i tidningar eller andra medier läggs dock 
meningen ‘under Jan Carlzons’ eller ‘Jonas Birgerssons ledning’ eller ‘Henrik Larsson 
bakom svensk framgång’ ofta till. Nu hårdrar jag förvisso detta en del. Jag är medveten 
om att vi ibland använder uttryck som ‘den svenska kommunala musikskolan ligger 
bakom svenska popgruppers exportframgångar’ eller liknande. Denna typ av uttryck 
kan fungera på ett abstrakt plan också. Jag vill dock mena att framgång närmast måste 
illustreras med individuella exempel. ‘Sverige är framgångsrikt’, en i våra tankar närmast 
meningslös utsaga, såvida den inte grundas i individuella exempel som J-O Waldner i 
bordtennishagen, Ace of Base i musikindustrin eller Astraforskares Losec-framgångar.  

Den sista, något mindre klart inkluderade, dimensionen i begreppet framgång rör 
förhållandet människa-natur, där framgång oftast förefaller inbegripa ett mänskligt, of-
tast individuellt, bemästrande av naturen. Göran Kropp är på detta vis framgångsrik. 
Göran Kropp - äventyraren - förkroppsligar dessutom metaforen av framgång som en 
resa, mot ett mål, som innefattar individuell handlingskraft och bemästrande av natu-
ren. Andra fall är mer kollektiva och abstrakta till sin karaktär, där människans bemäst-
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rande av naturen handlar om att värma eller lysa upp sina bostäder med elvärme eller 
att lära sig bemästra atomernas gåta. Här är vi dock duktiga på att individualisera bemä-
strandena ifråga - vi hyllar uppfinnaren. Tomas Edison var framgångsrik som uppfinna-
re av glödlampan, men Vattenfalls linjearbetare som monterat elledningarna till mitt 
hus utan vilka mina glödlampor inte skulle lysa, ses i betydligt mindre utsträckning så-
som framgångsrika. Dessa är anonyma och osynliggjorda. 

Som Kluckhohn och Strodtbeck (1960, refererade i Gudykunst & Kim 1984:44f) 
beskriver det, det finns fem problem som alla kulturer måste ‘hitta lösningen på’9. För-
fattarna avser då fem olika typer av värdeorienteringar rörande: 

1. Den mänskliga naturens karaktär  

2. Relationen människa-natur 

3. Tidsorientering 

4. Aktivitetsorientering 

5. Förhållandet mellan människor 

Jag konstaterar att de uppmuntrande framgångssagorna i samband med presenta-
tionen av management traineeprogram alltså behandlar fyra av dessa. Den mänskliga 
naturen ses som egoistisk och målrationell till sin karaktär. Det klargörs i framgångssa-
gorna att en framtidsorientering är central. Vidare konstateras i framgångssagorna att 
positiva händelser bygger på individuell handling av ett medvetet subjekt. Det är endast 
relationen mellan människa och natur som inte direkt berörs i de här diskuterade sagor-
na.  

Sammantaget kan framgångssagorna i företagspresentationerna ses som ganska tyd-
liga kartor över vissa delar av ett senmodernt västerländskt samhälle. De blir till vägle-
dare för individuellt identitetskonstruktionsarbete (Kellner 1992) och livsstilsvägledare 
(Featherstone 1994:117ff) för betraktaren och pekar ut möjligheten eller orimligheten i 
dennes drömmar och ambitioner. I framgångssagorna får vi härigenom guider in på le-
darnas och framgångens väg. Jag hävdar att bilden av framgång, med de normer och 
värderingar som är förknippade med denna, som existerar i organisationsmedlemmars 
medvetande och organisationers officiella självbiografiska handlingar bör ses som en 
maktelits externaliserade bilder (se Billing & Alvesson 1994, Andersson 1993:59f och 
1993:265 samt Whyte 1956/1963:71ff.) Det är i fallet med de uppmuntrande fram-
gångssagorna inte traineerna själva som talar. Snarare är det frågan om reproduktion 
och representation av värdeorienterande och handlingsstrukturerande bilder av fram-
gång vilket kan ses som ett utslag av social responsivitet (Asplund 1989 och 1992 samt 
Andersson 1993) Man kan således uttrycka det som att det snarare är makten som talar.  

Om vi går tillbaka till vad som sagts tidigare i kapitlet, så kan konstateras att de stu-
derade traineernas självpresentationer i form av anställningsansökningarna till form och 

                                                      
9 Denna indelning har sedan bearbetats och i någon mån utvecklats av Schein (1992:94ff). Schein lägger till dimensioner-

na Verklighetens och sanningens natur samt Rumslighetens natur, men tonar ned Kluckhohn och Strodtbecks andra 
punkt, Relationen människa-natur. Jag ser i detta sammanhang ingen anledning att avvika från Kluckhohn och Strodt-
becks indelning då Scheins perspektiv och syfte med förändringen är något snävare inriktat på organisation, organisa-
tionskultur och ledarskap, än min diskussion i föreliggande kapitel. 
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delvis innehåll ligger nära de framgångssagor som presenteras i företags informations-
material. De studerade traineerna behärskade således vid det första mötet med organi-
sationen Distro Region Österbro och deras medlemmar ett i mitten av 1990-talet exi-
sterande generellt manuskript för självpresentation. De sex traineerna presenterade sig i 
skriftlig form som potentiellt framgångsrika och således som ledarämnen. I samband 
med detta återskapades en form för självpresentation som kan beskrivas som uppfyllel-
sen av en romantisk myt, vilket illustrerats så långt i detta kapitel.  

Traineerna var dock ännu inte utvalda till Distromedlemmar och till potentiella 
Distrochefer. Anställningsintervjuer skulle först hållas med dem och ytterligare 12 kan-
didater, vilket nu kommer att diskuteras närmare. 

ANSTÄLLNINGSINTERVJUN SOM SMUTSFILTER 

En dold komponent i sociala processer i organisationer? 

De flesta av oss har någon gång varit på en anställningsintervju. Michael Argyle 
beskrev en gång den typiska anställningsintervjun på följande sätt; 

Millions of interviews for jobs take place each year, and the selection interview is a 
familiar social situation with established rules and conventions. It is usually ex-
pected to last between ten and forty minutes, that the interviewer (I) will ask most 
of the questions, and take notes, although the candidate (C) will be able to ask 
questions later, and that it is a formal occasion where both will be properly dressed 
and behave politely. (Argyle 1972/1990:168f) 
 
Inträden i arbetsorganisation är ett forskningsområde som på samma gång är 

mycket välundersökt som det är bristfälligt studerat10. Socialisationsprocessen i sig hos 
‘nykomlingar’ är utan tvekan relativt väldokumenterad, framför allt genom kvalitativa 
studier av sociologer inspirerade av Everett Hughes och hans efterföljare såsom Ho-
ward Becker och John Van Maanen men även av företagsekonomer.11 Endast ett fåtal 
böcker på området ledarskapssociologi och arbetslivssociologi nämner anställningsin-
tervjun som fenomen över huvud taget, enligt vad jag kan utröna.  

I litteraturen kring Human Resource Management och personalfrågor finns dock 
en hel del skrivet om anställningsintervjuer12. Det allra mesta av detta handlar dock om 
rena gör-det-själv instruktioner för hur ‘den lyckade anställningsintervjun’ bör genom-
föras - både ur den sökandes och, framför allt företagets perspektiv. På samma sätt 
finns det självhjälpslitteratur (Giddens 1991:198) för arbetssökande, utgivna av bokför-
lag, fackförbund, studerandeorganisationer liksom presenterade i dags- och fackpress, 
etc. 

                                                      
10 Adelswärd (1988:6) kom fram till en liknande slutsats efter en genomgång av forskningen kring litteraturen kring an-

ställningsintervjuer i sig. 

11 Se t ex Hughes 1955 och 1958/1981, Becker m fl 1961,  Davis 1968, Berlew & Hall 1966, Van Maanen & Schein 1979, 
Louis 1978 och 1980, Kunda 1992 samt Hill 1992. Som ett exempel på bristfälligheten i studier av ämnet kan nämnas 
att en sökning i Arbetslivsinstitutets bibliotekskatalog gav noll träffar på ordet anställningsintervju och endast tre titlar 
som behandlar anställningsintervjun vid användning av sökordet rekrytering. 

12 Se t ex Gordon 1997, Milkovich & Boudreau 1994:350ff, Spillane 1993:129ff, Rubenowitz 1984:142ff samt Drake 
1972. 
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Kommunikationsforskaren Viveka Adelswärd konstaterar i en doktorsavhandling 
från 1988 att endast ett fåtal verk behandlat anställningsintervjun på ett teoretiskt plan. 
Dessutom är ett mycket litet antal, tio stycken, studier fokuserade på anställningsinter-
vjun som social interaktion (Adelswärd 1988:13). Överhuvud taget förefaller anställ-
ningsintervjun och inträdet i arbetsorganisationer ha varit ett mindre intressant feno-
men att analysera sociologiskt, vilket kan synas märkligt, då en stor del av våra liv levs i 
arbetsorganisationer. Förutom Adelswärd själv finns det ett litet antal forskare som so-
ciologiskt fokuserat på anställningsintervjun. Jag kommer att kortfattat beskriva ett an-
tal sådana arbeten nedan. 

Dessa har bl a betonat olika varianter av anställningsintervjuer som integrerade de-
lar i transitionsprocesser för individer i organisationer och ser dem som rites de passage 
i allmänhet och separationsriter i synnerhet eller som en arena för retoriska yttranden 
där individer presenterar sig själva på ett så ‘fördelaktigt’ sätt som möjligt (Trice & 
Morand 1995:399f, Gowler & Legge 1995:447, Pfeffer 1995:386f, Komter 1987 refere-
rad i Adelswärd 1988:12, samt Adelswärd 1988). Det dominerande synsättet har kanske 
framför allt varit förknippat med den tillämpade psykologin vilket avvisar och försöker 
att bortdefiniera sociala processer (dvs ett mer sociologiskt perspektiv på fenomenet) 
från rekryterings- och urvalsförfaranden, då sociala processer inom denna diskurs i hu-
vudsak anses som störningar i en övergripande objektiv och rationell process (Herriot 
1989). Detta förhållningssätt har även fått praktiska konsekvenser menar Peter Herriot 
då han säger att: 

Research into social processes has treated them as a cause of bias, and the practical 
outcome has been the effort to reduce their influence. Hence, for example, interviews 
are devised which consist of a predetermined series of job sample or personal history 
questions; or training programmes are conducted in order to minimise the effects of 
interviewers’ personality theories upon their judgements of applicant suitability. 
(Herriot 1989:171) 
 
Utifrån Herriots text ställer man sig frågan om det är så att vi människor i allmän-

het önskar, att urvals- och rekryteringsförfarande och därmed anställningsintervjuer 
och andra praktiker inom detta fält, skall vara riktigt objektiva och rationella företeel-
ser. Finns det kanske en önskan om att se dem som situationer där sökande verkligen 
framträder som de ‘de är’ och där de sökandes meriter och person bedöms opartiskt 
och insiktsfullt av kompetenta intervjuare i form av chefer i organisationen eller specia-
lister kopplade till personalfunktionen i eller från  organisationens omvärld? Det före-
faller mig dock som att denna önskan om rationalitet och objektivitet endast är just en 
önskan.  

Herriot konstaterar i sin artikel att man bör betona att anställningsintervjun (och 
övriga aspekter av rekryteringsförfarandet) utgör de inledande episoderna i den relation 
som utvecklas mellan individ och organisation. ‘Selection is not the gate through which 
applicants must pass before they can relate to the organisation; it is itself part of that rela-
tionship.’ (Herriot 1989:171). Vad som händer i samband med intervjun är alltså av vikt 
för att förstå individens liv och utveckling i organisationen (och även i livet utanför 
denna), som en byggsten i konstruktionen av vad organisationen är och i konstruktio-
nen av självidentitet och roller hos individen.  

Eder och Buckley (1990) har också gjort en genomgång av forskningen kring an-
ställningsintervjuer. Utifrån ett teoretiskt perspektiv grundat i symbolisk interaktionism 
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inom psykologin. Vad man framför allt vill betona är att situationen negligerats i tidigare 
forskning13. Situationsaspekterna beskrivs av Eder och Buckley som ‘ett hål’ i den be-
fintliga forskningen. I denna har istället i alltför hög grad intrapsykiska förhållanden 
setts som förklarande variabler på situationers förhållandens bekostnad och har lett till 
‘restricted and/or misplaced organizational efforts to improve interviewer effectiveness.’ 
(1990:41).  

För att fylla ‘hålet’ i förståelsen av anställningsintervjun har Eder och Buckley 
(1990:47-49) byggt upp en modell av anställningsintervjun. Denna modell är, trots vissa 
brister som diskuteras nedan, den mest utvecklade som beskriver anställningsintervjun 
som jag kunnat finna vid litteraturgenomgången. Fyra faktorer i modellen anses kunna 
påverka vad man kallar för intervjuarens informationsbehandlingssystem (information 
processing system) och efterföljande bedömning av den intervjuade. De fyra faktorerna 
är; 

1. sökandes karaktäristika 

2. intervjuns dynamik 

3. intervjuarens kognitiva karaktäristika 

4. situationsparametrar 

Intervjuarens karaktäristika finns också med i modellen, men det är oklart beskrivet 
på vilket sätt. Modellen kan och bör kritiseras på många sätt. Exempelvis kan nämnas 
att sk situtationsparametrar (bl a frågor om upplevelser av risk, individuella förberedel-
ser och syfte med intervjun) enbart är kopplade till intervjuaren, men inte till den inter-
vjuade i modellen, eller synes påverka denne. Överhuvud taget är modellen i mycket 
hög grad fokuserad på intervjuaren och i betydligt mindre utsträckning på andra in-
blandade. Dessutom försvinner dimensioner som samhälle, personlig bakgrund, värde-
ringar, etc, nästan fullständigt i modellen.  

Detta är inte rätt plats att fylligt redogöra för Eder och Buckleys (1990:49-59) dis-
kussioner rörande hur de olika faktorerna kan påverka bedömningen av sökande eller 
vilka empiriska bevis för den ena eller andra faktorn som finns. Jag kommer istället att 
lite längre fram i texten söka ge de identifierade faktorerna liv genom exempel från min 
studie, samtidigt som jag hoppas att framställningen indikerar behovet av att se på an-
ställningsintervjun ur ett bredare sociologiskt perspektiv, där den ses som ett samhälls-
fenomen. 

Man kan konstatera att detta perspektiv sällan får något genomslag i studier om or-
ganisationer och relationen mellan individ och organisation och saknas t ex i nyare 
forskning kring organisationers inre liv och forskningen kring ledare i organisationer 
som Kundas (1992) och Hills (1992) studier.  

Sociologen Robert Granfields (1992) Making Elite Lawyers, en etnografi om juri-
dikstudenter på Harvard, är i någon mån ett undantag från bristen på fokusering på an-
ställningsintervjun. Granfields informanter genomgick under en period under sista året 
på Harvard ofta en stor mängd anställningsintervjuer genomförda av representanter för 
olika företag från hela USA. Granfield konstaterar att denna process bl a kan sägas ha 
stärkt känslorna bland studenterna som ett kollektiv, som utvalda - medlemmar av en 

                                                      
13 Goffman (1964/1997) gav f ö i en artikel från mitten av 1960-talet uttryck för liknande kritik. 
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elit. Anställningsintervjuerna visade också för studenterna betydelsen av kulturellt kapi-
tal (Bourdieu 1980/1990), då intervjuerna i mindre grad rörde kompetensfrågor och i 
mycket hög grad behandlade områden som Granfield karaktäriserar som den sökandes 
sociala kompetens. Granfield skriver t ex; 

Rather than focusing on a student’s abilities and intellectual potential, interviews 
are more a screening device whereby a firm evaluates a student’s social qualities. 
(...) Most recruiters simply probed to see whether a student would fit into the firm’s 
corporate culture. (Granfield 1992:136) 
 
Att gå på anställningsintervjuerna var för Harvardstudenter som kom från en arbe-

tarklassbakgrund en del i en socialisationsprocess där de internaliserade den amerikans-
ka ‘elitens’ värderingar och beteenden, menar Granfield. Anställningsintervjuerna hade 
därvidlag dels en instruerande funktion, dels en bekräftande sådan. ‘Så här gör man, tit-
ta jag kan ju!’, ungefär. 

Homosocial åtrå, Panopticon och smutsfilter 

Sociologen Ulla Ressner diskuterar i Den dolda hierarkin från 1985 rekryteringen av 
chefer. I samband med detta poängterar hon att; 

En tänkbar chefskandidat måste således motsvara sina överordnade och likars för-
väntningar. Han måste, vad gäller bakgrund, uppträdande, politiska åsikter etc, 
vara lik de människor vars bedömningar och omdömen avgör hans egen framgång. 
Att detta också omfattar rent yttre och utseendemässig likhet har också konstate-
rats. (Ressner 1985:89) 
 
Organisationsforskaren Edgar Schein (1992:244) poängterar detsamma i sin diskus-

sion om vilka redskap som står till ledningens förfogande i formandet och spridandet 
av organisationskultur. Rekrytering av vissa individer till organisationsmedlemmar och 
inte andra är kanske det starkaste redskap som står till ledningens förfogande i denna 
process enligt Schein men han använder sig sedan endast av en och en halv sida av 392 
till att diskutera hela rekryteringsproblematiken.  

Ett sätt att problematisera detta är t ex genom begreppet homosocial åtrå som socio-
logen Michael Roper (1996) utvecklat. Begreppet bygger på organisationsforskaren Ro-
sabeth Moss Kanters begrepp homosexuell reproduktion från 1977 (Roper 1996:212). 
Kanters begrepp utvecklades initialt för att beskriva ledande mäns nätverk i och mellan 
organisationer. Kanter visar hur män i ledande positioner reproducerar sig genom spe-
gelbilder av sig själva och väljer efterträdare och påläggskalvar som har liknande bak-
grund som de själva. Roper menar att känslor hos individer i organisationer är viktiga 
att ta hänsyn till om man vill förstå livet i dessa. Män skapar, enligt Roper, band till 
spegelbilder av sig själva, oftast då i form av andra män. Dessa band leder till utveck-
lande av makt och positioner där maktpraktiker blir tillgängliga. Ett fortsatt utvecklan-
de av starka band till andra män leder till att positionerna upprätthålls. Detta visas till 
exempel av företagsekonomen Charlotte Holgersson (1998). Anställningsintervjun kan 
då ses som ett viktigt instrument för att undvika att andra än vad man skulle kunna kal-
la maktens spegelbilder kommer in i organisationens ledningsskikt. 

Ett annat, men delvis snarlikt, sätt att se på anställningsintervjun har förts fram av 
organisationsforskaren Stephen Fox (1989). Fox argumenterar för hur managementut-



42 

bildning och -utveckling kan ses ur ett disciplineringsperspektiv. Med grund i Michel 
Foucaults (1974/1987) diskussion om disciplin och medlen för en god dressyr av den 
moderna människan i Övervakning och straff, menar Fox att dagens företags inre liv, lik-
som managementutbildning både inom och utanför högskolesystemen, kännetecknas 
av att innehålla disciplinerande praktiker. Fox konstaterar att få i slutet av 1980-talet 
såg på moderna arbetsorganisationer utifrån de tre grundläggande karaktäristika som 
återfinns i Jeremy Bentham’s ‘stora upptäckt’ från 1791, Panopticon. Moderna arbetsor-
ganisationer kännetecknas dock av samma hierarkiska, pyramidala struktur som Panop-
ticon, där medlemmarna i organisationens höjder, t ex företagsledningen på huvudkon-
toret, kan ses som sittande i Panopticons mittorn övervakande övriga organisations-
medlemmar, utan att själva vara öppna för granskning.  Foucault (1974/1987) benäm-
ner detta hierarkisk övervakning. Vidare menar Fox att medlemmarna som ‘sitter i tor-
net’ har samma dömande funktion och möjlighet som fångvaktarna i Benthams idé-
skrift. De kan styra andra organisationsmedlemmars öde, bedöma medlemmar som 
värda eller ovärdiga vidareutbildning, befordran eller sanktioner av olika slag. Foucault 
kallar dessa för normaliserande sanktioner. Medlemmarna i den moderna organisationens 
mittorn har också redskapet examen som praktik till sitt förfogande. Examen är, enligt 
Foucault (1974/1987:216), att betrakta som en sammansmältning av hierarkisk över-
vakning och normaliserande sanktioner i en närmast ritualiserad praktik. Som Fox skri-
ver; 

Finally, the ”examination” is typically a form of judicial inquiry and, as Foucault 
shows, has its origins in the ”inquisition”; it seeks to test the examined individual 
on matters of ideology, belief, competence, illness, etc. It is the process through 
which the information is found which becomes the basis for a ”normalizing judge-
ment”, for example, a selection interview or assessment center procedure. (Fox 
1989:724) 
 
Trots att Fox betonar de ovannämnda disciplinära praktikernas existens, både i ut-

bildningsväsendet där blivande organisationsmedlemmar, både övervakare och ‘fångar’ 
tränas (t ex i civilekonomutbildningen och MBA utbildningar) och i den moderna ar-
betsorganisationen, så negligerar han passagen mellan dessa institutioner. Anställnings-
intervjun är emellertid en praktik som mycket klart kan karaktäriseras som examen i 
Foucaults mening. Ressners och Scheins bild av rekryteringen av chefer liknar sålunda 
Foucaults och Fox’ bild av examen, men bidrar till att förtydliga bilden i så måtto att 
man kan se att det handlar om en renhetsbevarande praktik. Det är de i mittornet redan 
existerande värderingarna, som skall skyddas med hjälp av examen. Man skulle kanske 
kunna formulera det så, att anställningsintervjun kan ses som ett smutsfilter.  

William H Whyte argumenterar i sin studie The Organization Man (1956/1963) för 
att det skett ett ideologiskt skifte i organisationslivet i det moderna amerikanska sam-
hället. Detta samhälle skall ha förändrats från en form av protestantisk etik till vad 
Whyte kallar en social etik (1956/1963:11). Den sociala etiken rymmer olika praktiker 
som alla avspeglar ett modernt (amerikanskt) tankemönster som legitimerar samhällets 
stora och ökande krav och anspråk på individen. Denna process manifesteras enligt 
Whyte i hög grad i arbetslivet, t ex i praktiker vid rekrytering. Whyte fokuserar härvid 
framför allt ett allmänt användande av vetenskapligt utformade personlighetstest: 

And these tests are no playthings; scoff as the unbeliever may, if he has ambitions 
of getting ahead he would do well to develop, or simulate, the master personality 
matrix the tests best fit. (…) Ordinarily, The Organization’s demands for con-
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formity are so clouded in mystique that their real purport is somewhat obscured. In 
personality tests, however, they are abundantly evident. (Whyte 1956/1963:160) 
 
Whyte ser alltså en kritisk granskning av dessa typer av tester som ett sätt att syn-

liggöra inneboende krav på konformitet i organisationer, dvs ett sätt att tydliggöra des-
sas kultur. För den som ‘vill in’ och ‘komma någonstans’, måste organisationernas kul-
tur läras in och behärskas. Man måste alltså kunna presentera sig som en potentiell Or-
ganization Man, eller som jag uttryckt det tidigare, som framgångsrik. 

De tester som ursprungligen kom att användas vid rekrytering var rena IQ-tester av 
vokabulär och intelligens. Whyte menar att detta är inte nog. Organisationernas makt-
anspråk och anspråk på dominans sträcker sig längre än till att kontrollera om en möjlig 
anställd behärskar vissa isolerade aspekter av individens kompetens, såsom uppmätta 
genom IQ-testerna. Whyte konstaterar att:  

Aptitude tests, in short, revealed only a small part of the man, and as more and 
more group-relations advocates have been saying, it is the whole man The Organi-
zation wants and not just part of him. Is the man well adjusted? Will he remain 
well adjusted? A test of potential merit could not tell this, needed was a test of po-
tential loyalty. (Whyte 1956/1963:161) 
 
De test som senare kom att användas för att mäta individens lojalitet, dennes per-

sonlighet i bredare bemärkelse, utvecklades till att börja med inom den tillämpade psy-
kologin för mentalvård och fängelsesystem (Whyte 1956/1963:161). De var alltså 
grundade i studier av misslyckad anpassning till samhället, som mått på abnormitet. 
Praktiken spillde sedan över till att användas på ‘vanliga’ människor, menar Whyte. 

Whyte konstaterar, även om han använder andra ord, att testen är en form av exa-
mination i Foucaults och Fox’ mening. Individen förväntas i dessa situationer fläka ut 
sitt inre inför en granskande och dömande organisation. Testresultaten hålls hemliga 
för individen, t ex genom professionell jargong, där det ‘krävs en doktorsexamen i till-
lämpad psykologi för att tolka dem’, (ibid:167). Det är att betrakta som ett långt ifrån ba-
lanserat förhållande, ett maktförhållande om man så vill, mellan organisation och indi-
vid, där organisationen sitter med alla kort på hand. Såvida individen inte fuskar för-
stås! Detta blir också Whytes poäng med texten. Genom att presentera exempel på per-
sonlighetstest som tjänar som en sorts mall för andra liknande test och genom att gå 
igenom hur man bör svara för att presentera sig som en Organization Man, en renlärig, 
lojal, socialt responsiv och manipulerbar organisationsmedlem, vill Whyte förändra 
maktförhållandet mellan organisation och individ. Panopticons centraltorns vakter skall 
inte längre kunna granska individen i cellen, eftersom individen genom ‘fusket’ sätter 
en spegel i fönstret i celldörren. Vakten/domaren ser bara sig själv och individen får 
därmed handlingsutrymme i sin cell. 

Utifrån studien av anställningsintervjuerna i det här aktuella management trainee-
programmet, kan man ställa sig frågan om det är samma fenomen som Whyte tar upp 
som är aktuellt även i detta fall. Intervjuerna blir kanske till en spegel av centrala nor-
mer och värderingar i organisationens ledning? Vidare kan intervjuerna ses som ett sätt 
att skydda dessa normer, värderingar och individer, alltså som ett smutsfilter. 

Några preliminära tolkningar av anställningsintervjun, kopplade till Eder och Buck-
leys modell och till tanken om intervjun som smutsfilter kan genomföras. Jag kommer 
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här att använda mig av en i grunden Goffmanskt inspirerad analys och framställnings-
form när det gäller situationer som är hämtade ur projektets datamaterial. Detta inne-
bär naturligtvis inte att jag att för den skull avvisar alternativa tolkningsmöjligheter.  

Personlig fasad i kritiska miljöer14 

   - Här...här är mina referenser. 
   Nu var saliven slut och handen darrade märkbart när jag 
överräckte ett papper där en akademisk lärares namn stod 
överst. Ändå var det inga direkta lögner jag kommit med. 
Jag har en akademisk grundexamen och jag har varit lärare. 
Det var bara det att jag lät bli att tala om vad jag egentligen 
sysslar med, och jag tänkte att personalmannen kunde läsa 
ordet BLUFFMAKARE i eldskrift på min panna.  
(Ett år på LM 1, Göran Palm, 1972:12) 

 
Anställningsintervjun är att betrakta som en kritisk situation i Giddens (1984:61) 

mening. Företagets lokaler och då speciellt väntrummet och det rum där intervjun skall 
hållas är att betraktas som kritiska miljöer, som Johansson (1996:112) tolkar Giddens. 
Den person som kommer till företagets lokaler för första gången för att intervjuas kan 
stöta på svårigheter att upprätthålla en sammanhållen berättelse om sig själv och där-
med kan få svårt att återskapa ontologisk trygghet. Ontologisk trygghet kan definieras 
som ‘Känslan av att det finns en kontinuitet och ordning i händelserna, inklusive sådana 
som inte befinner sig inom direkt synhåll för individen.’ (Giddens 1991/1999:275). Onto-
logisk trygghet utvecklas av individen över livsbanan och bidrar till att ständiga reflexi-
oner kring varat inte är nödvändiga i vardagliga situationer. Ontologisk trygghet är ock-
så nära förknippat med tillit till andra, såväl individer som institutioner. Situationen i 
väntrummet leder till känslor av obehag och av att vara ifrågasatt. När du träder in i 
rummet för intervjun möts du ofta av flera personer, som sitter på ena sidan av ett 
bord, du förväntas sätta dig mitt emot, ensam. Du vet att vad du säger granskas som av 
en publik (Goffman 1959/1988) men också att medaktörer och publik kommer att 
ifrågasätta vem du är. Här ställs extra stora krav på presentationen av självet. Situatio-
nen är inte helt olik den för vittnen och målsägande kallade att vittna i en tingsrätt 
(Porsfelt & Klosterberg 1996, Rock 1991 och 1993).  

För att göra presentationen av självet trovärdig krävs att uppträdandet, i form av de 
attribut som används som rekvisita i presentationsarbetet (klädsel, frisyr, smycken etc), 
inte i alltför hög grad avviker från manér och språk. Dessutom krävs det en hög grad 
av anpassning till situationen när det gäller användandet av rekvisita, manér och språk. 
Det rör sig om en anpassning till det förväntade, som ibland kan stå i preliminärt mot-
satsförhållande eller åtminstone en partiell konflikt med självidentiteten. 

                                                      
14 Termen personlig fasad kommer från Goffman (1959/1988) och är en del av en fasad som omfattar ‘den expressiva utrust-

ning av standardtyp som avsiktligt eller omedvetet används av individen under hans framträdande.’ (Goffman 1959/1988:28).  Begrep-
pet omfattar två huvudsakliga ‘ingredienser’: inramning och personlig fasad. Inramningen avser fast utrustning såsom tek-
nisk apparatur, arkitektur, etc. Den personliga fasaden delas av Goffman upp i två huvudkategorier: uppträdande och 
manér. Uppträdande avser stimuli som upplyser publiken om individens sociala status i stunden. De är av mer långvarig 
karaktär, såsom kostymen på en statsminister. Manér avser de stimuli som i stunden indikerar roll och position, t ex 
röststyrka, kroppshållning. En statsminister som ofta genomför TV intervjuer i korridoren utanför riksdagens kamma-
re, bredvid en grön växt, iklädd kostym och som leende lutar sig framåt, närmast över reportern, söker kanske överföra 
intrycket av att vara ‘den kompetente statsmannen med folkligt stöd och ett visst miljöengagemang’. Här samverkar 
inramningen (lokalen och växten), uppträdandet (kostymen) och manér (leendet och lutandet) i intrycksstyrningen. 
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Ser man till hur imagekonsulter verksamma i västerländskt näringsliv diskuterar 
detta kan konstateras att skägg avvisas i stort sett rakt av.  

Men who are clean-shaven have a better chance of getting a job, and being widely 
and readily accepted in business. (...) A beard in business puts many people off. A 
clean-shaven face is more professional as well as approachable. (Spillane 
1993:104) 
  
Långt hår betraktas med samma avsmak om man får tro Spillane, men ett mycket 

välansat och väl uppsatt sådant kan möjligen vara acceptabelt på män i media-, mode 
och reklambranscherna, men absolut inte i det traditionella näringslivet. Ring i örat är 
inte acceptabelt för män.  

Less is best when it comes to wearing jewellery in a business environment. Sure, 
some men wear bracelets, necklaces and ear-rings, deluding themselves that they are 
expressing their uniqueness but, in fact, what they are doing is putting off 99.9 per 
cent of their colleagues and customers. (Spillane 1993:96)  
 
Holgerssons (1998:46f) studie av styrelseordförandes rekrytering av verkställande 

direktörer styrker dock den bild som t ex visas i citaten ovan. 

Med ovanstående som bakgrund för läsaren vill jag återvända till Distro och de 
management traineer som studerats. Traineerna hade enligt min tolkning anpassat sig 
till den förväntade stilen som de trodde att situationen, företaget och den sökta posi-
tionen krävde. Jag tolkar också materialet som att traineerna här hade att utgå ifrån in-
ternaliserade bilder av framgång och näringslivskultur som kan härledas till aktiviteter 
under studietiden, men också till olika former av självhjälpslitteratur, liksom mediabil-
der av näringslivets män, vilket det ju oftast handlar om. Jag försöker också nedan att 
ta hänsyn till situationsaspekters inverkan på individens möjligheter att framträda. 

Idealisering, hemlig konsumtion och representation av samhället 

Inför mötet med Distro, i form av anställningsintervjuer så klädde de studerade tra-
ineerna upp sig. Kostymer eller blazrar plockades fram från garderober, skor putsades 
och hår klipptes. Allt detta utgör utan tvekan komponenter i intrycksstyrningsförsök. 
Dessa förberedelser skedde i bakre regioner (Goffman 1959/1988), där traineerna inte 
var öppna för insyn eller övervakning från de personer vars intryck skulle styras i rätt 
riktning. Förberedelserna i en bakre region innefattade dock inte bara att klä upp sig. 
Ett moment av avklädning kan också noteras. Att klä upp sig kan ses som att träda in i 
rollen som den framgångsrike (Spillane 1993:15). Men det innebär också att man rent 
konkret klär av sig sina vanliga kläder och andra attribut och vanor som strider mot 
den internaliserade bilden av framgångsrika medlemmar i näringslivskulturen. Då jag 
och en av de studerade traineerna, Erik, i en intervju diskuterade hans klädel i samband 
med inträdet i organisationen, berättade han att han var lite orolig inför vilken klädstil 
man hade på Distro. ‘Ska man traska omkring med kavaj nu hela dagarna’, som han 
sade. Kavaj ingick definitivt inte som en komponent i den gamla betong- och lagerar-
betaren Eriks stil. Till anställningsintervjun var dock kavajen, som Erik bedömde att 
han använde två gånger om året, framplockad, avborstad och påtagen. Likaså var Erik 
och de andra traineerna uppklädda vid upptaktsmötet för traineeprogrammet, som om-
fattade två dagar på Flikens kursgård, där man träffade regionledning och mentorer. 
Erik berättar om en händelse vid detta tillfälle som involverar hans mentor i Distro: 
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Erik Bengt (Eriks mentor) blev lite orolig i Fliken där ju. (skrattar) 
Dan Jaså? (skrattar) 
Erik När jag satt där i kostym å slips å sånt! Å han satt i jeans å en skjorta. 

Då tänkte han väl ‘Va fan är det där för en stolle?’! (skrattar) 
Dan Det var inget han sa, eller? 
Erik Näej! Han sa ju bara liksom, han påpekade så att ‘Jag har ju (skrattar) 

sån här liksom, skjorta på jobbet’! 
Dan Ja! 
Erik Men man förstod väl underförstått vad han menade med det ju!  
 
Traineerna exemplifierade genom ett idealiserat framträdande internaliserade vär-

den som officiellt sanktionerats av samhället, snarare än framträdde i sin helhet, som 
Goffman uttrycker det (1959/1988:39). Man kan också konstatera att det fanns en 
diskrepans mellan traineernas internaliserade bilder av hur en chef i Distro borde 
presentera sig själv i form av det idealiserade framträdandet och den aktuella praktiken 
i Distro, där kostym och uppklädning bland cheferna sågs som något negativt och 
också föranledde sanktioner.15 

Ett annat exempel på idealiseringen kan ses hos en annan av de manliga traineerna, 
Jörgen. Jörgen hade ett brinnande fotbollsintresse och var medlem i en av de större 
hejarklackarna i Sverige - här kallade Tifosi. Trots att favoritlaget Tifo FF spelar sina 
hemmamatcher trettio mil från hans bostadsort är det inte ovanligt att Jörgen åker dit. 
Jörgen berättar också om resor till bortamatcher både i Sverige och utomlands som han 
deltagit i, om hur det är att utmana motståndarlagets supportrar och visa vem man är. 
Så till exempel berättar Jörgen om hur han och hans supporterkamrater vid en borta-
match åkt i bil och parkerat den utanför motståndarlagets supportrars lokal. Efter mat-
chen som Jörgens favoritlag vann fick polisen bilda en ring runt Jörgen och hans kam-
rater när de gick mot bilen. Polisen uppmanade Jörgen att ta av sig matchtröjan, men 
han vägrade upprepade gånger. Till slut hotade polisen Jörgen, när de var ett litet 
stycke från motståndarlagets supportrars lokal, att handgripligen ta den av honom eller 
gripa honom. Motvilligt hade matchtröjan åkt av.  

Vid anställningsintervjuerna hade Jörgen inte matchtröja på sig, utan blazer och 
välstruken skjorta. Föga förvånande i sig kanske. Mer intressant är att uppklädningen 
inför intervjusituationen också innebar en avklädning av matchtröjor liksom vardagligt 
använda kläder, dvs ett avsteg från Jörgens stil i någon mening, men framför allt en av-
klädning av delar av Jörgens självidentitet och historia. Jörgen dolde sitt engagemang 
som fotbollssupporter. I en intervju samtalade jag med Jörgen om detta: 

Dan Det är inget du framhäver när du söker jobb, att du är med i Tifosi? 
Jörgen Att jag är med i Tifosi? 
Dan Javisst. 
Jörgen Näe, det säjer jag inte. 
Dan Näe? 
Jörgen Jag vet inte...det kan ha...jag tror det kan ha, jag vet inte om det kan ha 

dålig klang eller så. Jag vet inte. Jag har fått för mej att dom kanske inte 
riktigt så här...dom kan blanda ihop att man är nån sån här bråkstake å 
sånt där ju. Både för att man tar på sej en helt annan roll...’nu ska man 

                                                      
15 Se kapitel åtta. 
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ut å liksom slåss å sånt där...supa’ å sånt där va. Jag e ju inte sån sup-
porter. 

Dan Näe? 
Jörgen Jag tar gärna ett par öl å så där va...jag står gärna i klacken å sånt 

där...men det är ingenting jag säjer på en anställningsintervju. Det är det 
inte. 

Dan Näej? 
Jörgen Absolut, jag skäms ju inte för det! Alla mina nära å bekanta å allting vet 

ju om det...å att jag e jätteintresserad av det. Å jag har ju kompisar som 
e...jag menar e högutbildade som e lika engagerade som jag. 

 
Jörgens engagemang för sitt lag och stolthet över lagets matchtröja, som innebar att 

han kunde utsätta sig för hot från rivaliserande supportrar i en främmande stad, att han 
vägrade lyda uppmaningar från polisen, var helt plötsligt något som måste döljas. Detta 
var en del av Jörgens självidentitet som han klädde av sig i samma stund han klädde på 
sig den framgångsrikes attribut. Jag konstaterar att också Jörgen genomfört vad Goff-
man kallar idealisering i intervjusituationen. Goffman beskriver själv idealisering på föl-
jande sätt; 

Om en individ ska kunna nå upp till idealnormerna under sitt framträdande mås-
te han avstå från eller dölja alla handlingar som är oförenliga med de normerna. 
När detta olämpliga uppträdande är tillfredsställande i sig på ett eller annat sätt, 
vilket ofta är fallet, finner man i allmänhet att individen hänger sig åt det i hem-
lighet; på så vis kan den agerande både avstå från sin kaka och äta upp den. 
(Goffman 1959/1988:44)  
 
Jörgens matchtröja och engagemanget på läktaren, liksom emotioner och praktiker 

förknippade med detta, måste hängas av för att ett framträdande som är tänkt att nå 
upp till idealnormen om den framgångsrike skall bli genomförbart. Men fotbollsintres-
set och klackmedlemsskapet odlades ändå, dolt, vilket är vad Goffman (1959/1988:44) 
benämner hemlig konsumtion.   

Idealnormen för blivande chefer och det förväntade beteendet i situationen vid an-
ställningsintervjun av prydlighet och framgångsrikedom samt kompetens gjorde att 
Jörgen åtminstone under de första månaderna som trainee konsumerade fotboll och öl 
i supporterns roll i hemlighet. Jörgen agerade på detta sätt trots att han utvecklade en 
kännedom om att det i Distros kultur fanns ett starkt betonande av att vårda sin kropp 
och en positiv värdering av tävling och idrottande, både bland lagerarbetare och chauf-
förer och på chefsnivå16. Inte ens det förhållande att Jörgen berättade att han kände till 
att det inte var ovanligt att ‘högutbildade är lika engagerade’ som han själv var gjorde att 
han, med Goffmans terminologi, kunde konsumera supporterskapet öppet.  

Under en observation i samband med utbildningsdagar i personlig kommunikation 
och presentationsteknik där traineerna och ett antal andra yngre mellanchefer i företa-
get deltog, men där högre chefer och mentorer inte var närvarande, visades en video-
snutt från EM i fotboll 1994. Turneringen vanns oväntat av Danmark och videon var 
en hyllning till laget och dess supportrar. En sekvens visade danska fotbollsfans, ‘roli-
ganer’, sjungande och hoppande på Ullevis läktare. Jörgen ropade högt ut ‘Där var jag! 
Jag stod där i danska klacken!’ och pekade på skärmen. Jörgen berättade sen att han 

                                                      
16 Temat berörs vidare i kapitel fyra och sex. 
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hade haft svenska landslagströjan på sig, men sjungit och hejat på Danmark i finalen, 
eftersom Sverige var utslaget. Jag frågade senare på kvällen Jörgen om händelsen. 

Dan Förra gången när du var här, om den här videon med danska fotboll-
supportrarna hade spelats upp då. Hade du sagt det; ‘Kolla, där var 
jag!’? 

Jörgen Näej. Inte en chans. 
 
Den förra gång jag och Jörgen diskuterar i citatet ovan var vid ett tillfälle ett par 

veckor tidigare. Den gången hade alla de högsta cheferna i Distro Region Österbro, tra-
ineernas mentorer och alla chefer på den nivå som traineerna hade sina destinationsbe-
fattningar på varit närvarande. Jörgens framträdande hade fortfarande varit idealiserat. 
Nu, när han framträdde mer i sin helhet var lokalen densamma, men miljön och situa-
tionen avgjort inte lika kritisk som vid anställningsintervjuerna eller tidigare interaktion 
med chefer inom företaget. Högre chefer och mentorer var denna gång inte närvaran-
de. Vidare ägde händelsen rum under Jörgens femte månad i företaget. Konsumtionen 
behövde inte längre hemlighållas i samma utsträckning. Jörgen hade redan presenterat 
sig själv som ett chefsämne redan och kände trygghet i att han, som den ende traineen 
vid denna tid, hade börjat arbeta som enhetschef, d v s på det som kan ses som traine-
ernas väntade destinationsbefattning efter genomgånget traineeprogram. Miljöerna i fö-
retaget var mindre kritiska och kraven på idealisering mindre. Fotbollströjan åkte på 
igen, i talhandling åtminstone. 

Jörgens, liksom Eriks, handlande i samband med intervjuerna vid rekryteringen till 
traineeprogrammet som här presenterats kan införas under den första faktor Eder och 
Buckleys identifierar: Sökandens karaktäristika, men kompletteras i min tolkning ge-
nom att framför allt Goffmans begrepp idealisering förs in. Idealisering är ingenting 
som bara refererar till situationen i sig och enbart är riktat gentemot medaktörer eller 
publik, vid en anställningsintervju t ex. Idealiseringen är ett sätt att visa att vi är pålitliga 
och kompetenta samhällsmedlemmar. Det är framför allt internaliserade, idealiserade bil-
der av vad t ex en chef är och gör, som vi i situationen försöker att visa att vi behärskar 
genom presentationen av självet med hjälp av kläder och andra attribut. Faktum är att i 
detta fall passar uttrycket presentationen av självet egentligen inte in. Som exemplen 
ovan visar så är det ju knappast individen som framträder i sin helhet i dessa situatio-
ner. Det rör sig snarare om den individuella representationen av samhället.   

‘Shit! Vad är det jag säger?!’ 

De traineer som studerats hade alla upplevt intervjusituationen som obehaglig. Fle-
ra hade upplevt att ‘det gått åt helvete’, bl a på grund av att den presenterade självidenti-
teten vid upprepade tillfällen hade ifrågasatts genom frågor från Rolf och Regina, de 
två högre chefer som ansvarade för den andra intervjuomgången. Traineen Ewa berät-
tar: 

Ewa Å så ringde dom igen, så skulle jag komma på en intervju till, å det var 
ju med Rolf å Regina. Å den gick ju tyckte jag käpprätt åt helvete, då! 
Jag tyckte jag fick inte fram nånting vad jag ville säja, å jag tyckte ‘fy 
och usch’ fy vad dumt jag så, å vad mycket dumt jag sa å så där. Men 
det var tydligen, det gick tydligen bra, då. (skrattar) Alla, jag tror...vi 
pratade om det då efteråt, många av oss traineer då, å Erik tyckte med 
att hans sista intervju inte gick särskilt bra å så där. 
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Dan Jo han sa det. 
Ewa Mm. Nä, jag vet inte, men det var väl det att dom pressade en så myck-

et så man hann liksom inte...man hann liksom inte få f...sitta där liksom 
å, inte tänka, men å formulera sej väl, sådär, va. (skrattar till). (...) Man 
blev stoppad rätt mycket sådär. Liksom...att, men det var väl det som 
var meningen då. 

Dan Var det tufft? 
Ewa Ja, det var det. Det var jävligt tufft, var det! Jag tyckte det gick åt helve-

te. Fruktansvärt var det! 
Dan Vad fick du för intryck av Roffe å Regina då? 
Ewa Jaa...Roffe, han satt ju liksom å flinade hela tiden, så jag visste inte om 

han var glad eller om han var ironisk, eller, du vet! (skrattar till) Jag 
visste inte vad!  

Dan Mm. Det är hemskt, faktiskt. 
Ewa Ja! Jag visste inte vad...va...va är det här? Å då sen Regina tyckte jag var 

lite mjukare så, då. Men det var kanske för att hon var kvinna, jag vet 
inte?! Men...men sen tyckte jag rätt så bra om Roffe, med för...vi prata-
de lite om i Gustavsborg (hemstaden) å Grillby, du vet, såna där...såna 
grejer. Så jag tyckte ändå om Roffe då, lite grann, ändå. Men, eh, jag 
tyckte dom var väldigt tuffa så. Å dom är tydligen rätt så tuffa. 
Jag...man träffar ju inte dom så mycket, men dom är rätt tuffa tror jag. 
Har jag hört i alla fall.  

 
Intervjuns dynamik blir alltså, precis som Eder och Buckley poängterar i sin mo-

dell, av vikt för att förstå densamma. En intervjuare som sitter och ‘flinar’ hela tiden  
kan, utan tvekan skapa osäkerhet hos den intervjuade. Att ‘bli stoppad hela tiden’ på-
verkar likaså möjligheterna att framträda i sin helhet. Att få prata om hemstaden där-
emot kunde leda till ökad känsla av trygghet i den kritiska situationen. 

Att förbereda sig för en anställningsintervju är något som kan göras på olika sätt. 
Individer förbereder sig dels genom att välja attribut som hjälper en att genomföra ett 
idealiserat framträdande. Vidare förbereder man sig genom att repetera in formulering-
ar och ståndpunkter som skall hjälpa en att genomföra ett sådant framträdande. Den 
självhjälpslitteratur som tidigare nämnts är en grund för sådana repetitioner av framträ-
dandet. Ebaugh (1988:111ff) kallar sådant handlande för rollrepetitioner. Många av or-
ganisationerna på svensk arbetsmarknad har numera självhjälpslitteratur i dessa frågor 
som riktar sig direkt till målgruppen studerande på högskola. Traineerna hade kommit i 
kontakt med sådan litteratur under tiden på högskolan främst på speciella arbetsmark-
nadsdagar/rekryteringsdagar, där personalansvariga och andra organisationsmedlem-
mar tar direktkontakt med framför allt ekonom- och data-/teknikstuderande. Traineer-
na hade också kommit i kontakt med sådan litteratur via studenttidningar (Campus 
Ekonomi samt lokala tidningar för ekonomstudenter på respektive högskola), material 
från fackförbund där man var studerandemedlemmar samt på Internet, där framför allt 
storföretag profilerar sig mot denna målgrupp med speciella hemsidor. Rekryterings-
konsulter och headhuntingfirmor, liksom arbetsmarknadsverket producerar också 
självhjälpslitteratur på området. Några av traineerna hade aktivt förberett sig genom att 
gå igenom sådan självhjälpslitteratur innan anställningsintervjun. I en intervju med 
Erik, en av de studerade traineerna, illustreras detta; 

Dan Förberedde du dej nåt för intervjun? 
Erik Ja. Det gjorde jag. 
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Dan Hur förbereder man sej? 
Erik Jaa, jag läste lite granna organisationsböcker. Som jag tittade i lite has-

tigt på. Jag hade en liten...eh...hur många sidor är den på...en sjutti sidor 
sådär. Å då var det två kapitel som handlade om ledarskap. 

Dan Jaha? 
Erik Å det plöjde jag igenom då kvällen innan. En sån här grundläggande 

bok, med stor stil å så här. Det tog inte mer än en kvart, tjugo minuter 
å bara ögna igenom det snabbt. Då hade man lite hum vad det handla-
de om. Å sen så här...lite frågor man tänkte man kunde få. 

Dan Mm? 
Erik Typ, ja SIF skickade ut några papper då med dom tio vanligaste frågor-

na, såhär. 
Dan Okej, vid anställningsintervju? 
Erik Ja. 
Dan Ja, okej. 
Erik  Å det kom ju inte nån! (skrattar) 
Dan Det gjorde det inte? Nähä! (skrattar) 
Erik Bland annat så hade jag ju förberett den här frågan ‘Varför ska vi söka 

dej?’ Ja, den kom kanske, va? ‘Vad är dina svagheter?’ Å då tänkte jag 
‘då måste man ta såna svagheter som...egentligen är fördelar. Så man 
kan vända på sina svagheter.  

 
Traineerna hade också repeterat in formuleringar och ståndpunkter som skulle visa 

att de hade en viss kompetens, så att de på ett trovärdigt sätt kunde presentera sig som 
‘ekonom’ och chefsämne. Detta kan tolkas som att de använde internaliserade karriär-
manuskript (Barley 1995:53f) bl a från högskoletiden. Sådana manuskript kodifierar 
passande beteenden och perceptioner i olika kontexter. Manuskripten bör enligt Barley 
(1995:53) ses som ‘plans for recurrent patterns of action that define, in observable terms, the 
essence of actors’ roles’. Traineen Ewa berättar i en intervju om sina förberedelser, som 
enligt henne främst omfattade repetition av olika ståndpunkter; 

Dan Hade du förberett dej på nåt sätt? 
Ewa Nej. Nej jag bara klargjorde liksom lite för mej själv vad jag egentli-

gen...vad jag tror jag är bäst på eller. Inte sådär ‘vad är negativt å posi-
tivt med mej’ å sånt det...sånt hade jag inte precis, men just såna här sa-
ker som, eh...min syn på det ena å det andra å...sådär. Sånt hade jag 
tänkt lite på. Men inte särskilt mycket. Mest i bilen upp (till intervjun) 
liksom, sådär. Så näej, jag tror inte man kan förbereda sej så särskilt för 
en intervju. Det tror jag inte. Det är nog bara å va sej själv liksom, tror 
jag.  

Dan Vad har du för syn på ledare då? 
Ewa Njaej, jag vet inte om det var så jag hade tänkt riktigt. Men...ja...alltså... 

Jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag liksom nästan repeterade 
det för mej själv...eh jag vet inte hur jag ska säja, men... Näe, jag vet inte 
hur jag ska förklara det! Näe, det vet jag nog inte riktigt... Nämen så att 
man...jag hade nog tänkt att man måste va klar i vad man säjer å...inte 
vela å inte tveka, å inte, liksom, hålla med, utan stå för det man tyckte 
å...även om det var lite snett eller... 

 
En chef och ledare velar inte. En chef och ledare intar en ståndpunkt och driver en 

tes, även om han eller hon inte är övertygad om att tesen är korrekt. En chef och ledare 
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skall veta - inte vela, om vi ser till det av Ewa internaliserade och återskapade manu-
skriptet. Återskapandet av manuskriptet skedde även om denna säkerhet och rigiditet 
egentligen inte överensstämmer med Ewas sätt att agera i vardagliga situationer17. Po-
ängen är således, återigen, att internaliserade manuskript, eller bilder om man så vill, av 
hur en chef och ledare bör vara och agera medvetet frammanas i intervjun, snarare än 
att någon sorts autentisk person materialiseras. 

Jag nämnde tidigare att Eder och Buckleys modell inte är att betrakta som fullstän-
dig, även om den kan ses som en utveckling av teoribildningen kring anställningsinter-
vjun. Så till exempel avser punkten fyra i författarnas modell - situationsparametrar - 
enbart företeelser hos, eller relaterade till, intervjuaren. Jag menar att även den intervju-
ades arbete med att i förväg söka definiera situationen och förbereda sig inför en uppgift, 
som berörts i citaten ovan, måste inkluderas i en modell över en anställningsintervju. 

En grund för bilden av att det ‘gått åt helvete’ var att man från traineernas sida i 
den pressade situationen upplevde sig sitta och säga saker som stred mot den förvänta-
de bilden av vad man borde säga och hur man borde presentera sig själv i den kritiska 
miljön. Traineen Erik berättade i en intervju om en sådan händelse;  

Erik Å Jörgen sa ju likadant ju. Han trodde ju det gått åt helvete han med. Å 
Ewa! 

Dan Ja? 
Erik Hon var ju så borta tyckte hon ju så att det var helt hopplöst ju. Hon 

hade sjungit där inne på intervjun! (skrattar) Sa hon ju. 
Dan Va? 
Erik Hon hade börjat sjunga där inne på intervjun! 
Dan Nähä? (skrattar) 
Erik Det var det att hon är med i kören, du vet. 
Dan Ja! 
Erik Jag tror hon sa det att hon börjat sjunga, å så att ‘här sitter jag å sjunger 

på en anställningsintervju!’! (skrattar) 
Dan Ja, det är ju underbart! Å så gick det vägen! 
Erik Jaa! 
 
Såväl Erik som jag hade uppenbarligen svårt att tänka oss att man sätter sig och 

sjunger på en anställningsintervju, som inte utgör en audition till en musikal eller lik-
nande. Så gör man bara inte. Det visade sig att Ewa inte heller hade sjungit på anställ-
ningsintervjun. Ewas stora musikintresse och engagemang som körsångerska i kyrko-
kör hade dock kommit upp i den avgörande intervjun med regionledning och fackre-
presentant. Ewa upplevde det dock som att berättelsen hon tvingades avge om sig själv 
i intervjusituationen, inte överensstämde med hennes självidentitet. Jag illustrerar detta 
med ett citat från en intervju med Ewa; 

Dan Du sjöng lite också? 
Ewa Va? 
Dan Du sjöng lite också, va? 
Ewa Näe! (skrattar) 
Dan Nähä! (skrattar) 

                                                      
17 Se kapitel fyra och sju. 
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Ewa Näe, det gjorde jag inte. Men jag sa att jag gjorde det. Jo, det var ju det 
alltså! Det här med sång. (Ewa tar upp försvarets hudsalva och smörjer 
in läpparna) Jag har så torra läppar så jag blir rent... Mm, ja, jag sa ju att 
jag sjöng i kör. Å så frågade Roffe då ‘Ja, vad är det för kör?’. ‘Ja det är 
en kyrkokör’ å så där. Å så sa han ‘Ja hur...hur går dina, ja hur går dom 
kristna värderingarna ihop med det här att va chef? Å kunna avskeda 
folk å allt sånt’. 

Dan Mm? 
Ewa Å då tänkte jag ‘Shit! Nu har dom fått bilden av mej som att jag liksom 

e ett heligt...en helig människa som aldrig gör nåt omoraliskt å som ald-
rig...aldrig röker å aldrig dricker, å alltid talar väl om folk’. Å det var lik-
som sådär lite fel, tyckte jag. Så jag sa att ‘Nä, men vadå kristna värde-
ringar?’, sa jag ‘Jag både röker å super när jag känner för det!’, sa jag. Å 
då tänkte jag ‘Shit! Nu sitter jag å säjer att jag super här!’ 

Dan Jaa! (skrattar) 
Ewa (skrattar) Jag kände verkligen att ‘faan, vad dumt’. Å då kände jag det 

här va att ‘Jaha, näe, nu går jag! Det var väldigt dumt!’, så här! Jamen 
jag var ju tvungen å dra till med nåt drastiskt, för att han skulle förstå, 
liksom, va, att supa, tyckte jag, det var verkligen inte kyrkligt då va! 

Dan Näej! 
Ewa Å så svarade jag då ‘Vadå kristna värderingar...’ jag sa ‘vi bor ju i Sveri-

ge, här är vi ju kristna, det är inte mer med det. I...i Spanien e man ka-
tolik, å det är inte mer med det.’ Kristen kan man ju va, fastän man inte 
e sådär...vi e ju kristna i Sverige, det är ju inte mer med det liksom. 

Dan Å du e ju inte aktiv så på nåt sätt. 
Ewa Näej. Absolut inte! Å det försökte jag säja då, ‘Faan, jag tycker det ju är 

roligt å sjunga, liksom, vadå?!’. (skrattar till) 
Dan (skrattar) Jaa! 
Ewa Näej...men det var väl bra svarat antar jag.  
 
Regionchefen hade i situationen ställt frågan utifrån stereotypa föreställningar om vad 

en medlem i en kyrkokör är, gör och tycker. Detta är enligt Reichel och Mehrez 
(1994:85f) heller inte ovanligt vid anställningsintervjuer. Ewas berättelse om sig själv 
överskuggades av generaliserade bilder och tolkningar av nyckelbegrepp i den. Ewa 
hamnade utan tvekan i en svår situation. Man skulle kunna säga att Ewa fick fäktas 
emot samhälleliga myter om kyrkokörsmedlemmar samtidigt som hon i en kritisk situa-
tion ifrågasattes på ett för regioncheferna konkret plan, vilket dock för Ewa vid denna 
tid fortfarande var tämligen abstrakt. För regionchefen Rolf, med långvarigt chefskap i 
Distro, en organisation som under de senaste sju åren minskat personalstyrkan med en 
fjärdedel, var uppsägningar av anställda något konkret, en del av chefsrollen. För Ewa, 
utan erfarenhet av chefskap, utan erfarenhet av organisationen Distro, var frågan där-
emot abstrakt.  

Ewa försökte lösa situationen genom att betona andra komponenter i berättelsen 
om henne själv, men upplevde då att hon presenterade sig i strid med de internaliserade 
värden som gäller framträdande i en anställningsintervju. Det idealiserade framträdan-
det höll på att spricka. Inte kan väl någon vilja anställa en människa som sitter och sä-
ger att hon super? Efter att ha försökt presentera andra delar av självidentiteten, vilket 
ledde till känslan av att vilja fly, mötte istället Ewa regioncheferna på det samhälleliga, 
generaliserande planet i sin utläggning om religion i olika länder, vilket hon upplevde 
fungera bättre. Man kan, för att återknyta till Eder och Buckleys modell som berördes 
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tidigare i kapitlet, konstatera att intervjuarens - den höge chefen Rolf - kognitiva karak-
täristika här påverkade intervjusituationen och Ewa, som intervjuades. Stereotypier om 
kyrkokörsmedlemmar möttes av generaliserade bilder av samhället.  

Den konkreta frågan om chefsrollen blev i någon mån obesvarad i intervjun med 
Ewa. Konkreta frågor om förändringar och chefskap återkom dock. Ewa tog då sin till-
flykt till att presentera sig som högskoleutbildad. Goffman kanske skulle ha sagt att det 
rörde sig om ett brukande av försvarsåtgärder (1959/1988:186ff). Ewas identitet som 
ekonom placerades, som ett utslag av dramaturgisk försiktighet, i centrum av berättelsen 
i intervjusituationen. Ewa presenterade internaliserade lärdomar från tiden som eko-
nomstudent, vilket visas i nedanstående citat:  

Ewa Det var ju såna grejer, då...så...å sådär liksom...när man pratade om 
nånting då...man pratade om...dom pratade om det här med föränd-
ringar å bla, bla, bla. Å då drog jag liksom upp, såhär, att ‘Inom organi-
sationsteorin, bla, bla, bla.’ sa jag då, nånting sånt här otroligt vettigt då, 
eller... 

Dan Mm? 
Ewa ...eller du vet sådär...inte vettigt så men...ja...så som det är då va. Å då sa 

Roffe nånting om att ‘Jaa men...du sitter här å liksom pratar om dina 
teorier å bla, bla, bla, då. Vad...hur ska du liksom kunna tillämpa det 
då?’ Eller nåt sånt där idiotiskt som jag tyckte, då va. Då sa jag det lik-
som...då sa jag det som jag sagt till dej innan, va. Att det är ju en trygg-
het å ha så mycket omkring sej. Så man ser att världen inte bara Distro, 
eller vad det är. Å då tyckte jag att jag slingrat mej ur den grejen då! 

 
Lärdomarna, i form av abstrakta teorier kring organisationer som Ewa presenterade 

i framträdandet som ekonom, mötte återigen den konkrete chefen i Distro. Man kan se 
hur värden internaliserade under tiden på högskolan, där förmåga att teoretisera och 
redogöra för teorier om samhället värderades positivt, ifrågasätts av en medlem i en or-
ganisation där det konkreta, handlingen, värderas högre än abstrakt teoretiserande. 
Ewas identitet som ekonom kanske inte ifrågasattes i sig, men Ewas presentation av sig 
själv som en blivande medlem och chef i organisationen Distro ifrågasattes desto mer. 
Ekonomidentiteten var framträdande vid många tillfällen under traineernas första fem 
månader i organisationen, vilket vi kommer att se senare i texten.  

REKRYTERINGEN – ETT FÖRSTA MÖTE MED FÖRHINDER 

Bilden av anställningsintervjun som ett bra sätt att ur arbetsgivarens perspektiv er-
hålla en god bild av potentiella anställdas hela person är knappast överensstämmande 
med verkligheten. Att den som söker arbete sällan får en realistisk bild av organisatio-
nen, arbetet eller chefernas personlighet vid en intervju, är belagt sedan tidigare. Men 
att intervjun också som examen betraktad torde vara mindre lyckad, är något som mer 
sällan diskuterats i arbetslivsforskningen. Anställningsintervjusituationen tycks, som vi 
sett, närmast handla om ett samspel mellan att det rör sig om: 

- ett framträdande i en kritisk miljö, framför allt för den som blir intervjuad. 
-  idealisering av framträdandet.  
-  möten mellan stereotypier och andra generaliserade bilder av samhälleliga fenomen. 
- möte mellan (en) organisationskultur och dess värderingar och värderingar interna-

liserade i andra organisationskulturer.  



54 

-  individuell representation av samhället snarare än presentation av självet. 
 

Ytterligare några punkter kan läggas till denna lista, som symbolutbyte, språkan-
vändning och förståelse, fysisk status, m fl. Detta gör att jag vill betrakta anställningsin-
tervjun som fenomen ur ett ganska kritiskt perspektiv. Själva intervjun kan liknas vid 
ett crescendo, en gradvis höjning av ljudstyrkan i en orkesters framförande av ett musik-
stycke. Slutligen, i det allmänna dånet, blir det oerhört svårt att urskilja enstaka instru-
ment eller toner. Publik och aktörer kan konstatera att det låter, och att det låter myck-
et högt. Men det är svårt att säga vad det är som hörs. Det är också lika svårt att höra 
om någon enskild orkestermedlem spelar fel eller falskt i det kollektiva dånet. Ett cre-
scendo är knappast en bra indikator på en enskild violinists eller trumpetares individu-
ella skicklighet och förmåga. Istället förblir detta dolt. Jag menar att ungefärligen sam-
ma sak sker i anställningsintervjun generellt och speciellt i det studerade fallet. Situatio-
nens komplexitet gör att instrumentet som redskap för urval blir förhållandevis trub-
bigt. Intervjun döljer kanske mer än vad som kan ha möjlighet att komma fram, även 
idealt sett.  

Frågan är då vad det är som ligger till grund för urvalet som ändå sker på basis av 
vad som förevarit under en räcka anställningsintervjuer? Min slutsats är att det är käns-
lan och någon form av homosocial åtrå som, framför allt fäller utslaget. Intervjun blir i 
så fall ett smutsfilter och en renhetsbevarande praktik. Grunderna för tolkningen i det-
ta fall är att flera av de traineer bland de 50 som valdes ut för en första intervjuomgång 
och bland de 16 som slutligen i en andra omgång kom att intervjuas av de höga chefer-
na Rolf och Regina, hade bakgrunder som liknade Rolfs. Trots att dessa innefattade 
högskoleexamina som civilekonom, liknade de inte sällan det etablerade karriärmanu-
skriptet i Distro Region Österbro.18  Detta karriärmanuskript kan Rolf sägas personifie-
ra i hög grad, med sin resa från golv till chef via hårt arbete och intern utbildning. Rolf 
kan ses som en ‘riktig arbetare’ som utvecklat sig i Distros omhändertagande famn. En 
av traineernas mentorer, vilka för övrigt samtliga personifierade detta dominerande 
karriärmanuskript, sade då hon presenterade sig för traineerna vid utbildningens upp-
taktsmöte: ‘Jag har fått mycket av Distro. Vill man mycket så satsas det mycket på en!’ 

 Huvuddelen av de utvalda sex traineerna hade vad som kan beskrivas som en nå-
got brokig bakgrund innan högskoletiden och under densamma. Såväl Roger som Erik 
hade arbetat längre tid i olika arbetaryrken, som sjöman, betongindustriarbetare etc. 
Dessa två samt Camilla hade också erfarenhet av perioder av arbetslöshet. Såväl Ewa 
som Jörgen hade, även om de hade en medelklassbakgrund (till skillnad från Roger, 
Erik och Camilla), arbetat vissa perioder i arbetaryrken. Ewa hade arbetat som affärsbi-
träde under ett par år samt på hotell i olika funktioner. Hon arbetade också flera år som 
lärarvikarie parallellt med universitetsstudierna, Jörgen hade varit anställd på ett koloni-
allager samt arbetat med försäljning. Jörgen hade vidare rest runt i Asien och Australien 
under ett år. Den enda traineen som klart avvek från det existerande karriärmanuskrip-
tet var Sophie, som börjat studera till civilekonom (som hennes far var) i princip direkt 
efter gymnasiet, efter ett år i USA som au-pair. Sophies arbetslivserfarenhet inskränkte 
sig i övrigt till feriearbete på ett mindre företags ekonomiavdelning. Roger, Erik och 

                                                      
18 Regina personifierade dock inte själv detta dominerande karriärmanuskript. Regina hade kommit till Distro sex år 

tidigare från en chefsposition inom reseindustrin. Av de två kan dock Rolf utan tvekan karaktäriseras som den domine-
rande. Många av de anställda i Rolfs och Reginas närhet berättade om hur Regina förändrats under dessa sex år. ‘Hon 
har blivit som han’, som flera mellanchefer och administratörer i Distro beskrev förändringen. Jag använder därför 
Rolf som ‘måttstock’ i detta fall. 
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Camilla, framför allt, men även Ewa och Jörgen, var inte de bland de 50 utvalda kandi-
daterna som hade bäst betyg från varken högskola eller gymnasiet. Faktum är att de sex 
utvaldas betyg från högskolan är godkända, men knappast anmärkningsvärda. Bland de 
femtio utvalda fanns utan tvekan personer med mer framstående betyg från högskola 
och gymnasium. Något annat än betygen måste alltså ha fällt utslaget. Min tolkning är 
att det är just detta - de sex utvalda blev utvalda för att de inte var extremt framgångs-
rika akademiskt. De hade den formella basen, examen, men upplevdes trots detta inte 
hota centrala värderingar i Distro Region Österbros panoptiska mittorn, utan liknade 
snarare Rolf i flera avseenden. De var inte att betrakta som smuts i examinatorernas 
ögon. 

De händelser som tillsammans utgör rekryteringsprocessen är av vikt och får kon-
sekvenser för olika aktörers tolkningar av händelser långt senare. De utgör de första fa-
serna av inträdet i en organisation och är en integrerad del i den rolltransition och ut-
veckling av självidentiteten som är förknippad med detta. Hur organisationens företrä-
dare presenterar sig själva och organisationen i samband med rekryteringen av nya 
medlemmar är t ex inte en isolerad företeelse som kan ses som ett avslutat kapitel i 
samband med själva anställningen, vilket kommer att påvisas senare. 

I detta kapitel har några aspekter av rekryteringsprocessen till det studerade traine-
eprogrammet beskrivits. Det kan konstateras att detta specifika fall - och rimligen lik-
nande processer i allmänhet - kännetecknas av komplexitet. Väsentliga delar av indivi-
ders själv förblir dolda eller till och med döljs av processens rutiniserade karaktär. Bru-
ket av manuskript för självpresentationen utgör en central faktor härvidlag, liksom det 
förhållande att själva anställningsintervjun kan sägas fungera som reproducerande ge-
neraliserade bilder av samhället snarare än som en arena där individen framträder. 
Konfrontationen mellan olika delkulturer i situationen komplicerar bilden ytterligare, 
liksom det förhållande att situationen är att betrakta som kritisk, framför allt för den 
sökande. Jag vill påstå att rekryteringsprocesser, som den som här studerats, i första 
hand bör ses som ritual och i andra hand som ett situationsanpassat verktyg för att 
uppnå konkreta syften. Jag lämnar nu tillfälligt diskussionen av rekryteringsprocessen 
och kommer i nästa kapitel att fokusera några aspekter av de nyrekryterade traineernas 
första tid inom organisationens ram. 
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Rent a flat above a shop,  
cut your hair and get a job  
Smoke some fags and play some pool,  
pretend you never went to school  
But still you’ll never get it right  
‘Cos when you’re laid in bed at night,  
watching roaches climb the wall  
If you call your Dad he could stop it all  
You’ll never live like common people  
You’ll never do what common people do  
You’ll never fail like common people  
You’ll never watch your life slide out of view  
And dance and drink and screw  
Because there’s nothing else to do.  
(Common People, Pulp, 1994)  

 

KAPITEL 4 – FÖRVÅNING OCH MENINGSSKAPANDE, 
ELLER…? 

Den första tiden efter ett inträde i en organisation och den vikt händelser under 
denna kan ha för såväl individen som träder in i organisationen som för redan befintli-
ga medlemmar och strukturer i organisationen har av karriärforskarna Berlew och Hall 
liknats vid uppfostran av valpar: 

Another example is the puppyhood of dogs; if they do not have extensive contact 
with human beings during a few crucial weeks, it is difficult and sometimes even 
impossible ever to domesticise them. (Berlew &Hall 1966:207) 
 
 I detta kapitel kommer vi att följa traineernas (och min egen) första tid i organisa-

tionen. Det är framför allt händelser och situationer under de traineeprogrammets tre 
första månader som fokuseras, men framställningen är inte strikt avgränsad till denna 
period. Individen är inte ett tomt blad som i en jämn, kronologisk ström fylls med me-
ning och kompetens i en linjär process (Bell & Staw 1995:232). Förståelsen av dessa si-
tuationer och individens meningsskapande i dessa kan vara avhängig annat än enbart si-
tuationens delkomponenter. Individer har många kulturella medlemskap. De agerar i 
många roller, ibland i en och samma situation, vilket kan påverka handling och tolkning 
av olika situationer och utvecklingen av självidentitet baserad på dessa. Detta medför 
att läsaren i följande kapitel ibland kommer att kastas fram och tillbaka mellan händel-
ser från olika tidpunkter.  

Den här studerade processen kommer delvis att diskuteras mot bakgrund av Meryl 
Reis Louis smått klassiska artikel Surprise and Sensemaking: What Newcomers Experience 
in Entering Unfamiliar Organizational Settings från 1980. Jag kommer inledningsvis att 
uppehålla mig vid denna artikel. Louis menade att det praktiska handlandet i dåtida or-
ganisationer inte underlättade transitionen in i organisationen för nykomlingen. Detta 
ledde enligt Louis till missnöje och hög flyttningsbenägenhet efter kort anställningstid. 
Inte minst lämnade nyutexaminerade från universiteten sina första jobb. Förekomsten 
av management traineeprogram kan delvis ses som ett sätt att söka motverka detta. 
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FORSKNINGEN KRING ORGANISATIONSSOCIALISATION ENLIGT LOUIS 

Louis försöker i artikeln att utveckla en modell för hur nykomlingars inträde i or-
ganisation skall kunna förstås och undersökas. Hennes (1980:230ff) genomgång av lit-
teraturen på området kring organisationssocialisation visar att denna kan sägas vara 
uppdelad enligt fyra teman. Louis konstaterar i samband med detta att det förhållandet 
att inträdet i en roll ofta innebär lämnandet av andra roller negligeras. Ebaugh (1988) 
ger därför ett viktigt bidrag till denna typ av socialisationsforskning.  

Vidare slår Louis (1980:232) fast att forskningen om socialisationen in i specifika 
yrkesroller - som Becker med fleras (1961) Boys In White t ex - är relativt fullödig. 
Rörande kulturöverföringen i traditionella arbetsorganisationer var det dock sämre be-
ställt. Som Louis skriver; 

When newcomers are ”learning the ropes” they are, in part, learning the culture. In 
organizations, as in societies at large, culture conveys important assumptions and 
norms governing membership, values, activities, and aims (Gamst and Norbeck, 
1976). The norms and assumptions are collectively shared and interactively emer-
gent; they are enacted rather than spoken (Mead, 1964; Schutz, 1964). (Louis 
1980:232) 
 
Internaliseringen av organisationers generella kultur var 1980 dåligt undersökt menar 

Louis, som ser kultur som ett sammanhängande system av symboler laddade med viss 
innebörd, ungefär som antropologen Clifford Geertz (1973/1993:363) definierar det. 
Internaliseringen sker i formen av en process, där nykomlingen måste arbeta hårt för 
att definiera situationen, för att efter hand internalisera tolkningsscheman som är speci-
fika för kulturen i högre eller mindre grad och som underlättar interaktionen inom kul-
turens gränser. För att nykomlingen ska kunna skapa mening i händelser och omgiv-
ning, måste dessa tolkningsscheman läras in. Annars riskerar individen att agera ‘felak-
tigt’ och att definieras som avvikare. Bristen på studier av dessa förhållanden som Lou-
is påpekade gäller i stort sett även år 2001, vill jag hävda. 

EN NY MODELL – MED INDIVIDENS UPPLEVELSE I FOKUS 

Louis egen modell fokuserar individens upplevelse av inträdet, vilket sägs vara en 
förutsättning för att kunna förstå inträdesprocessen. Modellen är kronologiskt upplagd 
och innefattar fyra faser. Den första fasen kan vi kalla uppmärksammandefasen (detec-
tion). Den övergår i en diagnosfas som sedan övergår i en tolkningsfas. På basis av dessa 
tre faser följer handling och omvärdering av den bild av verkligheten som individen hade 
vid inträdet. 

Uppmärksammandefasens tredje och sista komponent är förvåning. Förvåningen 
baseras på skillnaderna mellan individens förväntningar, på organisation, miljö och roll 
t ex, och de initiala erfarenheterna i den nya organisationen. Det är inte säkert att alla 
förväntningarna existerar på ett medvetet, eller åtminstone diskursivt medvetet (Giddens 
1984/1991) plan.  

Louis kritiserar tidigare forskning (som i huvudsak fokuserat på diskursivt medvet-
na förväntningar på den roll som individen skall träda in i) som alltför begränsad och, 
även om hon själv inte använder uttrycket, för mycket grundad i ett antagande om ra-
tionalitet. Enligt min mening är kritiken befogad. Louis exemplifierar (1980:237f) med 
fem punkter hur förvåning kan uppkomma hos nykomlingar. Bland de studerade trai-
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neerna finns exempel på samtliga dessa punkter. Hos de flesta av traineerna kan man se 
att åtminstone fyra av dessa givit upphov till förvåning. 

Som exempel kan vi ta traineen Sophie. Sophie som trodde att hon sökte till ett an-
nat traineeprogram (Distro AB’s centrala) än det hon verkligen sökte till (Distro Region 
Österbros regionala). Sophie som upplevde att man för att klara arbetet som enhets-
chef i Distro inte alls behövde vara civilekonom som hon var – ‘Jag förstår inte varför 
dom ville ha in oss överhuvudtaget’, som hon sa ett antal månader in på praktiken. Sophie, 
som i sin ansökan betonade sina scoutledaruppdrag och sina ledarerfarenheter och 
egenskaper - men som efter bara några veckor som ensamt ansvarig enhetschef kom på 
att hon aldrig mer ville ha personalansvar. ‘I alla fall inte på tie år!’. Sophie som blir så 
arg och upprörd över de högre chefernas ledarstil och behandling av traineerna som 
grupp och individer, att hon måste lämna lokalen där de befinner sig, för att samla sig 
och kunna fortsätta interagera med dessa. Sophie som upplever stark förvåning över 
dubbelheten i ledningens retorik, där samtal, diskussion och öppen kritik hyllas, men 
praktiken innebär dess motsats - där enhetschefskollektivet kan liknas vid en skrämd, 
tyst samling förstaklassare (se kapitel åtta).  

Förvåningskomponenten utgör också en övergång till den andra fasen, diagnosfasen, 
som Louis diskuterar. Den tolkningsprocess som förvåningen utgör är också startpunk-
ten för att få förståelse för vad som skett och hur förvåningen kan förklaras, legitimeras 
och utgöra grund för handling liksom utveckling av individens förväntningar och bild 
av organisationsmiljön. Denna process benämns sense making av Louis och kan på 
svenska närmast översättas i meningsskapande. 

Meningsskapandet struktureras, enligt Louis, dels av individens förvåning och de 
händelser som lett fram till denna, men också av fyra andra förhållanden. För det första 
tas individens egna tidigare erfarenheter av liknande händelser i bruk i processen att 
skapa mening. För det andra så påverkar individens utvecklade tolkningsscheman och 
‘kulturella antaganden’ hur förvåningen bearbetas och ges mening. Louis avser här on-
tologiska antaganden liksom grundläggande värdesystem och attityder som internalise-
rats av individen i primär och sekundär socialisation. För det tredje inverkar befintliga 
lokala tolkningsscheman och, slutligen, spelar andra organisationsmedlemmars tolk-
ningar och uttryck för tolkningar av händelserna som måste ges mening in.  

I och med detta har vi kommit in på den tredje fasen, som handlar om att menings-
skapandet också leder till att mening (egentligen innebörd) tillskrivs situationer, hand-
lingar, personer, etc i organisationens kontext. Nykomlingen som inte känner de lokala 
koderna och tolkningsscheman riskerar helt enkelt att dra ‘felaktiga’ slutsatser och där-
vidlag agera ‘felaktigt’ sett ur insiders perspektiv. Handling och omvärdering av förvänt-
ningar på och bild av organisationen är således den fjärde fasen i Louis modell. Risken att 
göra bort sig är t ex uppenbar.  

Jag kommer efter en kortare genomgång av viss forskning kring organisationssocia-
lisation och lärande som publicerats sedan Louis artikel att peka på ett par punkter där 
Louis modell kan kompletteras, utifrån de här studerade management traineernas in-
träde i Distro Region Österbro. 
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LÄRANDE ELLER ORGANISATIONSSOCIALISATION? 

Louis artikel är alltså att betrakta som en sorts milstolpe i den akademiska diskursen 
kring inträden i arbetsorganisation och organisationssocialisation, menar jag19. Självfal-
let har forskning som berör aspekter av detta genomförts sedan 198020. Jag har dock 
svårt att se att det sedan dess finns några mer välutvecklade försök att skapa en sam-
manhållen teoretisk modell över inträdet i arbetsorganisation så som Louis trots allt 
gjort. Undantaget skulle möjligen vara Wanous (1992). Fältet präglas av diversifiering 
och fokusering på någon av de delkomponenter i processen som Louis angivit, eller på 
andra aspekter som tangerar inträdet och socialisation. Överhuvud taget förefaller soci-
alisationsbegreppet och framför allt då kopplat till arbetsorganisation ha blivit omo-
dernt.  

Det är idag mer vanligt att tala om lärande, ett begrepp som har fått ett stort ge-
nomslag i såväl den organisationsteoretiska diskursen som i det offentliga samtalet 
kring arbetsliv och organisation under det senaste decenniet. Vad innefattar då det be-
greppet? Pedagogen Per-Erik Ellström definierar vuxnas lärande som; 

…relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens 
samspel med sin omgivning. (Ellström 1992:68) 
 
Begreppen lärande och socialisation är inte synonyma, även om de i relativt hög 

grad överlappar varandra, i t ex Louis modell, som fokuserar inlärning av lokala tolk-
ningsscheman som en central komponent. Den process där en individ eller en grupp 
socialiseras in i annan kultur innefattar mycket av lärande, men dessutom av påverkan 
av denna kultur i högre grad än vad som brukar inkluderas i lärandebegreppet.21 Det 
handlar inte om en enkelriktad process, såsom t ex antyds i citatet av Ellström ovan.  

En kritik som kan riktas mot Louis modellbygge är att modellen i alltför hög grad 
är fokuserad på individens inre och bortser från förhållandet att den lokala kulturen 
knappast är opåverkad av en främlings uppdykande och anspråk på inträde. För att låna 
en bild från Bell och Staw (1995) så sägas att Louis ser individen som en skulptur som 
formas snarare än som skulptör. Individen som agent (i meningen skapande eller dri-
vande kraft) är nedtonad i Louis modell, liksom i mycket av den akademiska diskursen 
på området. Van Maanen och Schein (1979) för dock in individen, nykomlingen som 
påverkansfaktor i sammanhanget i sin artikel Towards a Theory of Organizational Socia-

                                                      
19 Året innan Louis text publicerades, dvs 1979, kom Van Maanen och Scheins artkel 'Towards a Theory of Organizatio-

nal Socialization' som ju är ett försök att skapa en teoretisk modell över inträdet i organisationen utifrån sex dimensio-
ner. Utöver Louis text torde Van Maanen och Scheins artikel vara det ditintills mest välutvecklade försöket att skapa 
något i denna genre. 

20 Ett antal studier har t ex använt begreppet meningsskapande med ett perspektiv som påminner om Louis eget (se Weick 
1995 för en översikt). Vidare finns det ett antal studier som genomförts kring organisationssocialisation sedan dess (se t ex 
Hill 1992, Anderson-Gough m fl 1998 och Kunda 1992). Dessutom finns en relativt välutvecklad diskurs kring lärande 
på arbetsplatsen (se t ex Ellström 1992, Garrick 1998, Lave & Wenger 1991, samt Nielsen & Kvale 1999) liksom rörande 
management learning, framför allt kopplat till Lancaster University (T ex Burgouyne & Reynolds 1997). Experiential learning 
begreppet (Kolb 1984) har givit underlag för en hel del studier och teori. Transitionen från skola till arbetsliv finns också 
exempel på senare studier av (T ex Granfield 1993). 

21 Uttalandet skall ses som den generalisering det är. Det existerar en mängd definitioner av lärande. I några sådana inklu-
derar begreppet också aspekter av påverkan eller förändring av det rådande hos andra eller i annat än individen eller 
gruppens medvetande. Exempelvis ligger i begreppet lärande då det används i formen lärande organisation nära denna 
typ av förändring i praktiker eller värderingar (Weick & Westley 1996:448ff). 
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lization. Författarna hävdar dock att individens möjligheter att påverka organisationens 
utseende är liten i samband med inträdesfasen, vilket framgår i följande citat:  

Second, a person is more likely to have the most impact upon others in the organi-
zation, what Porter, Lawler and Hackman (1975) call the ”individualization” 
process and what Schein (1971a) refers to as the ”innovation” process, at points 
furthest from any boundary crossing. In other words, the influence of the organiza-
tion upon the individual peaks during passage, whereas the individual’s influence 
upon the organization peaks well after and well before any further movement. 
(Van Maanen &Schein 1979:224) 
 
 I den populära (management-) diskursen är däremot individen i hög grad fram-

ställd som agent. Där är individen Agenten. Detta kanske är ett uttryck för övergripan-
de tendenser i det senmoderna samhället, där självet blir ett reflexivt projekt (Giddens 
1991), och diskursiva regler mer än någon direkt avspegling av en verklighet i konkreta 
situationer, vilket berörts i tidigare kapitel. 

Förhållandet att individen eller gruppen som träder in i en organisation påverkar 
den befintliga organisationskulturen och ger upphov till meningsskapande processer 
hos etablerade medlemmar i organisationen, är mer uppmärksammat i litteraturen kring 
organisationslärande och s k lärande organisationer än i forskningen kring socialisation 
i arbetsorganisation (se t ex  Stein 1996:77ff och Weick & Westley 1996 för översikter). 
Jag föredrar att använda socialisationsbegreppet framför lärandebegreppet som över-
gripande begrepp för den här i texten beskrivna processen. Skälen till detta är att be-
greppet socialisation tydligare innefattar dimensioner av medlemskap i något, tydliga 
kopplingar till rollbegreppet, uttryckliga kopplingar till kultur som begrepp och per-
spektiv på organisation (Weick & Westley 1996:442), samtidigt som kunskapsdimen-
sionen och processperspektivet är gemensamt med lärandeperspektivet. 

Nykomlingars inträde leder alltså till meningsskapande processer hos de etablerade 
(Elias & Scotson 1965/1994), vilket i sin tur påverkar nykomlingen och de möjligheter 
till meningsskapande som framträder i olika situationer. Etablerade är i Elias och Scot-
sons version personer som har en längre historia gemensam, som kan säga till varandra 
att ‘vi har varit med’. Etablerade har för nykomlingarna osynliga band emellan sig, på 
basis av att ‘ha varit med’. Dessa band skapar en vi-känsla liksom en nedvärdering av 
och stigmatisering av nykomlingarna, outsiders. Jag menar att man, för att förstå inträ-
desprocessen måste sammankoppla nykomling och etablerade och etablerad organisa-
tionskultur i ett gemensamt sammanhang - där samtliga parter skall ses som föränderli-
ga och interaktionerna parterna emellan skapar och/eller återskapar självidentiteter och 
kulturer. Som antropologen Gary Armstrong (1998:3) sammanfattande beskriver det i 
sin studie av fotbollshuligankultur: 

No one can be the subject of fixed definitions for constructions of self are dependent 
on reflexivity (cf. Giddens 1991:52-3), sometimes responding to events then creat-
ing them, and sometimes acting in reverse order. 
 
Organisationspsykologen John P Wanous (1992) konstaterar att detta är ett när-

mast negligerat perspektiv inom forskningen kring organisationssocialisation. Wanous 
skiljer mellan organisationssocialisation å ena sidan och personalisering å den andra. Or-
ganisationssocialisation fokuserar hur nykomlingen förändras och Louis kan placeras i 
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denna kategori. Personalisering fokuserar däremot - eller borde enligt min tolkning fo-
kusera - hur organisationen ändras som ett resultat av nykomlingars inträde.  

Bristen på studier av personalisering kan enligt Wanous tänkas bero på att: a/ ny-
komlingen oftast träder in ensam eller i en mindre grupp. Nykomlingen tenderar då att 
‘be overwhelmed by the momentum of the existing climates with their respective norms and 
values. Thus it is more likely that the newcomers will change rather than the organization’ 
(Wanous 1992:187), eller b/ när förändringar studeras är det lättare att observera dessa 
hos nykomlingarna än i organisationen i stort. Ju större organisation, desto svårare att 
se förändringar i denna, konstaterar författaren, samt c/ det är svårt att definiera ‘orga-
nisationen’. ‘Var ska man börja titta? Närmaste arbetsgruppen, en avdelning, en division?’ 
frågar sig Wanous (1992:188). Jag menar att en sådan osäkerhet inte bör avhålla oss 
från att studera personalisering.  

Organisationspsykologen Carsten Østerlund (1999), som studerat lärandet bland 
säljare i en försäljningsorganisation, problematiserar tidigare forskning inom lärande 
generellt och bland nykomlingar i organisation i synnerhet och konstaterar förekoms-
ten av ett stort problem. Tidigare forskning har av olika skäl baserats på grunden att lä-
rande sker i en kontext. Det kan (beroende på vilket perspektiv man talar om) vara det 
formaliserade lärandet i läroinstitutionen - klassrummet - eller det mera informella lä-
randet i social praxis - som lärlingsskapet. Det senare fallet är baserat på studier som t 
ex fokuserat skräddarmästare och skräddarlärling i Monrovias förorter i Liberia, Västaf-
rika (Lave 1999). Det handlar således om lärande som baseras på långvarig relation 
mellan i huvudsak två individer i en specifik kontext. Men, frågar sig Østerlund, hur ser 
förhållanden och lärandet i det senmoderna samhällets arbetsorganisationer ut? Ja, inte 
alltid som i ett kvavt skrädderi i ett solstekt afrikanskt samhälle. I sin studie av nyan-
ställda försäljare i ett amerikanskt högteknologiskt företags organisation i Kalifornien 
konstaterar Østerlund att vardagen för dessa omfattar en mängd kontexter - handlings-
kontexter - och rörelser mellan dessa. I vardagen i företaget mötte de nyanställda för-
säljarna människor från olika miljöer, med olika social status i ett ständigt flöde. I detta 
flöde - i mötena och i rörelserna mellan dem - skedde lärandet, i enlighet med defini-
tionen ovan.  

EN SAMMANFATTNING PÅ VÄG MOT GRÖNTJÄNSTEN 

Min konklusion av det ovan sagda blir, att Louis modell är viktig, att den innehåller 
delar som utan tvekan beskriver processen vid organisationssocialisation, men att den 
saknar vissa komponenter som jag vill försöka komplettera med här. Det handlar om: 

-  att betona nykomlingens påverkan på befintliga organisationskulturer. 
-  att visa på förvåningskomponenter även hos etablerade i organisationen. 
-  att visa att ovanstående sker i olika handlingskontexter, men att kontexten - eller si-

tuationen som jag ibland föredrar att kalla det - i sig kan vara resultatet av förvåning 
hos inblandade nykomlingar och etablerade och att därför situationen i sig skapar 
möjligheterna till meningsskapande och förändring av självidentitet och kultur. 

-  att visa på element av lek med symboler, normer och värderingar i vissa samman-
hang där leken med lagergolvets kultur skapar förvåning och meningsskapande hos 
etablerade, men också möjlighet till lärande hos nykomlingarna. 

-  att visa på förekomsten av kroppslig disciplinering som ett självständigt fenomen 
men som kan utgöra grund för meningsskapande hos nykomlingen.  
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Jag lämnar nu återigen böckernas och teoriernas värld och bjuder in läsaren till Fli-
kens kursgård och det studerade traineeprogrammets upptaktsmöte. 

SMEKMÅNAD OCH GRÖNTJÄNST 

Upptaktsmöte i skogen 

Maj månad 1997 kan varken beskrivas som fantastisk eller hemsk om man ser till 
vädret. En ganska normal senvår kan man säga att det var. Den 12 och 13 maj sken 
dock solen starkt och varmt över Flikens kursgård i mellersta Sverige. Traineepro-
grammets upptakt kunde inte ha fått en bättre inramning vädermässigt. Flikens kurs-
gård ägs av en statlig myndighet och är vackert belägen vid en mindre sjö, mitt ute i 
skogen. Distros Österbroregion hade nyligen förhandlat fram ett bra pris på konferen-
ser vid kursgården, och förlade därför de allra flesta sådana hit. Priset kanske kompen-
serade för det faktum att många av regionens anställda hade en lång resväg till kursgår-
den, då den låg utanför den geografiskt definierade område som utgjorde Region Ös-
terbro. Många av enheterna låg mellan 20 och 30 mil från Fliken. Eftersom kursgården 
i ordets verkliga bemärkelse ligger mitt ute i skogen, tog sig regionens medarbetare dit 
med tjänstebilar. 

På förmiddagen den 12 maj samlades här de sex nyutexaminerade civilekonomer 
som passerat rekryteringsprocessens smutsfilter och tackat ja till anställning som trainee 
i Distro. Nyutexaminerade är kanske i och för sig en överdrift att säga, då inte alla hade 
avslutat sin utbildning än. Flera av traineerna höll i maj 1997 på att skriva uppsatser på 
magisternivå. Till Fliken hade dock alla tagit sig. På kursgården fanns också Rolf och 
Regina, Österbroregionens två näst högsta chefer liksom Margareta, en av två admi-
nistratörer från regionens huvudkontor som medverkat i rekryteringsprocessen. Under 
dagen hade man lärt känna varandra lite grann. Traineeprogrammets föreslagna upp-
läggning hade också gåtts igenom. Traineerna hade sedan, på kvällen, grupparbetat 
kring förslaget och kommit med en del förslag på ändringar och kompletteringar. Vida-
re hade man den första dagen diskuterat Distros organisation och det förändringsarbe-
te som pågick i organisationen. Enligt Rolf och Regina hade man, under deras ledning, 
diskuterat ‘mod’. Vikten av att traineerna skulle se saker och ting ur ledningens per-
spektiv, så att de inte skulle få en skev bild av organisationen, hade också betonats. En 
sådan skev bild var t ex en bild från lagerarbetarperspektiv. På kvällen hade traineerna 
stiftat bekantskap med den s k Distroölen, vilken jag kommer att återkomma till.  

Själva traineeprogrammet skulle inte starta ‘på riktigt’ förrän i mitten av juni. Detta 
var något senare än de ursprungliga planerna för programmet hade stipulerat. ‘Dom ha-
de sina uppsatser att göra klart och presentera uppsatser å nån skulle iväg på skolresa.’, 
konstaterade en av de ansvariga, biträdande regionchefen Regina. 

Ledningsstil och tidsuppfattning 

Dagen efter träffar jag traineerna för första gången. De tre tjejer och tre killar som 
valts ut ser alla prydliga ut. Ingen har några uppseendeväckande detaljer i klädsel eller 
frisyr. Tjejernas frisyrer är i pageform, mer eller mindre ostyriga. Killarna är välansat 
kortklippta.  

Vi äter lunch och fikar innan eftermiddagens aktiviteter inleds. De två biträdande 
regioncheferna lägger vid fikat, precis innan vi ska dra igång, upp eftermiddagens pro-
gram. Vid lunchen har jag berättat för de två att jag ett halvår tidigare kontaktat större 
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företag, bland annat just Distro Region Österbro, för att se om det fanns några aktuella 
traineeprogram. Det hade det inte funnits. ‘Nä…det är väl så våran ledningsstil är…’ 
berättade Rolf. Distros ledning ger intrycket av att här handlar det om snabba puckar, 
snabba beslut och kort framförhållning. De två höga cheferna reagerade starkt då de 
fick höra att min avhandling skulle ta tre år att färdigställa. Det tidsperspektivet var 
dem helt främmande.  

Likaså reagerade de starkt då traineerna, lite senare den dagen, då de presenterade 
vad de kommit fram till i sitt grupparbete kring traineeprogrammets innehåll. Traineer-
na frågade vad som skulle ske under programmets andra halvår, som kallats ‘projekt’ 
kort och gott i det material de fått. De efterlyste mer struktur över hur det skulle se ut. 
‘Det är ju inte så det funkar!’, menade Rolf. ‘Dom projekt som ni kan komma att göra då, 
om vi skulle ge er dom nu så kommer dom ändå inte å va aktuella om sex månader. Eller 
hur Jens?’. Frågan riktades till en av de enhetschefer som skulle agera mentor åt en av 
traineerna, för att uttalandet skulle bekräftas.  

Man kan här notera att förvåningen i sammanhanget snarare fanns hos organisatio-
nens medlemmar, här i form av de högsta cheferna, än hos nykomlingarna traineerna. 
Detta sagt även om det också bland traineerna uppkommit känslor av förvåning - t ex 
just i det förhållande att inte hela programmet var planerat. Till exempel presenteras 
gentemot studenterna universitetsutbildningar som de traineerna skulle lämna som de-
taljplanerade före kursstart. Det kan också vara så att den klassiska bilden av POSD-
CORB (d v s bokstavskombinationen som sammanfattar ‘chefens uppgifter/arbete’ där 
P står för planning) spökar här?22 Watson (1996) visar hur praktiken i arbetsorganisa-
tioner i hög grad avviker från denna teoretiska bild av chefens arbete - som däremot 
återskapas i mängder av läroböcker inom ekonomi/management, som traineerna 
kommit i kontakt med. Det fanns alltså moment av förvåning hos både nykomlingar 
och etablerade redan under dessa första två dagar av traineeprogrammet.  

Senare, ett par månader in i traineeutbildningen, agerar traineerna diskussionsledare 
vid en utbildning för samtliga regionens anställda. Efter att upplägget på utbildningsda-
garna någon vecka tidigare provats ut under en dag, där samtliga enhetschefer, traineer 
och regionchefer deltagit tillsammans med konsulten Kevin, befinner sig Roger och 
Jörgen i det läget att de skall leda diskussioner med grupper av chaufförer och lagerar-
betare om arbetet i Distro. Bland annat skall två uppgifter lösas. Efter den andra av 
gruppövningarna under traineers och enhetschefers ledning är Jörgen irriterad. Uppgift 
två är ändrad gentemot hur den var upplagd vid utprovningen. Jörgen har förberett sig 
för en diskussion, men frågorna gäller andra saker.  

Jörgen Man måste ju ha nåt försprång! En lärare som har en sån här diskus-
sion är ju förberedd. 

Dan Eller har en grundkompetens på området, och det har inte ni? 
Jörgen Nä, just det! Roger sa det också. Det känns ju lite amatörmässigt! 
 

                                                      
22 POSDCORB står för ‘planning, organising, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting’ (Watson 1996:35). Bokstavs-

kombinationen är en form av inlärningsteknisk innovation av Gulick i mitten av 1930 talet. Tanken var att ledarskaps-
studerande skulle lätt kunna komma ihåg och i det praktiska arbetes i vardagen kunna ha en tumregel för vad de som 
chefer skulle göra, vilka chefens uppgifter var. Begreppet bygger enligt Watson på Henri Fayols klassiska definition av 
vad chefskap (management) egentligen skulle ses som, nämligen att ‘to forecast and plan, to organise, to command, to coordinate 
and control (Fayol 1916/1949)’ (Watson 1996:36). 
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Jörgen och Roger uppvisar förvåning över vad som måste betraktas som ett inslag i 
regionchefernas ledarstil (Schein 1965/1974:136ff, Bennis & Nanus 1985, Yukl 1989, 
Billing & Alvesson 1994:47ff samt Avotie 1997)23. Regioncheferna som gjort föränd-
ringen strax före utbildningsdagen, hade inte informerat vare sig Jörgen eller Roger om 
denna. De fick anpassa sig, improvisera - ungefär på det sätt som regioncheferna själva 
lade upp strukturen för upptaktsmötet på Flikens kursgård - på fikat, fem minuter in-
nan själva mötet. Jörgen refererar här till den vardag som han nyligen lämnat, högsko-
levärlden, för att relatera händelsen till något begripligt och för att kunna uttrycka den 
förvåning han utan tvekan känner. För att skapa mening helt enkelt.  

Vi från skolan och dom där gamla Distarna – om negativ förtida socialisation 

Redan på upptaktsmötet i Fliken fanns bland individerna som skulle bli gruppen 
traineer, en skapad bild av en de-grupp som kallades Distare. En de-grupp kan ses som 
en av en grupp individer gemensamt skapad och använd negativ referenspunkt som ut-
trycker distinkta skillnader från vad som konstrueras som ‘vi’ och som hjälper indivi-
derna att skapa gränser för det egna eller den egna gruppen (Bauman 1990:53ff och 
Willis 1977/1993). Under fikapauser och då traineerna interagerade utan att någon 
mentor eller högre chef var närvarande kunde ett något raljerande användande av ut-
trycket Distare uppfattas. Man hade uppenbarligen redan här, efter att ha mött organi-
sationen Distro vid tre tillfällen (två anställningsintervjuer och första dagen på upp-
taktsmötet) påbörjat skapandet av en internjargong och en gemensam värdering av vis-
sa fenomen i organisationen Distro.  

Uttrycket Distare är mycket välanvänt såväl på golvet som i officiella berättelser om 
organisationen och dess medlemmar. Distare är en regional, dialektal variant av det i 
koncernen Distro AB mer vanliga begreppet ‘Distis’. Distare är att betrakta som ett ut-
tryck för en upplevd gemenskap som utan tvekan är stark i organisationen, historiskt 
sett och även i nuet. Som Helene, som var med och rekryterade traineerna uttryckte det 
i en intervju: ‘Det är ju så att när man är runt, eller är på stan å träffar en Distare då 
känner man en gemenskap direkt! Det är nästan så att man ser på folk - där e en Distare! 
Man har Distros märke instämplat i pannan!’. I personaltidningen återkommer uttrycket 
regelbundet, även i artiklar av högre chefer. 

Redan vid upptaktsmötet så uttryckte sig dock några traineer som att; ‘Man märker 
ju att vi har ett annat språk än ”dom gamla Distarna!”’. Medlemmar ur traineegruppen 
betonade därför flera gånger hur viktigt det var att de fick umgås som grupp under tra-

                                                      
23 Begreppet ledarstil är mångfacetterat och också diskuterat under många olika benämningar, såsom ledarstil, ledarskaps-

stil, chefsstil, ledarstrategier, ledarroll, m m. T ex använder Billing och Alvesson (1994:47ff) åtminstone tre av benäm-
ningarna till synes omväxlande under sin fyra sidor långa framställning kring ledarskapsstil. Jag har personligen inga in-
vändningar mot detta, förutom den att jag vill skilja mellan roll och stil, vilket inte görs av författarna. Utveckling av en 
stil behöver inte vara förknippad med de olika roller man som individ agerar i i olika situationer, men den kan vara det. 
Stil ligger enligt min tolkning närmare Goffmans begrepp uppträdande, som är den del av den personliga fasaden som 
signalerar mer bestående status. Den stil som man utvecklar, tillsammans med andra omfattar ett över tid mer bestän-
digt (om än utvecklingsbart) komplex av handlingar, artefakter, symboler och innebörder som kan användas i agerandet 
i olika roller. För att ta ett exempel från vardagslivet. En individ som utvecklat en stil som ‘straight-edgeare’, favoriserar 
ofta viss typ av kläder och lyssnar sannolikt på vissa rockband och inte andra, samt avstår från att äta eller bruka pro-
dukter från djurriket, liksom avhåller sig från att bruka droger. Denna individ kan som medlem i föräldrakooperativet 
Smulan komma att en dag varje månad arbeta i barngruppen, som en del av föräldrainsatsen. Det är mycket sannolikt 
att denna individ får/ser till att få laga sin egen mat till lunch, och har en klädstil som avviker från förskollärare eller 
andra föräldrar som agerar i de roller som inramningen föreskriver. Likaså kan samtalsämnen vid lunchen avvika från 
det normala, p g a  denna individs agerande i en roll som normalt sett leder till fullständig reproduktion av rollmanu-
skriptet. Se även kap åtta, Den lilla revolutionen. 
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ineeprogrammet. ‘Bara vi - utan chefer eller faddrar. Det vill vi ha inplanerat i program-
met.’, som Roger uttryckte gruppens mening till cheferna och mentorerna på upp-
taktsmötet. Det förhållande att man avvek på andra punkter från de närvarande Dis-
trocheferna var också uppenbart. Detta gällde till exempel klädmässigt. Traineerna var 
högst påtagligt mer ‘uppklädda’ än Distrocheferna. Från traineen Camillas välstrukna 
sidenblus och guldarmband över Eriks clubblazer (‘Pinsamt, det var ju till å med damm 
på axlarna när jag tog fram den!’) till Rogers och Jörgens närmast uniformsliknande (de 
hade nästintill identiska kläder) mörka byxor, blåa, strukna skjortor och mörkblåa slip-
ovrar. Traineerna avvek på så sätt jämfört med de samlade Distrochefernas avslappna-
de fritidsklädsel i försommarvärmen. 

Traineerna berättade då de redovisade sitt grupparbete att de hade kommit under-
fund med en sak. ‘Vi har väl märkt det allihop att vi är så lika, vi traineer!’, som Camil-
la sade. De båda biträdande regioncheferna var av en helt annan uppfattning, berättade 
de för mig vid en fikapaus efter redovisningen. 

Rolf Nja, vi känner väl tvärtom! Dom e ju sinsemellan väldigt olika. Erik är 
ju en liten spelevink å Roger är ju oerhört korrekt och trygg och så.  

Regina Ja! Å såg du vem som stod i mitten och förde gruppens talan vid pre-
sentationen? 

Rolf Roger, ja.  
 
För mig, som träffade traineerna för första gången, var upplevelsen mer lik Rolfs 

och Reginas, än vad Camilla uttryckte. Traineerna skilde sig åldersmässigt, utseende-
mässigt och i sitt framträdande åt en hel del, även om vissa gemensamma drag (som i 
klädsel) kunde iakttas. Självfallet var traineernas gemensamma erfarenheter av att ha 
studerat på högskola också något som kan kännetecknas som att de var lika varann. Tre 
av traineerna hade läst i huvudsak samma utbildning på ett och samma universitet, 
dessutom. Två av dem, Erik och Jörgen, kände varandra rätt väl sedan denna tid. I öv-
rigt kom traineerna från olika universitet och från tämligen olika bakgrund. 

Jag vill tolka traineernas yttranden om sin inbördes likhet och dessa tidiga försök 
att distansera sig, som grupp, från Distare i allmänhet utifrån det förhållande att man i 
en ny, kritisk miljö sökte trygghet i gruppen. Det rör sig om ett första arbete i att skapa 
en grupp att tillhöra, för att göra den första, ganska kaotiska tiden (om vi lyssnar på 
Louis), i organisationen Distro till något hanterbart.  

Man måste hålla i minnet att traineerna inte vid detta skede helt hade lämnat hög-
skolevärlden. Alla utom Camilla, som arbetade som projektledare, höll fortfarande på 
med olika uppsatser på magisternivå. Man hade heller inte ‘på riktigt’ trätt in i Distro el-
ler någon chefsroll. Dagarna i Fliken kan nog trots det ses som i början av, men ändå 
liggandes efter den egentliga inledningen av, transitionen från ekonomstudent till trai-
nee och Distare. Men ännu var denna process långt ifrån avslutad. Traineerna befann 
sig inte riktigt i den process som Louis sökt beskriva. Man hade ännu inte satt sin fot 
på ett Distrolager eller i en Distrolastbil. Än mindre hade man träffat och interagerat 
med någon av chaufförerna eller lagerarbetarna i Distromiljö. Jag hävdar dock att vikti-
ga händelser som påverkar utfallet av denna mer påtagliga och tydliga socialisation, den 
då man officiellt trätt in i organisationen, redan ägt rum. Man kan kalla detta för förtida 
socialisation (anticipatory socialization) om man så vill. Sådan förtida socialisation kan 
beskrivas som Ebaugh gör det i nedanstående citat: 
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In fact, there is a pattern among people seriously considering a role change to begin 
identifying with values, norms, attitudes, and expectations held by people who are 
already enacting the role being considered. There is a shift in focus from the role 
expectations of the current role to those associated with the anticipated role. Indi-
viduals begin evaluating themselves in terms of standards and goals that are part of 
the desired role, a process sociologists call anticipatory socialization. (Ebaugh 
1988:107) 
 
I detta fall handlade det dock om vad jag vill kalla för negativ förtida socialisation. 

Nykomlingarna traineerna hade från interaktionen med högre administratörer och che-
fer i organisationen i samband med rekrytering och upptaktsmöte, snappat upp intryck 
av organisationen och dess medlemmar. Intrycken brukades på så sätt att andra organi-
sationsmedlemmar schabloniserades som något eller några som tjänade som en negativ 
referens - De - och som användes i skapandet av ett Vi - Traineegruppen. Detta skedde 
utan att traineerna interagerat med Distare i någon större omfattning, bortsett från ett 
litet antal chefspersoner och administratörer.  

Det är annars vanligare att se förtida socialisation som ett fenomen som innefattar 
önskningar och symboliskt arbete inriktat på att ‘bli som dom’ (Ebaugh 1988:108f, 
Goffman 1959/1988:69, Louis 1978:28 samt 1980:238) Här kan man kritisera t ex 
Ebaugh för att negligera det förhållande att rolltransitioner inte alltid handlar om läm-
nandet av en roll och inträdet i en ny roll. Rolltransitioner kan ofta handla om lämnande 
av flera roller och/eller inträde i eller önskat inträde i flera roller samtidigt. I detta fall 
ledde den förtida socialisationen till ett tydliggörande av distinktioner till en av de roller 
som traineerna faktiskt skulle komma att träda in i - Distarrollen. Men det rörde sig om 
vad man skulle kunna kalla ett rollinträde med invändningar, där ‘vi är ändå inte som 
dom’ uttrycktes.  

Traineerna hade att arbeta med dubbla rolluppsättningar och multipla kulturella 
medlemskap, där medvetenheten om att ekonomstudentrollen skulle lämnas och trai-
nee-, chefs- och Distarrollerna skulle komma att bli aktuella i en snar framtid fanns. 
Ännu saknade traineerna dock redskap att använda för att kunna agera i någon av dessa 
tre sistnämnda roller med någon sorts avslappnad säkerhet (vilket är vad Goffman 
(1971:248) benämner easy control) eller så väl att de skulle överleva en kritisk granskning 
av kompetenta Distromedlemmar. Den invanda ekonomstudentrollen kunde inte age-
ras i denna miljö, då situationen innefattade en aspekt av att göra ett lyckat framträdan-
de i signifikanta andras ögon, i detta fall i form av chefer och mentorer. 

Lösningen förefaller ha blivit (och jag implicerar inte någon fullständig medveten-
het i detta) att skapa en vi-grupp där framför allt den gemensamma utbildningsbak-
grunden men också språket tjänade som markörer av grupptillhörighet, liksom av-
ståndstagandet mot Distare. Att vid första framträdandet i en organisation fylld av Di-
stare, där man skall agera som chef i en framtid, markera distans mot just dessa som 
grupp hade dock varit att betrakta som en snabb form av harakiri. Det gjordes inte hel-
ler utanför den lilla, och relativt sett trygga, om än nyskapade, medlemsgruppen trainee. 
Det gick att nedvärdera symbolen ’Distare’ i denna skyddande kokong (Giddens 1991, 
se också Goffman 1963/1990:46), men inte inför examinatorerna i form av Distroche-
ferna. De examinatorer som hade makt att stoppa den ännu knappt inledda karriären i 
organisationen. Traineerna skulle nämligen tillträda tjänster som provanställda. 



67 

Ytterligare ett argument för tolkningen ovan är kopplad till det förhållande att trai-
neerna under upptaktsmötets andra dag förväntades skriva på en lojalitetsförsäkran 
gentemot Distro AB i anställningskontrakten. Flera av traineerna var mycket tveksam-
ma till att göra detta. I slutet av dag två, skulle traineerna kallas in, en och en, till de två 
biträdande regioncheferna för att skriva på kontrakten. I väntan på detta sitter traineer-
na och jag samlade i en soffgrupp. Traineerna diskuterar frågan. Sophie hävdar att det 
inte var lagligt att kräva att man efter avslutat traineeutbildning skulle förbinda sig att 
arbeta i Distros Österbroregion i två år. Sophie har läst arbetsrätt på universitetet och 
menar att det stred mot någon EU-regel. Ewa och Roger underblåser den tvekan som 
finns i gruppen, och man försöker enas om en gemensam strategi i frågan. ‘Vi vägrar!’. 
Om alla skulle vägra att skriva på lojalitetsförklaringen skulle Distroledningen tvingas ta 
bort paragrafen, var tanken. Jörgen var tveksam till den strategin och Erik satt tyst i 
diskussionen. Efter en stunds dividerande sade Camilla: ‘Ja, jag kommer skriva på i alla 
fall.’ Det fanns inte längre grund för en grupphandling och samtliga traineer skrev på 
kontrakten, även om Sophie väntade ett par dagar med att göra så och konsulterade sin 
far i frågan. 

Man skriver knappast på en lojalitetsförklaring med en organisation vars medlem-
mar man distanserar sig ifrån, genom nedvärderingar av centrala, positivt laddade fe-
nomen inom dess kultur. Ändå skedde just det. Detta leder mig att tro att nedvärde-
ringen av Distare, skapandet av ett De, rörde sig om ett sätt att hantera otrygghet och 
förvåning. Det kan ses som en byggsten i skapandet av en miljö för att hantera de ef-
fekter som t ex Louis (1980) skisserat vid inträdet i organisationer. Men, istället för att 
stå ensamma och hamna i det vakuum mellan upplevd förvåning och tidigare förvärva-
de innebördsscheman som Louis beskrivit (1980:241ff), skapades en grupp, som kunde 
tjäna som en fiktiv nyckelinformant24, där intryck och tolkningar av olika situationer 
kunde bearbetas i relativ trygghet. 

Idrott, kroppslighet och tävling – tidiga bilder av Distro 

DE UTVALDA MENTORERNAS SJÄLVPRESENTATIONER 
Under eftermiddagen på Flikens kursgård presenterar sig de sex enhetschefer som 

är närvarande - de som skall vara traineernas respektive mentorer - sig.  

Jens berättar att han är uppvuxen i Örjansholm, en medelstor kuststad. För närva-
rande är Jens chef för en av de mindre enheterna i regionen i närheten av hans hem-
stad. ‘Jag håller mycket på med idrott. Golf, hockey. Man kan väl säja att jag gått den 
långa vägen i Distro.’  Jens berättade också att man tidigare varit ‘mycket titelfixerade 
inom Distro’. 

Sören, som är biträdande enhetschef på en av regionens största distributionscentra-
ler i Österbro, berättar att hans son håller på mycket med badminton. ‘Det tar all tid! 
Så jag hinner inte idrotta själv lika mycket nu. Men jag e mycket intresserad av fotboll’. 
Om enhetschefen i Österbro, Stefan, berättar Sören att  ‘Ja han e lite kortare å tjockare 

                                                      
24 Som Louis (1980:243) konstaterar är kontakt med insiders som ‘speglar’ gentemot vilka preliminära tolkningar av den 

upplevda verkligheten viktiga i den meningsskapande processen. Jag använder här begreppet ‘nyckelinformant’ vilket är 
ett väl använt begrepp i etnografisk metoddiskussion. En nyckelinformant bör vara en person med åtminstone relativt 
central position i den kultur som studeras, så att denne kan tjäna som diskussionspartner för etnografen i arbetet med 
att skapa mening i kulturen i fråga, eller som etnografen i övrigt är beroende av för att förstå denna kultur. ‘Doc’ i 
Whytes (1943/1993) Street Corner Society är ett tydligt exempel på en nyckelinformant. 
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än jag…näe…egentligen så tränar han ju hårt, faktiskt, för Stockholm Marathon.’ Sören 
konstaterar avslutningsvis att ‘Jag har alltid haft kul i Distro!’. 

Marie berättar att hon är 32 år. ‘Jag började som kontorist på en av Distros centraler, 
så jag har gått den långa vägen. Jag började i Distro 1989.’ En av regioncheferna avbryter 
henne och säger: ‘Ja då e du rätt ung i Distro då, da!’ och skrattar. Marie fortsätter och 
säger. ‘Jag gick en intern ledarutbildning och blev enhetschef sen.’ Marie är nu chef för Fa-
gerviksenheten, en mellanstor enhet. Marie fortsätter: ‘Annars så kan jag väl säja att jag 
har fått väldigt mycket av Distro. Vill man mycket, så satsas det mycket!’. 

Stig, som är chef för enheten i den mindre staden Sandå, som är en av de fem 
största enheterna i region Österbro, börjar med att berätta att han har ‘ett brinnande in-
tresse för fotboll! Här på Distro så började jag min karriär som timanställd extra chaufför. 
Men jag har alltid stortrivts.’ Stig berättar sedan om de stora förändringar som företaget 
genomgått under det senaste decenniet och som fortfarande pågår, och kommer där-
med in på begreppet ledningsfilosofi. ‘Min egen ledningsfilosofi handlar om å få mina 
medarbetare å höja sin kompetens. Det handlar om att driva igenom Distro 2000!’. 

Lotta, enhetschef i Ekeby som är en mindre enhet, inleder med att berätta att hon 
‘är mycket intresserad av hästar. Jag har ett par stycken. Tycker om att rida. Jag har tävlat 
en del tidigare, men hinner inte nu…’. Lotta berättar sedan att hon började som chaufför 
i Distro 1986 och blev produktionschef 1994, ‘det som nu heter enhetschef’. Biträdande 
regionchefen Regina bryter här in: ‘Du har ju ett smeknamn också! Ska du inte berätta 
det? Lotta kallas för Axet. För att allting går så snabbt det hon gör.’, förklarar hon. ‘Nja, 
det är för jag axxar så mycket när jag kör bil’, menar Lotta.  

Den ena av två enhetschefer i Gustavsborg, Kia, är sist ut med att presentera sig. 
Kia berättar att hon börjat i Distro 1973, som kontorist på en enhet. ‘Sen har jag jobbat 
med personal, jag har varit controller och sen enhetschef.’ Hon berättar vidare att ‘det bästa 
med det här jobbet är att jag har så mysiga medarbetare! Men dom är ganska…men det är 
krut i dom!’. Kias kollega i Gustavsborg, Jonas, är den som skall vara mentor egentli-
gen, men av oklara skäl kan han ej komma denna dag. 

Detta sista förhållande retar upp en av traineerna, Ewa, som skall ha Jonas som 
mentor. Då vi fikar efter lunch säger Ewa ilsket: ‘Om han inte kan komma en sån här 
gång, hur mycket tänker han satsa på mej, då?!’. Händelsen visade sig ha betydelse för 
den fortsatta interaktionen mellan Ewa och hennes mentor. 

Mentorerna var utvalda till uppgiften bland annat då de enligt regionledningen 
kunde tjäna som förebilder för traineerna. De sex mentorerna kan betraktas som att de 
någotsånär väl representerar regionledningens bild av hur en bra enhetschef i Distro 
bör vara och då speciellt i den meningen att de kan kännetecknas som ‘förändringsleda-
re’, vilket är ett i regionledningen positivt laddat begrepp.25 Men vi kan också se att de-
ras karriärlinjer återskapar det traditionella karriärmanuskriptet i organisationen, som 
aktualiserades i samband med rekryteringsprocessen. 

Att idrott och vårdande av kroppen är ett centralt tema i Distros generella kultur är 
känt sedan tidigare studier av organisationen.26 En nykomling som träder in i organisa-

                                                      
25 Begreppet förändringsledare återkoms till senare i kapitel sju. 

26 Flera studier under senare år han noterat detta förhållande. Jag redovisar inga källor i detta fall, för att undvika att 
organisationens verkliga identitet röjs. 
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tionen Distro Region Österbro upplever också detta starkt. Om vi ser till de små själv-
presentationerna som återgivits ovan, där traineernas mentorer framträder, kan man se 
hur centralt detta tema egentligen är. Nästan alla dessa chefer var idrottsligt intressera-
de och de valde dessutom att poängtera just detta i de korta berättelserna om sig själva. 
Och redan här, i det första mötet med traineerna, framträdde skämt relaterade till 
kroppen - den kropp som inte är vårdad27. Vikten av en vårdad kropp hade också varit 
centralt redan i rekryteringsprocessen. Margareta som ansvarade för rekryteringen be-
rättar om detta i en intervju: 

Margareta Å det är väl också det här då å sätta in dom här personerna som vi in-
tervjuade i ett sammanhang, i den kultur vi har eftersom vi vet då att vi 
har mycket med det här, ja idrottsliga aktiviteter.  

Dan Men det här med idrotten då, om man ser det ur den aspekten av att 
vårda sin kropp, är det viktigt? 

Margareta Det är också mycket viktigt! Det var därför Roffe sa åt en av dom som 
intervjuades att ‘undrar om du kommer in i förarhytten’…(skrattar till). 
Alltså, det är också viktigt. Vi hade ju nån här som var hur gullig som 
helst å hade skrivit jätteintressant uppsats och läst en massa å verkade 
hur bra som helst. Men, så var han ju så fet, va… Det gick bara inte å 
se honom i en truck på lagret. Tyvärr då… 

 
 Även bland personalen på golvet var temat starkt framträdande. I lagerlokalerna 

fanns otaliga referenser till idrott och kropp. Löpsedlar med det lokala favoritfot-
bollslaget varvades med tipsbolagsresultat och halsdukar med engelska favoritklubbar 
upphängda i taket. Detta är i sig inte något unikt för Distro - samma sak kan ses på ar-
betsplatser från tillverkningsindustrier till universitetslärares arbetsrum. Vad som är 
mer unikt är den stora idrottsliga aktivitet som pågick inom ramen för Distro IK, orga-
nisationens idrottsförening. DIK var synlig och hade verksamhet på de allra flesta av 
Distros arbetsplatser.  

FRITIDSAKTIVITETER SOM SOCIALT SMÖRJMEDEL I OCH SOM HINDER MOT MÖTEN 
Traineernas bakgrunder omfattade hos samtliga någon form av idrottande eller mo-

tionsaktiviteter. Flera av traineerna hade också ett starkt intresse av att titta på idrott. I 
den grupp chefer på mellannivå eller högre, liksom bland de högre administratörerna 
kring de högre cheferna som traineerna interagerade mest med, fanns också ett grund-
murat idrottsintresse och en positiv värdering av idrott. Golf och fotboll var de två 
mest framträdande idrotterna på chefsnivån, följt av innebandy. I samband med traine-
ernas inträde i Distro trädde också vissa nya idrotter eller aktiviteter in på scenen. Ro-
gers dartspelande, seglande och mountainbikecyklande, och Ewas styrketränande och 
aerobics var ‘nya’ former av idrottande som med traineernas inträde i organisationen 
mötte ledarkulturen i Distros Österbroregion och dess idrottsliga dimensioner. Det 
existerade å ena sidan förutsättningar för ett ömsesidigt möte mellan ledarkulturen och 
traineernas idrottande kan man säga. Å andra sidan kan samtidigt konstateras att mötet 
mellan vissa traineers nya och ‘annorlunda’ idrottande och ledarkulturens värdering av 
vad som ‘är’ idrott inte överensstämde fullt ut.  

Rogers aktiviteter, som han gärna berättade om, sågs av vissa medlemmar i ledar-
kulturen som något udda och tveksamma. I urvalet, under rekryteringsprocessen, hade 
dessa aktiviteter dock utgjort ett plus vilket illustrerats i föregående kapitel. För andra 

                                                      
27 Detta tema diskuteras också senare i texten, se kapitel fem. 
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traineer existerade en mer fullständig överensstämmelse mellan etablerades positiva 
bild av idrott och kroppsvård och de egna fritidsaktiviteterna. Jörgen spelade t ex inne-
bandy regelbundet i ett lingonserielag. Att flera högre chefer och administratörer nå-
gotsånär regelbundet spelade innebandy på kvällen - ‘mötte’ Jörgens innebandyintresse. 
Jörgen bjöds in att spela med dem. Efteråt gick man till en pub och drack ett par öl. 
Detta var ‘trevligt’, som Jörgen sade efteråt. Det blev fler innebandyträffar för Jörgen. 
Konsumtion av, eller utövande av, ‘rätt’ idrott relaterat till Distros ledarkultur, kunde 
underlätta inträde i just denna kultur. Konsumtion eller utövande av ‘fel’ idrott eller 
icke-idrottande kunde däremot försvåra ett sådant medlemskap, även om det inte skulle 
utgöra något hinder, utan snarare kunde underlätta medlemskap i organisationen Dis-
tro i stort.  

På samma sätt som alkohol på festen eller kaffet vid sammanträdet blir ett socialt 
smörjmedel som underlättar och möjliggör social interaktion kan alltså intressen och 
värderingar av olika former av fritidsaktiviteter som idrott fungera som ett sådant 
smörjmedel i arbetsorganisationer, både vid inträden i dessa som vid vidmakthållandet 
av organisationen och dess kultur. Ett gemensamt idrottsintresse ger samtalsmöjlighe-
ter och en gemensam bas att interagera utifrån trots vad som kanske kan vara ganska 
stora skillnader i övrigt. Jörgen, 27 år, med sin borgerliga bakgrund, universitetsutbild-
ning och intresse av långresor i Asien etablerade genom innebandyn en sådan bas för 
interaktion med bland andra en mycket inflytelserik högre administratör. Administratö-
ren Bengt, som personifierade det traditionella karriärmanuskriptet i Distro, var mer än 
dubbelt så gammal som Jörgen och utan intresse av långresor med ryggsäck i Asien. 
Han mötte på så sätt Jörgen i form av innebandysnack och -spel. Det fanns inte samma 
förutsättningar för möte mellan Bengt och traineen Roger, t ex.  

På väggarna på regionens arbetsplatser finns otaliga referenser till idrottstemat. In-
bjudningar till tävlingar mot Distare från andra delar av landet, resultatlistor från täv-
lingar, tabeller över hur det gick för det lokala DIK-laget i korpserien eller bilder från 
den senaste cykeltävlingen är exempel på detta. Traineen Erik berättade följande i en 
intervju då vi samtalade om vad som talades om på golvet på de respektive enheter där 
vi arbetade under sommaren. 

Erik Jag vet inte, sport - det var rätt mycket det! 
Dan Det var det? 
Erik Jaa! (skrattar) För vi hade en fotbollsdomare, en hockeytränare, han 

träna hockeyn i Sandå, en volleybollspelare, så det var jäkla mycket 
snack! Å sen hade vi ju en hockeyspelare då med, han var sommarjob-
bare. Så det var så mycket. Å en kanslist! Å en som pratade i Sandå 
Norra - micken! 

Dan Ja då förstår jag att det var mycket! 
Erik Ja, mycket fotboll var det, å diskutera den biten. 
Dan Å det hade inte du nåt emot? 
Erik Näe! Det tycker jag ju om å prata om själv så… Speciellt hockey. För 

Åboda e mycket bättre än Sandå - dom spelar i samma serie! (skrattar) 
Jo dit ska jag ju ner å hetsa på dom när dom möts! Man får väl bjuda 
dit allesammans. 

 
För Erik innebar idrottsintresset ett underlättande av den inledande interaktionen 

med golvet, om än inte med organisationens ledar- och högre administratörsskikt, som 
i fallet med Jörgen. 
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FYSISK PRESTATION OCH DET STÄNDIGA TÄVLANDET 
Att arbeta på golvet på Distro är också att ha ett fysiskt arbete, även om det inte är 

att betrakta som ett grovarbete. Kroppen är dock det huvudsakliga arbetsredskapet för 
de flesta anställda. Utan en viss kondition och styrka skulle det vara svårt att i längden 
arbeta på golvet på Distro, p g a arbetets fysiska karaktär. Arbetet innehöll lyft som 
ibland var tunga, repetitiva rörelser med armar och händer, mycket rörelse, etc. Det 
finns dessutom, i organisationens kultur, ett starkt betonande av tävlingen. I Distro täv-
lade man så gott som dagligen i själva arbetet. Vem kommer hem från godsleveranser-
na först? Vilket lag packar snabbast? Vilket lag, eller arbetsplats har den högsta lön-
samheten eller sämsta förutsättningarna? På vilken enhet har man den bästa eller säms-
ta trivseln? Distrovardagen var full med tävlingsmoment och mätande av olika värden. 
Detta förefaller ha accentuerats under senare år, då mätningen av olika värden är för-
knippat med vissa nyare ledningspraktiker i linje med den populära managementdiskursen 
(Furusten 1996), vilka även vunnit insteg i Distros Österbroregion vid denna tid.  

Alla medarbetares syn på olika saker i organisationen mättes åtminstone en gång 
per år genom en enkätstudie. Då detta skedde enligt en rullande princip, fäste man i or-
ganisationens ledande skikt stor vikt vid siffrorna som indikerade förändring i positiv 
eller negativ riktning. Siffrorna i form av olika indexvärden, relaterades av Distros led-
ning såväl som Region Österbros ledning, till organisationens mål, så som de formule-
rats av den centrala ledningen i centrala dokument som var tänkta att utgöra en form 
av styrinstrument.  

Hur det gick för laget och enheten jämfördes hela tiden med andra lag och andra 
enheter. I princip skedde detta på samma sätt som det nationella seriesystemet i, t ex, 
fotboll är upplagt. Enheter jämfördes med andra enheter av liknande storlek och med 
liknande förutsättningar i olika grupper, från ‘elit- till lingonserie’. I dessa serier var var-
je månad motsvarande en spelomgång. Resultatet och eventuella platsförändringar i se-
rien presenterades en viss dag i månaden. Denna dag slogs garanterat datorerna på av 
enhetscheferna direkt vid ankomsten till kontoren. På det sättet plockade de från den 
centrala databasen hem resultaten ‘från den senaste omgången’ för att sedan skriva ut 
dessa. Inte alltid var man på de olika enheterna, vare sig på chefs- eller golvnivåer, dock 
nöjd med regeltolkningar eller ‘domslut’. Grunderna för gruppindelningarna (divisions-
indelningarna) ifrågasattes gärna på de enheter som låg dåligt till i sin ‘serie’. Det före-
kommer i organisationsmytologin berättelser om ‘elitlag’ som skapats av chefer som vill 
visa upp sitt ledarskap och som inte tävlade under samma förutsättningar som andra. 
Begreppet elitlag kom traineerna i kontakt med redan under upptaktsmötet. Då deras 
praktik på golvet diskuterades berättade den biträdande regionchefen Rolf om vilken 
typ av lag traineerna skulle praktisera i. I mina observationsanteckningar skrev jag: 

Rolf använde begreppet ‘elitlag’ när man diskuterade om traineerna innan den teore-
tiska utbildningen till lagerarbetare och chaufför, som skall vara som en sommarvi-
karies, skulle få vara med i ett ‘elitlag’ dvs ett lagerteam som fungerar som man från 
ledningens sida vill att det ska fungera. Som fungerar exceptionellt väl. 
  
På samma sätt framhävdes i berättelser av chefer på enhetsnivå och, oftare, av che-

fer på högre nivå ‘topplagen’ som exempel på lag som arbetade enligt den nya organisa-
tionen och som lag som anammat chefernas eller den officiella kulturens ledningsfilo-
sofi. Regionchefen Helge uttryckte detta, i ett anförande till Distare på en utbildnings-
dag så här; 
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Helge Vi har en stor spridning på DIPen. Från DIP 24 till 78! Den grupp 
med lägst DIP delar inte Distros grundläggande värderingar. Dom är 
inte motiverade.  

 
Vana vid tävlande var viktigt redan vid rekryteringen av traineerna. Margareta, per-

sonalansvarig i Distro Region Österbro berättade om detta i en intervju när vi diskute-
rar innehållet i anställningsintervjuerna: 

Margareta …gymnastik…å boule var ju han, den unge killen, med landslagsupp-
drag. Ja, det har ju varit mycket sånt. På relativt hög nivå då. Å då har 
dom ju lärt sej det här med å tävla. Å ordna arrangemang å…liksom 
tävla under press liksom, så man kan ju läsa in mycket såda-
na…uppdrag också. 

Dan  Varför är tävla viktigt? 
Margareta Just det här å tävla, göra en bra prestation. Du ska komma fram till ett 

bra resultat. Du måste lägga upp din träning. Å vid en viss tidpunkt så 
måste du prestera ditt bästa. Å där e ju det där med å hantera stressen 
också. Att liksom få in allt det här å…ja, åstadkomma resultat! Det är 
väl det egentligen den här resultatinriktningen… 

 
För nykomlingen upplevdes känslan av den tävlande och idrottsinriktade kulturen 

starkt. Något annat som också upplevdes starkt av nykomlingen var den i organisatio-
nen existerande terminologin. En mängd fackuttryck användes i den dagliga interaktio-
nen. Mötet med detta ledde till ett meningsskapande arbete, vilket berörs i nästa stycke. 

Begreppsfloran och Distroterminologin 

De olika termer som användes för att klassificera bra och dåliga lag/enheter eller 
distare, för att mäta organisationens status, var många och inledningsvis förvirrande. 
NKI, DIP, I/K-tal och GA-tal är bara några av dessa begrepp som för nykomlingen 
måste fyllas med ett innehåll. Detta är ett tydligt exempel på vad som måste hanteras 
under den tredje av faserna, meningsskapandet, i Louis modell.  

Traineerna, som kom från andra miljöer internaliserade dessa termer och utveckla-
de förståelse av deras innehåll och inbördes relationer relativt fort, under de första 
veckorna eller månaderna. Men allt gick inte in på samma oproblematiska sätt. Som ett 
litet exempel på detta kan begreppet modul tas. Jag, Ewa och enhetschefen Kia var un-
der Ewas andra dag på Gustavsborgsenheten, före praktiken på golvet, ute på en av 
depåerna som tillhörde den enheten. Det var första gången som Ewa satte sin fot på en 
av Distros mindre depåer. Lagledaren guidade Ewa runt och berättade om verksamhe-
ten. Ett antal termer som lagerarbetarna och chaufförerna vardagligen använde blixtra-
de förbi, och då inte bara bildligt talat. Varken Ewa eller jag hade begripit vad lagleda-
ren menade med flera av begreppen visade det sig efteråt, då vi skrattande insåg att 
modulbegreppet fortfarande var ett mysterium för mig. Ewa å sin sida sade att: ‘Jag 
trodde det var dom där gröna packlådorna! Men det kan det väl inte vara?’. Varken Ewa el-
ler jag förstod nog vad modul var, eller i vilka sammanhang begreppet var relevant för-
rän efter att vi båda arbetat praktiskt på lagergolvet. Modul visade sig inte på något sätt 
vara kopplat till några gröna packlådor, utan var ett uttryck för en administrativ indel-
ning av kunderna. 
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Andra begrepp internaliserades, eller fylldes med innebörd för traineerna på ett 
mycket enklare sätt. Det var sådana begrepp som refererade till teoretisk kunskap från 
högskolan. Men modul gick inte att relatera till något. Modul måste upplevas och upp-
täckas för att fyllas med mening. Inte heller i detta fall rörde det sig om en enkelriktad 
process, av ett okomplicerat införlivande av det givna innehållet i begreppen. Istället re-
flekterade traineerna individuellt och ibland i grupp över termernas innehåll, bruk och 
relevans. Vissa av termerna var lättare att förstå än andra. I/K-talet, (en enhets eller ett 
lags intäkter delat med kostnader) var ett lättfattligt begrepp, som traineerna redan för-
sta veckan i organisationen internaliserade, enbart på grund av teoretiska genomgångar 
med högre chefer och administratörer. Det internaliserades också utan att, inlednings-
vis, problematiseras av traineerna. Långt senare, när traineerna kommit ut och själva 
agerade i enhetschefsrollen, kunde det låta annorlunda. Mina observationsanteckningar 
visar t ex hur Erik problematiserar begreppet efter tre månader som enhetschef: 

Erik diskuterar med mig om orättvisan i att jämföra enheter på I/K-talet istället för 
utfall/budget. ‘Det missgynnar ju mej här! Jämfört med budget så går vi ju bra här.’ Erik visar 
utfallet för januari/februari. ‘Tvåhundratusen plus på två månader.’ När det gäller I/K-tal 
ligger Eriks enhet nästan sist däremot. ‘Det är ju bara i budgeten som styrmodellens utjäm-
ning finns. I I/K-talet e det ju rakt av. Jag har längre transportsträckor - å var finns dom högsta 
kostnaderna??’ Erik har ett krav på sig att spara 2,5 miljoner under året. ‘Jag hade ju fått 
upp siffran (besparingen) till 2,9 miljoner! Nu är det nere på 2,6. Men det är ju ändå 100 000 
mer än kravet. Fast egentligen skulle jag ibland vilja komma upp i 2,9 igen!! Visa dom andra att 
”Såhär gör vi i Norborg!”.’  
 
Å ena sidan hade Erik här fått perspektiv på det begrepp och de styrmodeller som 

inledningsvis relativt oproblematiskt internaliserades. Erik kritiserade nu dessa med 
samma argument som tidigare andra Distare, såväl enhetschefer och nedåt, då och då 
fört fram kring fikabord och liknande. Det visar sig alltså att t ex ett begrepps innebörd 
inte internaliseras av nykomlingen en gång för alla. Begreppets internaliserade innebörd 
omförhandlades och omskapades efterhand av Erik (liksom av flera andra traineer). Å 
andra sidan visar det sig att Erik, vid denna tidpunkt, hade blivit till en lika god tävlande 
Distare, som andra organisationsmedlemmar. 

Inträde med en kritisk blick på de fullständigt insocialiserade 

Andra begrepp som DIP eller Distros budgetstyrning och ekonomiska styrmodeller 
fick helt eller delvis en annorlunda behandling av traineerna. Ewa berättar hur hon tol-
kat de ekonomiska styrmodellerna efter en utbildning i dessa som en hög tjänsteman 
(civilekonom) och biträdande regionchefen Regina hållit i. 

Ewa Å sen då så märker man lite grann också skillnad på…som hur jag ser 
såna här modeller å…styrmodeller å så, så ser jag ju det jämfört med 
andra såna jag sett. Eller teorier om styrmodeller eller, å…i allmänhet 
å…vad e det för positivt å negativt å vad e faran med en sån här modell 
å, bla bla bla. Å inte just Distros modell va, utan över huvud taget va. 

Dan Ja, okej, jag förstår. 
Ewa Medans dom ser då bara denna modellen, å dom kan liksom inte se att 

det finns, har funnits såna här modeller i verkligheten som inte heller 
har varit exakta. Å jag tror det hade varit lättare för dom om dom hade 
sett att det finns såna här modeller ute bland företag, som inte heller e 
hundraprocentiga å som inte heller kommer å bli det. Förstår du vad 
jag menar? 
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Ewa ger sedan fler exempel på hur hon, i första hand genom sin akademiska skol-

ning men också andra erfarenheter, från världen utanför Distro, ser annat i Distros 
modeller och i praktiker i Distro som inte Distarna själva ser, eftersom de ‘enbart är 
Distare’. 

Ewa Å på det företaget, Mintzberg säger att, gör man så här går det bra å bla 
bla bla, liksom, så jag kan se att det finns… Men här ser dom inte det! 
Här ser dom bara ett! Å att det är så…isolerat till Distro. ‘Det är bara 
Distro som har det här problemet.’ Mens jag då kan se det då att - ja-
men det är det inte! Dom gjorde så å dom lyckades å dom gjorde så å 
dom misslyckades - då måste det finnas nånting där. Så jag tror det är 
rätt smart av Distro att anställa akademiker. 

Dan Precis, det måste ju kännas rätt skönt för dej? Att du kan bidra med 
perspektiv som ingen annan egentligen har? 

Ewa Jo. Exakt. Men det vore ju intressant ifall…det vore ännu bättre ifall 
nån…dom vet ju inte! Vilket perspektiv jag har. Men du kanske förstår 
att jag har ett vidare perspektiv likväl som jag förstår att du har det, när 
vi sitter här å pratar. 

 
DIP-siffror användes ofta av högre chefer i organisationen i de berättelser de av-

gav. Detta skedde såväl gentemot enhetschefer och administratörer som gentemot la-
gerarbetare och chaufförer. Begreppets innebörd framstod dock som oklar för traine-
erna under många månader. Grunderna för siffrorna kom också att ifrågasättas. Fram-
för allt kanske av Roger och Erik. Första gången traineerna kom i kontakt med begrep-
pet var under utbildning på regionkontoret, första veckan på traineeprogrammet. Nå-
gon dag senare, på Rogers första dag på praktikenheten, visade hans mentor Maria re-
gionens affärsplan. DIP-värdena figurerade i denna och Roger ifrågasatte dem:  

Roger Men hur tas värdena fram? 
Maria Det är nån konsult som gör dom. 
Roger Hmm…DIP 53…? 53 vad? Glada miner eller? 
 
En tanke hos flera av traineerna var att begreppet till vissa delar saknade mening 

och att betydelsen av siffran inte var självklar, eller ens värdefull. Traineernas tveksam-
heter inför begreppet och de frågor man ställde kring det till högre chefer väckte ingen 
resonans hos dessa. Snarare föreföll de högre cheferna förvånade och förbryllade över 
frågorna. Detta är ju DIP!? Högt DIP är bra och lågt dåligt! Kan man ifrågasätta detta?    

Man kan säga att dessa högre chefer, de fullständiga medlemmarna, gav uttryck för 
att vara fullständigt insocialiserade i Distrokulturen. Eller åtminstone duperade av rollen, 
som Goffman (1959/1988:25) uttrycker det. Dessa högre chefer var vana att interagera 
med lägre chefer och medarbetare som liksom de själva var just fullständiga medlem-
mar i Distro. Detta som en följd av att man traditionellt inom organisationen närmast 
uteslutande tillämpat internrekrytering till chefspositioner av den typ som traineerna 
rekryterats till att gå in på efter avslutat program - enhetschefsnivån. 

KRITISKA NYKOMLINGARS MÖTEN MED DOM GAMLA DISTARNAS BERÄTTELSER 
Jag vill inte påstå att traineernas frågor och i någon mån ifrågasättande hade någon 

större påverkan på hur de etablerade, i form av de högre cheferna, fortsättningsvis an-
vände och tolkade DIP-begreppet. Däremot kom traineernas reflekterande hållning 
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gentemot denna aspekt av den officiella kulturen och ledarkulturen i Region Österbro 
att möta andra berättelser om DIP-begreppet. 

Traineerna kom nästan direkt ut i produktionen, där de ju i enlighet med hur ut-
bildningen var upplagd skulle praktisera under nio veckor. På golvet ute på enheterna 
var DIP ständigt närvarande. Så var normen i den officiella kulturen i organisationen 
åtminstone. I enlighet med nyare, japanskinfluerad managementteori inom ramen för 
kvalitetsdiskursen (Clarke och Clegg 2000:254ff)28, skulle DIP-siffran, tillsammans med 
de andra nyckeltalen och ekonomiska rapporterna som en gång i månaden gjorde att 
skrivarna tillhörande chefer på alla nivåer i organisationen gick varma, anslås tydligt på 
arbetsplatsens anslagstavla. Detta var en mycket uttalad policy från traineernas närmas-
te chefer Roffe och, framför allt, Regina, vars praktik då de kom till en enhet var att di-
rekt kontrollera och kommentera hur anslagstavlorna sköttes. En enhetschef kommen-
terade raljerande detta; ‘Dom pysslar med detaljstyrning. Åker ut och kollar anslagstavlor-
na i Ytterby - åker ut sju mil!’. 

Värdena på de olika enheterna som traineerna kom i kontakt med varierade kraf-
tigt, från drygt 20 på ‘dåliga’ enheter till över 70 på ‘bra’ enheter. (100 är vad jag kan 
förstå en absolut högstanivå.) Roffe och Regina, men tydligast uttryckt av Roffe, me-
nade att det existerade ett orsakssamband mellan arbete i enlighet med Distro 2000 
programmet29, lönsamhet och höga DIP siffror. Rolf uttryckte förhållandet så här: ‘Har 
man hög lönsamhet, då trivs man också. Så är det’. Det går att sammanfatta Distro Regi-
on Österbros regionchefers resonemang kring detta orsakssamband på följande sätt: a/ 
organisering av arbete i enlighet med det program som Rolf och Regina varit med och 
utarbeta ger b/ hög lönsamhet på enheterna, vilket leder till c/ höga DIP-siffror - dvs 
hög trivsel hos medarbetarna, vilket d/ givetvis är ett bevis på att a/ är rätt och riktigt. 
I gruppen ledare på regionnivå var detta ett starkt tema, en framträdande ingrediens i 
den ledarkultur som existerade runt de tre regioncheferna. 

Jämfört med värderingar av Distro 2000 programmet och lönsamhetskraven ute på 
Distros enheter ligger Rolfs uttalande ovan långt från många andra organisationsmed-
lemmar - de på golvet. Under de temadagar som tidigare nämnts framkom detta i mö-
tet mellan konsulten Kevin och Distarna och i de gruppdiskussioner som traineer och 
enhetschefer genomförde under dessa dagar. Det kunde till exempel låta så här: 

Lagerarb. 1 Lagindelningen har lett till splittring på arbetsplatsen. Tänk så kul vi 
hade förr! Nu ska man göra allt med laget - förr kunde man gå å fika 
med vem som helst. 

Kevin Känner ni igen er? 
Många Jaa! 
Lagerarb. 2 Jag kan ta ett exempel. Jag å två tjejer till brukade gå och fika i somras. 

Å då satte vi oss vid ett bord. Å så kom det några till, men dom satte 

                                                      
28 På 1980-talet inleddes ett mode inom västerländskt näringsliv, där Japan var i centrum för uppmärksamheten. Clarke 

och Clegg konstaterar att ordet kvalitet stod i centrum för detta managementmode, även om de spårar ursprunget till 
detta till amerikanskt managementtänkande från 1950- och 60-talen. TQM (Total Quality Management) och Kaizen är 
två uttryck för detta kvalitetsparadigm som författarna kallar det (Clarke och Clegg 2000:254). Kvalitetsmodet har i 
Sverige t ex tagit sig uttryck i olika former av kvalitetsjämförelser och utmärkelser såsom USK (Utmärkelsen svensk 
kvalitet) och mängder av kvalitetsprojekt i såväl företag som förvaltningar.  

29 Ett internt styrdokument i vilket riktlinjerna för verksamhetens utveckling och genomförande i Distro. Målen för 
Distro 2000 programmet hade konkretiserats i vad som kallades för regionens Spelplan, ett femsidigt dokument som i 
korta satser och konkret visade på åtgärder för att nå målen med Distro 2000 programmet i Region Österbro. 



76 

sej inte vid vårt bord. Näe, dom satte sej under ett träd. För vi var inte 
samma lag…  

 
Kevin Hur länge har du jobbat i Distro? 
Lagerarb. 43 år. 
Kevin Säkert? Hur mycket av din samlade kompetens används i det dagliga 

arbetet? 
Lagerarb. Noll! 
Många (skratt)  
 
Chaufför DIP hit å Dip dit, det är ju ändå bara tre fråger som gäller. Det är ju 

helt meningslöst! Undrar hur mycket det kostar å göra det där?  
 
Lagerarb. 1 Det är dålig stil av cheferna å komma å säja att ’det klarar dom där å 

där’ (på andra enheter/i andra regioner) - å så vet man att det inte e 
sant! 

Lagerarb. 2 Ja, å dom röda siffrorna är ju en gissningstävlan! 
Erik Jaa, men det är ju svårt å se ett alternativ. 
Lagerarb. 2 Å alltid kommer dom (cheferna) med dom här röda siffrorna innan 

helgen… 
 
De röda siffrorna som lagerarbetaren ovan talar om är avvikelsen jämfört med 

budget, vilket också låg till grund för om bonus delades ut till laget och enhetens med-
arbetare eller inte. Upplevelserna av den utbredda kritik som existerade på golvet på de 
olika enheterna kunde för vissa av traineerna leda till förvåning. Erik utbrast till Ewa 
efter en gruppdiskussion med anställda från olika enheter: ‘Dom e ju så otroligt negativa! 
Det finns tre stycken som e emot allting! Allt var bättre förr… Å dom drar med sej dom 
andra. Jag har fått en riktig skräckupplevelse! För så här är det ju inte i Sandå. Där fun-
kar ju allt det här.’ 

På kontoren var det inte alltid så att de senaste ‘tabellerna’ var anslagna på de av bi-
trädande regioncheferna anvisade tavlorna. Det var inte heller självklart att värdet DIP 
accepterades. Ute på sin praktik på golvet kom traineerna att förstå att det fanns en 
stark kritik av värdet och av hur det skapades, ungefär som chauffören beskrev det i ci-
tatet ovan.30 

Traineen Roger brukade golvets kritiska syn på DIP-värdet i interaktionen med 
högre chefer. Roger ifrågasatte DIP, bl a med argument som florerade på golvet på den 
enhet där han gjorde sin praktik som lagerarbetare. Samtidigt var Roger mycket kritisk 
mot hur en del på golvet agerade och attityder till Distro och förändringar som skulle 
genomföras eller hade genomförts. ‘En del riktigt gottar sej i negativa vibbar!’ konstate-
rade Roger kritiskt efter ett grupparbete tillsammans med lagerarbetare och chaufförer 
från olika delar i Region Österbro. Roger, som fick lämna traineeprogrammet efter fyra 
månader, upplevde att han varit för öppet ifrågasättande i sin interaktion med högre 
chefer och att detta varit en viktig del i att han fick sparken.  

                                                      
30 Denna syn förefaller mig vanligare på enheter med just ett lägre DIP-tal än på de med högre sådant, vilket gör att man 

kan tolka ovanstående också bara som ett uttryck för den starka tävlingslustan i Distrokulturen.  
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Roger Så här i efterhand kan man ju undra om jag var för öppen. För ifråga-
sättande. Det verkar ju som om dom inte säjer emot. Jag hörde ju det 
från en annan EC att om man säjer nåt så kommer det som ett slag i 
ryggen sen. Dom e ju rädda helt enkelt.  

 
Biträdande regionchefen Rolf bekräftade vid ett senare samtal Rogers känsla:  

Rolf Han måste lära sig att inte alltid argumentera! Han gjorde sej till språk-
rör för gruppen. Han hade redan från början sett sej som ledare och 
språkrör för gruppen.  

 
Traineerna kom in i en organisation, där man uttalat från ledningen förväntades 

föra in ny kompetens och att utgöra nytt blod. De kom in i en organisation, där de re-
dan under rekryteringsförfarandet fick höra att många av de befintliga enhetscheferna 
‘inte höll måttet’. Kort sagt så upplevde man sig som bärare av nytt och som några som 
skulle kunna transformera det gamla Distro och ‘dom gamla Distarna’. Man upplevde 
sig ha mandat att åtminstone ställa frågor. Samtidigt - från samma källor - disciplinera-
des uppenbarligen frågandet och ifrågasättandet negativt. Van Maanen och Schein 
(1979:250) har identifierat dessa två typer av socialisationstaktiker och kallare den för-
sta för påklädande (investiture) socialisation och den andra för (divestiture) avklädande 
socialisation. Båda två kan förvisso existera under en individs karriär i en organisation. 
Det är dock mindre vanligt att taktikerna brukas samtidigt från samma källor. Jag 
kommer att återkomma till detta. 

Nykomlingens inträde och meningsskapande processer eller lek med värderingar 
från golvet gentemot högre chefer konstituerade således situationer som tolkades - med 
förvåning - av etablerade chefer. Dessa situationer utgjorde i slutändan kritiska situa-
tioner (Giddens 1991), som diskuterats i föregående kapitel, för nykomlingen. Vidare 
ledde nyss nämnda till handling från de etablerade ledarnas sida. Traineen Roger fick 
gå. Under processen fram till konsekvenserna, i de situationer där traineer lekte med 
golvets värderingar så kan man ställa sig frågan vilka traineerna ‘egentligen var’ i andras, 
etablerades ögon. Man kan uttrycka detta som att ett reflexivt, definitionsarbete pågick 
bland organisationens etablerade, vilket jag beskriver nedan. Ett reflexivt arbete kring 
frågan om deras självidentiteter påbörjades också hos traineerna. Detta senare berörs 
mer utförligt i kapitel sju, Chefskapet. 

TITTA, HÄR KOMMER ALU’N! 
Att nykomlingars inträde leder till meningsskapande processer hos etablerade och 

också förändring av befintliga grupp- eller organisationskulturer finns många exempel 
på i materialet. Detta är synligt i allt från ganska bagatellartade händelser eller i situatio-
ner av kallprat till situationer av kriskaraktär och i allvarliga samtal. Då Sophie första 
gången kom ut på golvet på Österbroenheten, där hon skulle praktisera uppstod en si-
tuation som sammanfattar meningsskapandets ömsesidighet. Sophie och jag gick runt 
bland arbetslagen för att presentera oss. 

Lagerar- Jaså, gympadojor på?! Då får du vara i utlastningen! (Den tyngsta  
betare  arbetsuppgiften, min kommentar.) Jaha, så du e trainee…vad betyder 

‘Trainee’? 
Sophie …Jag vet inte.  
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En annan praktik är att det i den meningsskapande processen och interaktionen 
mellan nykomling och etablerade brukas koder och uttryck från media. Till exempel 
berättade Ewa efter några dagar på den enhet där hon praktiserade att några av lagerar-
betarna hade sagt ‘Titta, här kommer ALU’n’ när hon kom till deras lag. ALU’n refere-
rade till den svenska komedisketchserien Fredrikssons parfymeri som gått på TV en kort 
tid innan traineeprogrammet inleddes, men också till den arbetsmarknadspolitiska åt-
gärden Arbetslivsutveckling som existerade under denna tid. Användandet av uttrycket 
‘här kommer ALU’n’ kan ses som ett sätt att försöka skapa mening i den främmande 
fågeln Ewas uppdykande på golvet på Gustavsborgsenheten, liksom i traineefenomenet 
över huvud taget - vilket inte hade existerat i Distros Österbroregion tidigare. Det var 
också, menar jag, ett sätt att avdramatisera och/eller nedvärdera Civilekonomen Ewa 
till något annat. ALU’n i sketchprogrammet var lite av en driftkucku, en oförarglig, li-
ten kille som är lite bakom och som kan köras med av de andra, huvudpersonerna. 
Dessa senare var själva långt ifrån framgångsrika eller briljanta. Det är möjligt att tolka 
händelsen som en form av avdramatisering av det annorlunda vilket i detta fall var en 
civilekonom på ‘fel’ plats. Som en administratör frågade mig då jag och en av traineerna 
skulle utbildas av honom i vissa ekonomiska rutiner: ‘Är du också en sån där tra-
in…träningsnisse som dom går under benämningen här?’. 

Erik träffade under en praktikvecka på en enhet i ett av Distros systerbolag en 
gammal arbetskamrat från tiden på betongfabriken. Erik berättade detta under en ut-
bildningsdag för resten av traineegruppen. Den gamla arbetskamraten hade sagt att han 
inte hade trott att Erik skulle vara trainee utan att dom skulle vara som några internats-
koleelever ungefär. Jörgen utbrast då; 

Jörgen Faan vilken taskig image vi har fått! Jag, eller vi, har ju ändå verkligen 
försökt! Jag hade riktigt slitna jeans å gympadojor å Distrotröja på mej 
när jag var där. 

Ewa Nä! En dag hade du en ny Peak Performancetröja på dej! 
Sophie Det var en kvinna där som kom fram å fråga ‘Vilken skola kommer ni 

från?’ Man skulle ha sagt: ‘Ja jaag kommer från Lundsberg.’ (Ironiskt, 
min kommentar) 

  
Jörgen indikerar att det alltså förekommit ett medvetet symboliskt arbete för att 

inte uppfattas som några främmande fåglar på golvet. Att han, eller de andra traineerna, 
skulle uppfattas som några överklassmänniskor, var något som tydligen skulle undvi-
kas. Precis som i Pulps sångtext Common People som inledningsvis citerades så jämför 
sig Jörgen med de andra organisationsmedlemmarna, ‘the common ones’, från ett öve-
rifrånperspektiv. ‘I want to live like common people, I want to do whatever common people 
do…’. Jörgen hade möjligen tagit regionchefernas uppmaningar om att ‘klä sig som fol-
ket’ ad notam, vilket berörts tidigare i detta kapitel och kommer att återkommas till. 
Men som Jarvis Cocker i Pulp sjunger så kan svårligen ‘överklassnobben’ bli en av ‘the 
common ones’ i de senares ögon.31  

Att lagerarbetarna och chaufförerna på de olika enheterna inledde ett meningsska-
pande arbete föranlett av traineernas (och även mitt) inträde i organisationen Distro 
och på de olika enheterna visas också av enhetschefen Sören. Sören berättade, vid en 

                                                      
31 Jag menar dock inte att Jörgen just skulle vara en ‘överklassnobb’. Jörgens bakgrund kan inte heller sägas vara av över-

klasskaraktär, snarare välbärgad och välordnad tjänstemannamedelklass. Bakgrunden kan dock ändå sägas avvika från 
kulturen och vardagslivet på Distroenheternas golv.  
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informell intervju fyra månader in på traineeutbildningen, om hur medlemmarna på 
golvet undrat mycket över vad traineen på enheten gjorde där på följande sätt: 

Sören Hon är ju överjävlig på siffror. Hon e ju ekonom å så, å hon har hittat 
fel i budgeten å så. Så vad som behövs för henne e ju kontakterna med 
folket. Hon fick ju hålla ett på golvet möte med 80 stressade lagerarbe-
tare, å det gjorde hon jättebra! I början var det ju så ‘Sören med svan-
sen’. Å dom frågar ju ‘Vad gör hon här?! Ska hon bara gå omkring här 
med dej?’. Dom säjer det ju inte direkt till henne, utan det kommer ju 
till mej. ‘Jag tycker inte vi ska ha en massa trainees här å sen får några 
duktiga lagerarbetare gå’ säjer dom. Då förklarar jag ju att hon ska ju bli 
projektledare eller chef. Å dom har ju frågat om Distro betalar din lön 
också va. För å komma undan kritiken har hon fått ta hand om B-
projektet å i samband med detta fått ta mycket kundkontakter och kon-
takter med dom som ansvarar för det i lagen. Det har gått jättebra. 

 
Om vi ser till enhetschefen Sörens berättelse om det meningsskapande arbetet på 

golvet kopplat till traineens inträde kan man se just denna dimension. Den existerande 
kulturen på golvet och i Distro i stort - där rationaliseringar under senare år inneburit 
att många arbetskamrater försvunnit, att arbetets organisering förändrats och stressen 
ökat och där man upplever förändringar från ett fritt och självständigt arbete för lager-
arbetare och chaufförer till en mer framträdande roll för, och starkare styrning från, 
chefer på olika nivåer - används i meningsskapandet avseende traineens inträde. Vem 
och vad nykomlingen traineen ses som är beroende av existerande praktiker i organisa-
tionen och värderingar på lagergolvet. Traineen blir i detta sammanhang till en främling 
som utgör ett hot. 

Det som diskuterats i detta stycke indikerar att det skett ett meningsskapande arbe-
te i de organisationer32 som traineerna mött under utbildningen. Ett meningsskapande 
arbete hos de etablerade, hos Distarna. Detta meningsskapande påverkade såväl de eta-
blerade som outsiders vilka nykomlingarna traineerna kan betraktas som. Meningsska-
pandet så här i inledningsskedet av traineernas tid i organisationen Distro Region Ös-
terbro, fick också i vissa fall konsekvenser för hur situationer utvecklades långt senare, 
vilket jag kommer att återkomma till. Det är dock inte självklart att meningsskapandet 
kan eller bör ske öppet, vilket diskuteras i nästa stycke. 

Att öppet meningsskapa eller icke - det är frågan 

Van Maanen (1977:21) konstaterar att nykomlingen i en organisation vanligen för-
söker undvika eller lämna nykomlingens (rookiens) roll, eller åtminstone undvika att 
etiketteras som en sådan. Rookieetiketten är nämligen stigmatiserande menar Van Ma-
anen. Taktikerna att lyckas med detta kan variera, men innefattar alla försök till in-
trycksstyrning i Goffmans (1959/1988) mening. De, vars intryck skall styras, är de som 
befinner sig i auktoritetspositioner. Intrycken de skall få är att nykomlingen lärt sig ‘hur 
man är och gör’ (kallat ‘the ropes’ se t ex Van Maanen 1977:16f, Louis 1978:2 och 
1980:230) i den specifika organisationskontexten och att denne skall uppfattas som en 
tillgång för organisationen. Detta stämmer huvudsakligen med mina iakttagelser av de 

                                                      
32 Jag använder pluralformen med tanke på att traineerna inte bara rörde sig inom Distro Region Österbro, utan även 

besökte/praktiserade på systerorganisationer, liksom att de hade kontakt med andra organisationer, t ex kunder. Distro 
Region Österbro var dock den huvudsakliga arenan för den vardagliga interaktionen.  
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studerade traineerna. Men, det finns ett tillägg att göra till den bild som Van Maanen 
målar upp av nykomlingens sätt att hantera organisationens sociala rum. 

Den tolkning jag gör av det insamlade datamaterialet, vilket också utgör ett tillägg 
till Van Maanens diskussion av intrycksstyrningen som omgärdar meningsskapandet, är 
att det i många situationer var oproblematiskt för traineerna att visa upp meningsskapandet 
inför andra. Det gick att visa sig okunnig, att fråga om innebörder i handlingar eller be-
grepp de mötte i interaktionen med de etablerade - lagerarbetare, chaufförer och en-
hetschefer - bland Distarna. Det var OK att visa upp nykomlingsegenskaper och att 
‘vara ALU’n/träningsnissen/pryon’. Detta gällde också i relationerna med andra - med 
icke-Distare. Icke-Distare kunde till exempel vara kunder man mötte eller talade med 
på telefon, vänner och släktingar eller den efterhängsne forskaren. Några händelser un-
der en dag tre månader in på programmet, då traineerna praktiserade på varsin enhet 
tillsammans med sina mentorer, då jag följde med Ewa kan illustrera detta. 

Ewa får av sin mentor, enhetschefen Jonas, en uppgift att sammanställa en lista 
över vilka kunder som de olika lagen på enheten har ansvar för. För att lösa uppgiften 
går Ewa ut till lagen och frågar dem vilka områden de ansvarar för. ‘Jag måste fråga. För 
jag vet ju inte!’, konstaterar hon. När Jonas fått rapporten kommenterar han den med 
‘Det hade ju inte gjort nåt om det var större stil.’, inget mer. Jonas går sen iväg för att ha 
ett möte, utan att säga något till Ewa, vilket inte är första gången. Jag och Ewa går och 
fikar och hon berättar om sina känslor av okunskap och bristande kontakt med men-
torn: 

Ewa Man går här å känner sej som när man var PRYO i skolan. Jag vet inte 
vad jag ska göra när jag är här. Så då gör jag privata grejor istället. 
Egentligen skulle jag vilja ha två mentorer, Kia också. Men jag vet inte 
om jag kan säja det till Roffe å Regina? Man kanske liksom gör ett då-
ligt intryck å är jobbig. Men du vet, i förrgår, var Jonas upptagen med 
ett planeringssamtal. Å jag fick ju inte va med. Så då gick jag ut och las-
tade gods. För det är uppskattat, det vet man. Å när han kom tillbaks så 
bara tittade han på mej. Så jag lastade gods till halv fem. Kia hade ju ta-
git tag i mej! 

 
Eftersom inte mentorn Jonas är tillbaka från sitt möte, måste vi hitta på nåt att 

göra. Efter att ha tittat lite i en möbelkatalog (Ewa ska åka och köpa möbler efter job-
bet) blir Ewa rastlös. ‘Vi går till kundtjänst.’. Ewa berättar att hon brukar gå och sätta 
sig där när hon inte har nåt att göra. Telefonen ringer: Hon svarar med den påbjudna 
frasen ‘Välkommen till Distro, Ewa’. Kunden frågar saker. Ewa svarar: ‘Jag måste gå och 
fråga. Jag e lite ny här så jag måste fråga allting förstår du.’ 

Det var dock mer problematiskt att visa upp sitt meningsskapande inför högre chefer. I 
dessa sammanhang kunde traineerna inte vara ALU’n. Traineerna försökte istället ge-
nom intrycksstyrning framställa sin kompetens och dölja sin okunnighet i interaktionen 
med dessa personer, såsom Van Maanen beskrivit fenomenet. Men, det ovannämnda 
kan också tolkas som ett snabbt internaliserande av centrala drag i Distro Region Ös-
terbros generella kultur. Rakheten 33existerar som ett centralt tema i denna kultur. Det 
handlar om rakhet i interaktionen på golvet, mellan golv och enhetschef och från högre 

                                                      
33 Detta är ett centralt tema i såväl officiell kultur och delkulturer som Distro Region Österbros ledarkultur. Jag utvecklar 

berättelsen kring detta tema framför allt i nästkommande kapitel och i kapitel åtta, Den lilla revolutionen. 
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chefer gentemot alla andra i organisationen. Men rakheten saknades i interaktionen 
mellan enhetschefer eller golv och högre chefer. Där rörde det sig om en enkelriktad 
rakhet. Rakhet nedåt och tystnad uppåt. Detta gällde även traineerna. Okunnigheten, 
det pågående meningsskapandet, kunde visas mot alla i och utanför organisationen 
utom uppåt.  

Inte ens då traineerna av högre chefer uppmanades att komma med synpunkter 
och kritik var det alltid en möjlighet att uttrycka den öppet. Under en utbildningsdag 
med biträdande regionchefen Regina grupparbetade traineerna med ett internt styrdo-
kument kallat Spelplanen. Under själva grupparbetet framkom flera kritiska synpunkter 
som t ex då Sophie sade att ‘Om inte vi förstår vad det här innebär, hur ska då lagerkil-
larna å chaufförerna göra det?!’. Sophie redovisade traineernas arbete för Regina, men 
det var då i en mycket okritisk form. Regina sade då: ‘Jag vill ju använda er som opponen-
ter. Ni ska ju lära er av oss, men ni kommer ju och är unga och har en ny syn, så jag vill 
veta hur skulle ni göra, vad skulle ni ta bort?’. Det blev helt tyst i rummet. Traineerna re-
producerade genom detta sitt handlande aspekt av den existerande generella organisa-
tionskulturen. 

Mig veterligen diskuterades aldrig detta (omöjligheten i att presentera sig ‘som 
ALU’n’ inför högre chefer) i gruppen av traineer. Ändå agerade traineerna ofta på detta 
sätt. Ett annat mycket centralt tema i Distro Region Österbros generella organisations-
kultur är ‘Att göra rätt från början’. Detta både i praxis på golvet, men också i officiella 
berättelser och retorik från chefer på olika nivåer. Det innebär dock att motsatsen - att 
göra fel (från början) är avsevärt mindre positivt värderat. Att göra fel är hemskt och 
illa sett på golvet och uppåt i organisationen. Då man arbetar på golvet hör man stän-
digt berättelser om andra Distares missar eller, i den positiva versionen, avsaknad av 
missar. Det är närmast ett skällsord att använda ordet fel i samma mening som någon 
annan Distares namn. Att göra fel är allvarligt och ger mycket låg status i lagen och på 
arbetsplatserna. Trots detta kunde traineerna på golvet, inför andra traineer och inför 
enhetschefer (traineernas likar eller ‘peers’ sett till destinationsbefattning) och gentemot 
icke-Distare som kunder eller kompisar, visa och nästan stoltsera med sin okunnighet 
och det meningsskapande arbete som pågick eller skulle påbörjas. Följande observa-
tionsanteckningar illustrerar detta. Jag och traineerna, förutom Roger, befann oss på 
Ewas balkong, innan vi skulle gå ut en kväll i hennes hemstad, Gustavsborg. Mina ob-
servationsanteckningar omfattar bl a följande passage: 

På balkongen pratades om lagerjobbet. Man jämförde sina olika erfarenheter, sina 
olika distrikt och återberättade händelser som var roliga. De lockade till skratt. Miss-
tag som att Ewa missade att leverera ett litet paket. Hon skulle köra ut med det, två 
mil, efter arbetets slut i sin privata bil. Efter att ha lämnat det så körde hon i diket så 
att bakhjulen var i luften. Hon kom inte därifrån och ställde sig och grät och skrek. 
Ringde polisen: ‘”Nä vi kan inte göra nåt.” Jamen ge mej numret till bärgningsfirma i alla fall. 
Å då kom det en bonde å cyklade förbi och gapskrattade. Å  jag tänkte vilken jävla dag’.  
 
Traineen som tankade diesel i den bensindrivna paketbilen är ett annat exempel på 

när traineerna ‘gjorde fel från början’. Att berätta om felstegen (Goffman 1959/1988: 
183) gick bra i de flesta sammanhang, men inte då högre chefer var närvarande, dvs 
uppåt i organisationen. I dessa sammanhang reproducerades inte Distro Region Öster-
bros kulturs starka tema ‘att göra rätt från början’. Den enkelriktade rakheten reprodu-
cerades dock på samma gång. Jag ser detta som tidiga tecken på att traineerna fick brot-
tas med flera verkligheter i vardagslivet i organisationen de trädde in i. 
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Att bruka golvet i lek 

Samtidigt som det fanns ett antal tillfällen, där man i traineegruppen uppenbart 
upplevde sig som överlägsna ‘Dom gamla Distarna’ så internaliserades många verklig-
hetsbeskrivningar som florerade på golvet på de olika arbetsplatserna av traineerna. 
Framför allt var detta en följd av den nio veckor långa inledande praktiken på lagergol-
vet, i produktionen. De organisationsmedlemmar som blev ‘speglar’ i den mening Lou-
is (1980:243) beskrivit, som kanske är extra viktiga i en socialisationsprocess inled-
ningsskede (Van Maanen & Schein 1979:224) återfanns således på lagergolvet i första 
hand. De normer, praktiker, värderingar och symbolers innebörder som internalisera-
des under denna praktikperiod och andra tillfällen som studiebesök eller praktik på oli-
ka enheter, småsnack vid fikabordet på regionkontoret (där såväl höga chefer som la-
gerarbetare fikade i samma lokal, dock sällan vid samma bord) och deltagande i olika 
utbildningar var inte sällan av en revolutionärt, sarkastisk karaktär jämfört med region-
ledningens och regionadministrationens kultur. Mycket av detta är att betrakta som pe-
netreringar i Willis (1977/1993) mening. Penetrering är enligt Willis ett genomskådande 
av ett kulturellt system av symboler, värderingar eller positioner, och den egna positio-
nen i detta system. Penetreringarna kan t ex leda till olika former av motstånd gentemot 
det rådande systemet. Penetreringar torde också kunna leda till olika former av flyktför-
sök (Cohen och Taylor 1976/1992). Att traineerna hade penetrerat delar av det kultu-
rella system som Distro Region Österbro utgjorde blev ibland synligt under interaktion 
mellan traineer och ledningen eller de administratörer som ansvarade för olika utbild-
ningspass.  

Utan tvekan brukade traineerna från lagergolvet internaliserade värderingar av olika 
aspekter av arbetet eller organisationen Distro i dessa situationer. Hur ‘stark’ denna in-
ternalisering var är en fråga man kan ställa sig. Trodde traineerna på det de själva sade, 
eller var bruket av språk och värderingar från golvet och den tid man varit där ett sätt 
att bedriva symboliskt arbete på samma sätt som Jörgen diskuterade angående kläderna 
ovan? Var detta ett sätt att visa att man varit med och att man sett vad som existerade 
på andra nivåer i organisationen - att man lärt, men utan att själva ‘tro’ på det man ut-
tryckte utan i stället skapa grund för diskussion och lärande i interaktionen med chefer 
och administratörer? Frågan är omöjlig att svara på, åtminstone på ett allmänt plan. 
Mitt intryck är att båda dimensionerna var eller kunde vara aktuella, i olika situationer. 

Jag tolkar bruket av koder och värderingar som traineerna mött i sina gästspel i 
golvets kulturer i interaktionen med andra delar av organisationen och medlemmar i 
ledningen och administrationen som att traineerna agerade i en sorts frizon. Man hade 
som trainee inte ett ansvar för verksamheten. Man var inte chef, men heller inte lager-
arbetare. Detta tomma rum kunde fyllas med en lek34 med identiteter och symboler 
kopplade till Andra såsom chefer, högre administratörer eller speciella grupper av la-
gerarbetare. Leken med golvets symboler och värderingar i interaktionen med ledning 
och administratörer, t ex i form av Rogers kritik av DIP-värdet, fungerade som utlösare. 
Detta ledde till förvåning och att en meningsskapande process inleddes hos de ledare 
och administratörer som traineerna interagerade med, vilket skapade situationer av lä-
rande liksom en utmejsling av grupp- och självidentiteter. Leken bidrog alltså till en 

                                                      
34 Jag använder här begreppet lek på det sätt som Asplund (1987:63) avser i sin diskussion om skillnaden mellan lek och 

spel. Leken är att betrakta som förutsättningslös i jämförelse med spel, som är en reglerad form av aktivitet. Skillnaden 
kan illustreras med två barns hastigt uppblossande brottning på skolgården, jämfört med en brottningsmatch i en täv-
lingslokal. Det förra brottandet behöver inte ske av någon (medveten och delad) anledning, utan bara blir till som ett 
utslag av social responsivitet, till skillnad från spelet som är att betrakta som ett kulturellt fenomen. 
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komplicering av för givet tagna verklighetsuppfattningar hos dem, som skulle utbilda, 
forma och socialisera traineerna till ledare i Distro. Här följer några exempel på denna 
lek i interaktionen med högre chefer och administratörer. 

Under en utbildning i Distros ekonomistyrningssystem visade föreläsaren, regio-
nens ekonomiansvarige Jan-Erik, bl a en overhead över de förberedande uppgifter som 
skulle redovisas inför budgetläggningen 1998. Två sådana uppgifter var ‘engångskost-
nader’ och ‘investeringar’.  

Jörgen Vad är skillnaden mellan det (engångskostnader) och investeringar? 
J-E Det vet du väl?! (förvånat) 
Jörgen Kan inte utbildning va en investering? 
Roger Ja, tar man bort chaufförerna så är inte företaget mycket värt! 
J-E Mm…jag har ingen avvikande uppfattning. Men, det har inte slagit ige-

nom här! 
 
Under lunchpaus vid en utbildningsdag som biträdande regionchefen Regina höll i 

berättar Sophie att lagerarbetarna på den enhet hon praktiserar på vill att Regina ska 
komma dit och berätta om de planerade nedskärningarna för dem i mindre grupper. 

Sophie Är man ute i verksamheten så ser man ju att dom inte e för mycket folk 
i alla lägen. För dom går ju på knäna, det gör dom. 

Regina Det viktiga e inte att ta hand om dom som blir över nu, utan å skapa en 
organisation som fungerar. 

 
Regina avser då att det är de svagaste som nu måste bort ur organisationen. Traine-

en Roger tog, under en utbildning i personalfrågor med personalansvariga Margareta, 
upp ett argument från golvet av ganska revolutionär art:  

Roger Dom som presterar dåligt gör det därför att dom har låg lön. Därför 
borde man ge dom sämsta mest betalt. Så tyckte i alla fall en av chauf-
förerna. 

Margareta Jaaha…då hade jag argumenterat så här som chef - visst vi konstaterar 
det i ett utvecklingssamtal, så ser vi efter ett år vad du har presterat. 
Men du kan ju inte få belöningen före prestationen. Det är som lör-
dagsgodis - det får baske mej bli lördag innan du får det! 

 
Här använder sig alltså traineerna av uttryckssätt och värderingar de stött på under 

sin praktik på lagergolvet och i interaktionen med lagerarbetare och chaufförer. Detta 
överensstämmer inte med rollförväntningarna på traineerna från etablerade organisa-
tionsmedlemmar i form av högre chefer och administratörer. Att dessa senare inte får 
se sin egen spegelbild i traineerna, utan lagerarbetare, skapar förvåning hos de etablera-
de, som på grund av detta tvingas formulera sig och framträda tydligare och fylligare, 
vilket som en konsekvens skapar grund för lärande hos traineerna ifråga. Det kan såle-
des finnas positiva funktioner av denna lek i frizonen, framför allt just då den framma-
nade problematiseringar av vad det innebar att arbeta som ledare i Distro såväl för trai-
neer som etablerade ledare, som en del i ett identitetsutvecklande arbete. Denna tolk-
ning liknar den som Fornäs m fl (1989:260) gör i sin studie Under rocken - Musikens 
roll i 3 unga band. De unga rockmusiker som studerats skapar enligt författarna genom 
sitt spelande en potential för reaktion på och även motstånd mot de svenska senmo-
derna livsvillkoren. I rockspelandet finns en grund för ett annat lärande än inom skola 
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och arbetsliv. Fornäs m fl skriver om de rockspelande ungdomarnas läroprocesser bl a 
följande: 

De saknar fasta ledare och fasta mål, de är frivilliga, icke-hierarkiska, öppna och 
spontant utvecklade. De ger utrymme för kollektiv lek, för språkligt, normativt, 
socialt och expressivt lärande. De experimenterar och söker i senmodernitetens 
livsvillkor. De används som stödpunkter för identitetsarbete och motstånd mot de 
tvång dominerande institutioner utövar. Dessa potentialer är just möjligheter - de 
finns i embryonal form i mikroprocesser i ungdomsgruppernas vardag - hur de se-
dan kan vidgas och vidareutvecklas beror på deras kontext. (Fornäs m fl 
1989:260) 
 
Fornäs med fleras tankar liknar härvidlag de som Willis (1977/1993) för fram rö-

rande arbetarungdomarna ‘The Lads’ i Learning to Labour.  

De studerade management traineernas lek och de situationer som framträdde som 
en konsekvens av leken, måste dock också betecknas som potentiella risksituationer. In-
teraktionen som följde av leken, där reaktioner och tolkningar/meningsskapande hos 
högre chefer i organisationen kunde få - och fick - allvarliga praktiska konsekvenser för 
enskilda traineer och kanske också för gruppen traineer. För att låna Fornäs med fleras 
(1989:267) uttryck (om än för att illustrera något mer än det som uttrycket ursprungli-
gen avser) så handlar det om en ‘lek på allvar’. Leken behöver inte bara ha positiva 
funktioner, varken för individ grupp eller i ett samhälleligt perspektiv, vilket förefaller 
vara Fornäs m fl ståndpunkt. Leken kan bli till allvar och få högst reella och allvarliga 
konsekvenser för individen, liksom för fortsatt interaktion i en grupp eller i en organisa-
tion. Det tydligaste exemplet på detta är vad som hände traineen Roger - totalt karriär-
stopp och skiljande från organisationen. 

Jag menar att frizonen upphörde att existera strax efter det att de kvarvarande trai-
neerna inträtt i roller som enhetschefer, ungefär ett halvår efter programmets start. Le-
ken med golvets kultur upphörde i interaktionen med högre chefer och administratö-
rer. Dels för att det i mindre utsträckning existerade en form för denna - gemensamma 
utbildningsdagar och studiebesök var avsevärt färre. Men, viktigare, för att förvänt-
ningarna på rollen som enhetschef inte tillät denna typ av lek längre. En enhetschef i 
Distro Region Österbro skulle vara tyst och disciplinerad i relation till högre chefer, vi-
sade det sig, vilket jag beskriver närmare i kommande kapitel. En kvardröjande möjlig-
het att referera till golvets kultur i dessa sammanhang var dock genom ironiseringen 
över golvets kultur, genom användandet av symboler eller återberättandet av värde-
ringar på golvet. Som när Erik under en utbildningsdag berättar om en chaufför i Nor-
shammar: ‘Han skulle stämma oss för förtal! Vi ”kränkte hans person!” För han fick veta 
att han inte fick högre lön’, vilket ledde till skratt bland församlade traineer och ansvariga 
för utbildningen. Detta var accepterat. Däremot så agerade traineerna, i sina roller som 
enhetschefer, ibland i enlighet med internaliserade normer och värderingar från golvet 
och brukade golvets symboler. Detta skedde i relation till traineernas medarbetare på 
enheten och i interaktionen med vissa andra enhetschefer. Ibland skedde så i strid mot 
intentioner från och värderingar hos högre chefer. 

Mikrokulturen som terapeutisk verkstad 

Jag menar att det är möjligt att se traineegruppen som en frizon i ett tomrum, eller 
ett mellanrum, där gruppen fungerar som en terapeutisk verkstad. För att illustrera detta 
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kan vi se på en händelse på kursgården Fliken under traineernas första höst i organisa-
tionen. Gröntjänsten på golvet var avklarad vid detta lag, tre och en halv månad från 
det datum då utbildningen började. Det är så kallat ledningsforum och regionchefer, en-
hetschefer och högre administratörer från Verksamhetsstödet (kallat Stödet) skall un-
der dagen arbeta med Distro Region Österbros affärsplan. Traineerna arbetar i en egen 
grupp. Alla grupper har fått i uppgift att genomföra en analys av styrkor och svagheter 
som rör organisationen och dess omgivning, en s k SWOT-analys35. De fem traineerna 
och jag har ett blädderblock och ett eget grupprum till förfogande. När det gäller svag-
heter ställer Ewa frågan: ‘Tror ni man vågar säja att det saknas högskolekompetens i Dis-
tro?’ En kort diskussion kring den egna positionen startar därmed: 

Jörgen Det förbättrar inte våra odds precis - säja det till dom här enhetsche-
ferna, som sitter å gör ett bra jobb liksom. 

Ewa Men vi är ju anställda!? Dom vill ju ha in oss på grund av vår kompe-
tens. 

Jörgen  Ja, men dom e nog inte så pigga på kritik. 
Roger Vi är ju provanställda vad jag kommer ihåg. 
 
I nästa grupparbete skall traineegruppen försöka komma på vilka strategier organi-

sationen skall ha för att möta krav, hot och utnyttja möjligheter på marknaden. Det 
finns i gruppen en viss osäkerhet om vad uppgiften går ut på. Istället börjar man tala 
om erfarenheter från sina respektive enheter. Ewa höjer upp sin mentor Jonas som ett 
föredöme. ‘Det är så en chef ska va! Va ute hela tiden och tar tag i tveksamheter i lagen 
direkt. Han säjer ‘jag slutar aldrig å förändra folk’.’ 

Efter att ha formulerat en hel del punkter, av vilka flera var kritiska mot det arbets-
sätt och det klimat som existerade i organisationen går vi till samlingen för redovisning. 
Efter några av enhetschefers och administratörers redovisningar vänder sig regionche-
fen Helge till traineegruppen. ‘Nu tar vi ungdomarna!’. Under presentationen av resulta-
ten av grupparbetena så möter traineegruppens förslag en stor tystnad. I något fall 
möts förslagen även av mothugg från den högste chefen Helge. Som enda grupp kriti-
serade man klimatet i organisationen. Ewa, som redovisade, pekade på att det var väl-
digt tyst bland cheferna. Att det var viktigt att kunna tycka olika för att få en dynamisk 
organisation och att tystnaden visade att det var en rädd organisation. En sådan skulle 
inte överleva och kunna utvecklas. Denna kritik möttes av…tystnad. 

Direkt efter samlingen drog sig traineerna undan från de andra cheferna och admi-
nistratörerna. Man samlades i en ring, ganska tätt tillsammans, med ansiktena riktade 
inåt. ‘Det här är ju nästan skrämmande!’ , ‘Enhetscheferna sitter bara av sin tid!’. 

Traineerna uttryckte besvikelse över hur mötet utvecklat sig, över rädslan hos de 
andra cheferna att säga sin mening, och upplevde en avsaknad av möjlighet att påverka 
i ett senare skede. Här fungerade traineerna som grupp, i den meningen att man vände 
sig till varandra, man sökte en gemensam definition av saker och ting, vad man upplev-
de i situationen. Den utarbetade definitionen tjänade också som en distinktion mellan 
Vi och De. De var här de rädda cheferna, cheferna som hellre gick och fikade än att 
jobba med affärsplanen, de som inte har samma kompetens som Vi, traineerna själva, 
men som ändå lyfts fram som föredömen av traineerna ibland, som visats ovan. 

                                                      
35 SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats och är ett sätt att strukturera en analys av en organisa-

tions inre liv och dess omgivning. 
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Samtidigt som identifikationen med företaget i detta skede, tre och en halv månad 
efter inträdet i Distro var hög i traineegruppen (Där man säger ‘vi’, försvarar Distro i 
diskussioner med kompisar och vänner som kritiserar Distro, etc) och man identifiera-
de sig med vissa av enhetscheferna, som sågs som förebilder för hur en chef bör agera, 
så nedvärderade man företaget, dess klimat och chefer. Detta gjordes framför allt in-
ternt i traineegruppen. I gruppen ironiserades över De. 

Vid ett annat möte på samma kursgård, Fliken, någon månad senare, satt traineerna 
samlade vid ena hörnet på det långbord vi åt middag vid. Under middagen så använde 
de sig av vad man kan karaktärisera som ett eget språk. Traineerna, som hade träffats 
några dagar tidigare hemma hos en av dem, druckit vin och tequila, spelat spel och bl a 
pratat om sex. Nu, på middagen, bredvid enhetscheferna, så satt man och återupprepa-
de vad man då, något berusade sagt, men man talade om sex på ett sådant sätt att för 
en som inte kände till det, framstod det som att man talade om resor, vilket uppenbar-
ligen enhetscheferna runt omkring trodde. Detta hade traineerna väldigt roligt åt. Ge-
nom ironier etc, distanserade de sig från det stillastående, tröga och trögtänkta Distro 
och de konkreta, praktiska, icke-akademiska cheferna i organisationen. Traineerna lekte 
med bilden av en chef och vad en chef får säga vid en formell middag i organisationens 
sköte. Så återskapades i gruppen en bild av de själva som något mer och annat än Dis-
trochef. 

Samtidigt som traineerna agerade inne i och utgjorde en del av Distro Region Ös-
terbro, fungerade dagen som en grund för distanseringsarbete från organisationen och 
som en sorts grund för alienation från distroverkligheten. Detta genomfördes, eller 
blev åtminstone synligt i interaktionen i traineegruppen, men inte när man agerade som 
individer i interaktionen med andra inom organisationen eller icke medlemmar. Detta 
är ett exempel på traineegruppen, den lilla gruppen som terapeutisk verkstad där man 
tillsammans hanterade upplevelser av förhållanden i och händelser i Distro, men också 
kopplade samman yttre förhållanden och tidigare, personliga erfarenheter med dessa 
upplevelser. En mer eller mindre gemensam tolkning av händelser, förhållanden, miljö-
er, personer och personligheter i Distro, liksom av gruppen och dess medlemmars rela-
tioner till dessa, skapas på detta sätt. En mikrokultur (Wulff 1988:23ff och Hannerz 
1992:77f) sjösätts, återskapas och utvecklas i så måtto. Denna mikrokultur visade sig 
sedan till vissa delar fungera som en trygghet i rörelserna i Distros rum och som en re-
surs för utvecklingen av självidentitet hos enskilda traineer. 

(Åter) på golvet - gröntjänst - att ha gjort ‘det’ 

Erik Det var en jäkla trevlig enhet Rydbo. Go stämning! Fast det var en som 
var så jäkla negativ till allt. Han frågade mej; ‘Hur kan du börja jobba 
här?!’ Vad svarar man på det?  

 
Eriks uttalande gjordes någon dag innan han påbörjade sin praktikperiod på lager-

golvet som genomfördes på samma villkor som alla andra anställda. Eller, åtminstone, 
på samma villkor som andra anställda sommarvikarier. Efter att ha deltagit i upptakts-
mötet i Fliken, där betoningen legat på hur viktigt det var att traineerna som blivande 
chefer skulle se saker och ting ur ledningens perspektiv, hamnade man, efter ett litet 
antal inledande teoridagar tillsammans med regionledning och högre administratörer, 
på golvet ‘längst ner’ i organisationen. Precis efter att praktikperioden på golvet var slut 
sade samme Erik såhär: 
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Dan Du sa däruppe att hade det varit en månad till på golvet, så hade du 
tänkt att skita i det här? 

Erik Ja du! Fy tusan! Ja det hade jag inte stått ut med. Jag var så sne på det! 
Ja dom jag jobbade med, det var ju bra killar. Men det var ju det här å 
gå upp kvart i fyra på morgnarna. Å så stressigt som tusan var det ju på 
förmiddarna, på mornarna var det ju. Man lastade bilen å så där ju. Å 
sen hade jag ju ett jävligt distrikt med ju! Dom slängde ju inte mej på 
det lättaste utan jag fick ju det jävligaste! Fast det sa dom ju med sen att 
det var det jävligaste distriktet med ju. Å jag fick kämpa som ett svin 
gjorde jag ju då. Å jag var precis dyngsvettig när jag kom in varje dag. Å 
ändå kom jag ju tillbaks bland dom sista varje dag. Så det var det värsta 
jag har gjort. 

Dan Jaha, då vet du hur det är att vara chaufför då? 
Erik Ja! Det skulle aldrig kunna passa mej, det tror jag inte. 
Dan Nej? E det just den här stressen då, eller är det…? 
Erik Njaa…det är ju det här på morronen. För jag står ju inte…jag hade ju 

en massa ställ å fixa med ju. Ja det hade väl dom andra med också kan-
ske… men typ jag fick ha centrum då, dom här butikerna. Å dom har 
ju alltid en massa gods! En jävla hop varenda dag ju! Ibland fick jag ju 
inte plats med det i burarna utan fick ta ut å lägga vid sidan om å börja 
om. Så det var ju kopiösa mängder gods! Inte klokt så mycket jag hade! 
Om man jämför då med dom andra distrikten. Burarna var fyllda till 
hälften. Mina var precis smockfyllda då! (skrattar) Nä, så det var det 
och 31 distriktet som var dom tuffa distrikten. (…) Men man ska ju in 
på varje butik då ju. Men det är ju roligt! Man träffar mycket personer 
så. Så det var helt OK det. Men så fort du lämnade lagret å fick ut å åka 
så var det roligt. Men just det där att det var stressigt fram till detta. 
Just när man kände att man inte riktigt klarade av det. För jag e ju alltid 
van å jobba jäkligt snabbt ju. Men här kände jag att jag klarade inte av 
det. Liksom att mina tankar gick inte ihop med hur man skulle göra det 
rent praktiskt. (skrattar) Jag fick ju ha ett mycket lägre tempo än alla 
dom andra då ju. 

 
De andra traineerna avgav, i slutet av eller efter praktiken på golvet, liknande berät-

telser om tiden där. Erik skulle kanske efter praktiken på golvet ställa samma fråga själv 
till andra nyanställda: Hur kan du börja jobba här?!, som hans gamla arbetskamrat från 
betongfabriken gjorde till honom. Genomgående teman i berättelserna är att de var 
trötta på det, det var stressigt och högre tempo än de förväntat sig men också att det 
rörde sig om ett rutinartat arbete och att de hade ‘testats’ genom att bli tilldelade de 
tyngsta eller värsta uppgifterna på respektive ställe. Tiden måste betraktas som motsva-
righeten till värnpliktigas inledande gröntjänst.36  

Man kan säga att chaufförs- och lagerarbetet närmast skrevs in i traineernas krop-
par, snarare än att det rörde sig om en intellektuell utveckling. Givetvis innefattade ti-
den på golvet en mängd nyvunna kunskaper som facktermer, administrativa rutiner, lo-
kalkännedom, produktkunskaper och utvecklande av nätverk och personkännedom. 

                                                      
36 Gröntjänst är den svenska motsvarigheten till det amerikanska uttrycket ‘bootcamp’. Kunda använder också uttrycket 

bootcamp i boken Engineering Culture (1992:108f). Bootcamp är i det fallet en in-vivo kod, hämtad från Kundas in-
formanter som benämner en introduktionskurs för nyanställda ingenjörer och vissa andra anställda i företaget  ‘Tech’ 
just som ‘bootcamp’. 
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Förutom mötet med berättelser om Distro och dess ledning som existerade på lager-
golvet, var den mest framträdande konsekvensen av praktiken på golvet för traineerna 
som människor de kroppsliga och tidliga upplevelserna och disciplineringen in i Dis-
troarbetarens vardag. Som Sophie, som trött och förkyld i slutet av praktikperioden, 
under den mest stressiga perioden i augusti utmattad ändå körde runt i sin Distrobil 
samtidigt som hon spydde ut genom fönstret. Traineerna gjorde det, de fick känna hur 
det var att vara Distare och de avskydde det till slut! Ingen av traineerna upplevde att 
praktiken på golvet skulle vara längre. Ingen av traineerna upplevde heller att de skulle 
vilja arbeta på golvet i Distro efter praktikens slut. Däremot upplevdes lagerarbetare 
och chaufförer på golvet huvudsakligen såsom snabba, kompetenta och duktiga av tra-
ineerna i detta skede. 

Som chef eller blivande chef i Distro var dock tiden på golvet avgörande för fram-
tiden. Utan tvekan hade samtliga traineer en trumf på handen gentemot andra i organi-
sationen i det faktum att det hade gjort ‘Det’. Ingen kunde ta ifrån dem det faktum att 
de slitit på samma eller hårdare villkor, då man utsattes för testerna, som andra organi-
sationsmedlemmar man interagerade med hade att hantera i sitt dagliga arbete.  

Men det jag framför allt vill peka på är att inträdet inte bara handlar om upplevelser 
på ett medvetandeplan, vilket t ex Louis trycker på. Visst, den kroppsliga discipline-
ringen kan intellektualiseras i den meningen att den kan ge grund för tolkningar - me-
ningsskapande. Men, den är också ett fenomen i sig. Den kroppsliga disciplineringen 
existerar före meningsskapandet, i form av känslor och kroppsliga reaktioner. Detta 
saknas i hög grad i Louis framställning, vilket är en brist. Vidare måste man konstatera 
att här har ett fenomen (en händelse) givit upphov till inte en mening, inte två, utan 
mängder av meningar, liksom möjligheten till förnyat meningsskapande - omtolkningar - 
senare, beroende på situation och erfarenheter. Att mening skapats rörande något ny-
komlingen mött i en situation betyder inte att meningsskapandet kring detta något är 
avslutat och ett slutresultat i form av en skapad innebörd och internalisering av aspek-
ter av den kultur som trätts in i är skapat. Denna dimension är mindre framträdande 
hos Louis, även om den inte är helt bortglömd. 

AVSLUTNINGSVIS 

Jag har i detta kapitel berört en del aspekter av inträdet i arbetsorganisationen som 
är kopplade till begreppet meningsskapande (sensemaking). Jag har velat illustrera att 
tidigare forskning och teoretisk diskussion kring begreppet bör kompletteras på en 
punkt. I akademiska texter som behandlar begreppet meningsskapande vid inträde i ar-
betsorganisation tenderar man att överbetona nykomlingens inre värld i form av me-
ningsskapande processer t ex och organisationen och de befintliga medlemmarnas ytt-
re, t ex i form av den personliga fasaden eller som bärare av en ’färdig’ kultur. Omvänt 
är befintliga organisationsmedlemmars upplevelser av och meningsskapande kring ny-
komlingars inträde på scenen. De etablerades inre värld är på så sätt ett negligerat tema. 
Likaså är fokuseringen på nykomlingars yttre i form av den personliga fasaden under-
betonat i tidigare studier.  

Händelser och tolkningar i samband med det studerade traineeprogrammet som 
presenterats i detta kapitel styrker antagandet om att det existerar en ömsesidighet i 
förhållandet mellan nykomlingar och etablerade, liksom mellan olika kulturer. Dessa 
senare skapas, återskapas och utvecklas i mötena mellan nykomlingar och etablerade 
och den process av meningsskapande som tar fart. I mycket av litteraturen på området 
har nykomlingen fokuserats utifrån en syn som närmast liknar antagandet om tabula 
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rasa (Bell och Staw 1995:232). En nykomling eller proselyt dyker upp vid klosterporten 
för att fyllas med innebörder av de goda munkarna, vilket också ses ske utan andra 
egentliga konsekvenser.   

Jag hävdar att så inte är fallet. Nykomlingars inträde, förutsatt att de passerar even-
tuella smutsfilter i rekryteringsprocesser, ger upphov till en mängd meningsskapande 
aktivitet bland etablerade likväl som hos nykomlingarna. Fler exempel på detta förhål-
lande kommer att ges längre fram i texten, framför allt i kapitlet om Den lilla revolutio-
nen. Jag vill också poängtera att detta meningsskapande är ett steg i en process där be-
fintliga delkulturer som organisations- eller mikrokultur utvecklas och förändras. Den 
relativt sett ensidiga fokusen på individen nykomlingen som formas och skall formas 
måste alltså kompletteras.  

Ambivalens är ett ord som fångar hur traineerna upplevde den första tiden i Distro. 
Vad jag syftar på är den grundläggande identifikation med organisationen Distro, med 
andra ‘Distare’, med de anställda på golvet som skedde. Likaså den identifikation med 
de andra enhetscheferna eller grupper av enhetschefer som skedde under senare delen 
av praktiken tillsammans med mentorerna samt då traineerna formellt sett inträtt i en-
hetschefsrollerna. Men samtidigt kunde interaktionen med de etablerade leda till upple-
velser av obehag hos traineerna och symboler som Distro och Distare kunde ironiseras 
över och fyllas med negativa innebörder av dessa. 

Den kroppsliga disciplinering av traineerna under ‘gröntjänsten’ som beskrivits är 
också värd att notera och hålla i minnet vid läsningen av kommande kapitel. Den kan 
karaktäriseras som grund för ett meningsskapande där avsmak inför arbetet på golvet 
utvecklades - det arbete man senare förväntades kunna leda som enhetschefer. 

Möjligheten till ett förnyat meningsskapande som berörts i kapitlet är ytterligare 
något som kan komplettera existerande teorier kring inträdet i arbetsorganisation, eller 
enligt min mening åtminstone bör betonas mer i teorier om fenomenet. 

Ironiseringen och sjösättandet av en mikrokultur för navigation genom olika mel-
lanrum i organisationen och för lärande, individuell utveckling och socialisation liksom 
för motstånd och distansering, är ytterligare något som berörts i kapitlet. Det senare 
accentuerades under traineeprogrammets fortsättning, vilket jag framöver kommer att 
visa. 

Det som hittills avhandlats avspeglar dels inflödet av traineerna i den studerade or-
ganisationen med en förväntad transition från ekonomstudent och outsider till chef i 
Distro och möjligen status som etablerad. Det vill säga traineernas formella statuspas-
sage (Glaser och Strauss 1971) in i traineerollen och förväntade passage in i enhets-
chefsrollen. Traineernas första tid i organisationen handlade framför allt om praktik på 
lagergolvet och ledde till ett meningsskapande arbete, där golvets kultur internalisera-
des, åtminstone synbarligen. Aspekter av denna golvets kultur och penetrationer av 
Distro Region Österbro som kulturellt system blev till redskap i en lek i en av traineer-
na upprättad frizon mellan olika positioner i och utanför organisationen i fråga, liksom 
mellan personer med olika status i organisationen och också mellan formell utbildning 
och ett erfarenhetsbaserat lärande under praktiken på golvet. Det gäller framför allt den 
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enkelriktade rakheten, med dess konsekvens, en tystnad uppåt mot högre chefer i orga-
nisationen37.  

Likaså indikeras hur traineerna under den första delen av traineeprogrammet i hög 
grad identifierade sig med golvets medlemmar och golvets kultur trots att en personlig 
avsmak inför tanken att under längre tid arbeta på golvet också utvecklades bland trai-
neerna. Detta gäller t ex internaliseringen av det på golvet uttalade motståndet mot ny-
are managementpraktiker, bl a i form av mätningen av DIP-indexet. Internaliseringen 
av värderingar av revolutionär karaktär kom dock i konflikt med den enkelriktade rak-
hetens princip som också internaliserats av de flesta av traineerna - dock inte av alla. 
Därför materialiserades identifikationen med golvet endast i form av ironiserade fram-
föranden av golvets motstånd i situationer då högre chefer eller vissa högre administra-
törer interagerade med traineerna, t ex under formella utbildningstillfällen. Golvets kul-
tur togs i dessa sammanhang i bruk för att på ett för individuella traineer tryggt sätt 
frammana reaktioner från signifikanta andra i organisationens ledande skikt, vilket led-
de till ett meningsskapande arbete såväl hos etablerade ledare, som hos traineer. Här 
ägde ett lärande rum, hos båda parter.  

Därmed vänder jag blicken mot ett antal berättelser i och om Distro och dess med-
lemmar som efterhand uppenbarades för de nya organisationsmedlemmarna. 

 

                                                      
37 Den enkelriktade rakheten berörs närmare längre fram, i kapitel fem och åtta. 
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EVER ONWARD-EVER ONWARD 
That’s the spirit that brought us fame! 
We’re big, but bigger we will be 
We can’t fail for all can see 
That to serve humanity has been our aim 
Our products are now known in every zone 
Our reputation sparkles like a gem 
We’ve fought our way through and new 
Fields we’re sure to conquer too 
Forever onward IBM. 
(The IBM Song, ur Deal & Kennedy, 1982/1988:115) 

 

KAPITEL 5 – OM KULTURER, BERÄTTELSER OCH BE-
RÄTTARE I OCH OM DISTRO 

Distro är ett stort företag, en stor organisation. Vad som gör att man överhuvud 
taget kan tala om en organisation är på sätt och vis inte speciellt mycket. Under 1980- 
och 1990-talen skedde stora organisatoriska förändringar i den organisation som vid ti-
den för studien hade namnet Distro AB som 1997 var en komplicerat uppbyggd kon-
struktion med mängder av divisioner och dotterbolag som spände över ett ganska brett 
verksamhetsområde. Tidigare hade organisationen varit avsevärt mycket mer av en en-
het både vad gäller formell organisation, men också vad gäller verksamhetsområden. 
Förändringarna som framför allt genomförts under 1990-talet har inte gått spårlöst 
förbi, vilket noterats av forskare som studerat organisationen. En av forskarna fokuse-
rar t ex i hög grad detta i sin studie och förespråkar åtgärder för att återskapa upplevel-
sen av en organisation, ett vi, framför allt genom symboliska handlingar, återskapandet 
av ‘Det enade Distro’.  

På sätt och vis är det ändå rimligt att använda uttrycket en organisation. Distro 
AB’s logotyp är relativt välkänd. Som sådan är den också laddad med innebörder som 
frammanar skilda känslor hos olika individer. Vidare existerar en bolagsstyrelse, en 
verkställande direktör och det centralt (Stockholm) placerade huvudkontoret, samt ett 
användande av andra gemensamma symboler genomgående i hela Distro AB. Det 
finns, vidare, en officiell berättelse rörande organisationen Distro. Denna officiella be-
rättelse konkurrerar med inofficiella berättelser i olika delkulturer inom såväl som utom 
organisationens ramar.  

Själva organisationen Distro är också en symbol för något utöver sig själv. Organi-
sationen kan ses som en symbol med laddning som varierar mellan olika individer och 
grupper. Också till detta måste traineerna förhålla sig. Man tvingades utveckla de per-
sonliga relationerna som existerade till dessa två symboler. Likaså tvingas nykomlingar-
na, traineerna, förhålla sig till officiella och inofficiella kulturer samt officiella och alter-
nativa berättelser som samexisterade i och kring Distro AB. Om detta handlar detta 
kapitel i vilket jag ibland kommer att vara ganska ospecifik i min beskrivning av såväl 
officiell som inofficiell kultur, då organisationens verkliga identitet annars skulle bli för 
uppenbar. Citat etc har ibland manipulerats av samma skäl. 

OM OFFICIELLA OCH INOFFICIELLA KULTURER I ORGANISATIONER 

I företag och, numera, myndigheter och organisationers presentationsmaterial som 
årsredovisningar, rekryteringsbroschyrer etc presenteras en bild av företaget och dess 
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kultur. Man kan härvidlag tala om en officiell kultur, en generell kultur, eller en organi-
sations-/företagskultur (Schein 1992:14).38 Man kan säga att det i sådant material är den 
officiella organisationsbiografin, ur ett ledningsperspektiv, som manifesteras och blir 
synlig (Czarniawska-Joerges 1996). Förutom att denna blir synlig kan samma material 
tolkas som projektioner av antaganden om verkligheten och om människan, i form av 
önskvärda egenskaper och karaktäristika hos potentiella medlemmar i kulturen. ‘För att 
platsa hos oss skall du vara såhär och tycka såhär’, ungefär. 

Organisationsforskaren Czarniawska-Joerges (1996:159ff) menar att organisationer 
har kommit att bli och kan betraktas som förmänskligade och närmast individualisera-
de genom reifikation. Poängen illustreras tydligt av författaren genom begreppet  ‘juri-
disk person’. Begreppet illustrerar en sammankoppling mellan det abstrakta och det in-
dividuella som återskapas i vardagslivet och dess språk. Czarniawska-Joerges menar att 
man därför mycket väl kan se organisationer som identitetsbärare och skapare, i form 
av självbiografiska handlingar på organisationsnivå. 

Dessa berättelser struktureras i hög grad runt begreppet framgång. IBM-sången som 
citerades ovan och som enligt Deal och Kennedy (1982/1988:114f) sjöngs av företa-
gets anställda på årliga sammankomster är ett exempel på detta. Även bakslag och 
misslyckanden kan - i den mån de över huvud taget syns i dessa självpresentationer - 
presenteras som framgångar. Eventuella problem och misslyckanden framställs som 
beroende på andra aktörer än organisationen och dess medlemmar om de alls nämns39. 
Detta för tankarna till de framgångssagor och romantiska myter som diskuterats i kapi-
tel tre. Organisationsforskaren Tony Watson gör (1996:112) skillnad mellan officiell 
och inofficiella kulturer inom en organisation. Den officiella kulturen ses härvidlag som 
‘the system of meanings, values and norms espoused by the managerial dominant coalition’ 
medan inofficiella kulturer är ‘the systems of meanings, values and norms actually prevalent 
in the organisation’. 

Snarare än att använda kulturbegreppet för den officiella varianten, kanske retorik 
(Eccles & Nohria 1992:8ff) eller organisationsspecifik metaberättelse (Czarniawska 
1997:14) är mer träffande beskrivningar för detta fenomen. Watson (1996:112f) använ-
der t ex just retorikbegreppet för att illustrera hur den officiella kulturen manifesteras i 
olika typer av handlingar, men använder dessutom diskursbegreppet i detta syfte, då de 
retoriska handlingarna ofta är av talhandlings- eller visuell handlingstyp, som använ-
dande av ord och begrepp samt gester i situationer som föreläsningar, möten och pre-
sentationer samt olika former av samtal. 

                                                      
38 Jag vill poängtera att förekomsten av en identifierbar organisations-, eller företagskultur inte innebär att en sådan skulle 

vara den enda förekommande i en organisation. Snarare tvärtom, därav användandet av begreppet officiell kultur.  

39 Detta kan exemplifieras med Unilever som efter ett praktfullt misslyckande med lanseringen av tvättmedlet Via Power i 
sin årsredovisning lyckas presentera utvecklingen av detta som i huvudsak positivt. Konsumenterna var dock mindre 
benägna att se medlet som ett ‘teknologiskt genombrott grundat i ett omfattande forskningsarbete’ vilket hävdades i 
denna årsredovisning (Unilever 1994). Tvättmedlet ifråga förstörde nämligen tyget i många plagg som tvättades i det. 
Intressant nog återfinns samma fenomen hos individuella chefer som råkat ut för motgångar och fått ett karriärstopp. 
Gunnar Anderssons (1993) studie Leva för jobbet och jobba för livet visar hur högre chefer som drabbats av ett sådant stopp 
ofta poängterar att de själva inte kunnat påverka det. Motgången är inte deras verk. Deras handlande fick inte konse-
kvensen karriärstopp, utan det är något som ‘drabbat dem’ (Andersson 1993:290) till skillnad från framgång vilken ska-
pas genom flit och handling. 
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Den officiella kulturen skapas och återskapas framför allt i olika typer av diskursiva 
handlingar i Watsons fall. Det existerar dock rivaliserande diskurser som Watson kopp-
lar till inofficiella delkulturer i den studerade organisationen. Den rivaliserande diskur-
sen som Watson i sin studie framför allt identifierar förefaller starkt förknippad med 
chefer under det absoluta toppskiktet i organisationen som mellanchefer och liknande 
och har även starka kopplingar till golvets kultur och förhållandena i produktionen. En 
liknande diskussion förs av Salzer (1994), som i sin doktorsavhandling Identity across 
borders benämner fenomenet homogenisering kontra heterogenisering av mening. Homoge-
niseringsprocessen avser mer eller mindre lyckosamma, framför allt medvetna, försök 
att från centrum i organisationen (som är liktydigt med toppen) genom ‘management of 
meaning’ integrera organisationsmedlemmar i ‘en’ kultur (Salzer 1994:240f). Heterogeni-
seringsprocesser finns, enligt Salzer, simultant i organisationen i form av lokala kultu-
rer, lokalt meningsskapande och distinktionsskapande. Det finns, enligt Salzer en form 
av dialektik mellan de båda processerna som ständigt är närvarande i större organisa-
tioner. 

Watson visar hur organisationsmedlemmar hade ett styvt arbete med att förhålla sig 
till de två av honom identifierade diskurserna och att skapa mening i praktiker och be-
grepp som främst kunde förknippas med den ena eller den andra kulturen, eftersom 
cheferna hade multipla kulturella medlemskap. Cheferna var inte bara ZTC Ryland 
medlemmar. De var dessutom medlemmar i såväl den officiella som flera inofficiella 
kulturer. Detta ställde stora krav på presentationen av självet i olika situationer, men 
också krav på en sorts symbolisk kreativitet, framför allt förknippad med olika symbo-
ler i den officiella kulturen och den därmed förknippade diskursen. Det framstår som 
tydligt att symboler kopplade till den officiella kulturen såsom begreppet empowerment 
eller praktiker som avskedande behandlas inom mellanchefsgruppen, tolkades och om-
tolkades, och gavs delvis nya innebörder som kunde uttryckas i vissa situationer men 
inte andra. I mellanchefsgruppen skedde alltså ett konstruktionsarbete där symbolerna 
som användes i ett retoriskt syfte när dessa chefer framför allt representerade den offi-
ciella kulturen fick en delvis annorlunda innebörd i den egna gruppen, i sammanhang 
där den inofficiella kulturen tilläts få ett friare spelrum, som i situationer som kan ka-
raktäriseras som agerade i en bakre region (Goffman 1959/1988). I den bakre regionen 
kunde t ex symboler och praktiker ironiseras över. 

Mycket av samma fenomen återfann jag i Distro Region Österbro. Det finns en 
förhållandevis tydlig officiell kultur, med en återkommande retorik, som traineer och 
andra mellanchefer huvudsakligen återskapade i officiella sammanhang. Åtminstone så 
ifrågasattes denna inte i dessa situationer, såsom enhetschefsmöten, utbildningsdagar, 
TEMA-dagar etc. Ett undantag från detta var dock det öppna meningsskapandet från 
traineernas sida och leken med golvets kultur i interaktionen med etablerade chefer och 
administratörer vid vissa tillfällen som beskrivits i föregående kapitel. Retoriken och 
delar av den officiella kulturens symboler, normer, värderingar och praktiker omtolka-
des dock mycket starkt i sammanhang som kan beskrivas som i bakre regioner, eller till 
och med i sammanhang där enhetschefer, som representanter för den officiella kultu-
ren, interagerade med medlemmar från andra organisationer. Som exempel kan tas en 
situation där en enhetschef och en av traineerna mötte två representanter för Distro 
Dotter AB angående samarbete och avtal. En mycket framträdande ironi över och kri-
tik av delar av den officiella kulturen och berättelsen därom, dess retorik, kunde iaktta-
gas. Framträdandet kan i detta fall sägas äga rum en bakre region i förhållande till högre 
chefer inom Distro Region Österbro och Distro AB centralt.  
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Kritiken av den officiella kulturens retorik var frän och samma ironisering och kri-
tik kunde annars ofta iakttagas vid kaffebord, rökpauser eller interaktion med med-
lemmar i produktionen. Den kunde också ta sig uttryck i skapandet av olika artefakter 
som avspeglade denna ironisering, t ex i form av den röntgenbild av ett huvud som var 
uppsatt på golvet på Österbroenheten. Där hjärnan skulle ha återfunnits var det tomt. 
Bildtexten visade att det var en bild av Distro AB’s VD. Detta är grundstenar i alterna-
tiva berättelser, inofficiella berättelser som kan relateras till inofficiella delkulturer i Dis-
tro Region Österbro. Jag ser det som viktigt att försöka belysa denna distinktion mellan 
Distro AB’s officiella kultur och inofficiella kulturer i Distro Region Österbro, då det 
var en verklighet som traineerna mötte och var tvungna att hantera på olika sätt.  

I samband med detta bör också ett tema i den officiella kulturen som redan kort 
berörts och som jag kommer att återkomma till beskrivas tydligare. Jag kallar detta för 
rakheten. Rakhet var en återkommande praktik i interaktionen mellan människor på 
samma eller olika nivåer i den studerade organisationen. De teman som nedan kommer 
att diskuteras är komponenter i en officiell berättelse som är kopplade till och i stora 
drag sammanfattar den officiella kulturen i Distro AB. De kommunicerades ofta på ett 
rakt sätt i organisationen, åtminstone från högre chefer gentemot golvet. För att ta tre 
korta exempel på denna dimension av rakhet kan följande citat anföras: 

Om vi får ärlig feed-back - må den vara positiv eller negativ…då växer vi som 
människor och då utvecklas företaget. (Ur koncernomfattande policydokument 
kring organiseringen av arbetet 1998) 
 
Men det är inte alltid det är chefen det hänger på. Vår framtid kräver att alla 
ställer upp på vårt framtidspolicydokument och på de värderingar som präglar de. 
Det är idag ingen tvekan om att det stora flertalet i Distro gör det. Men det finns 
de som spjärnar emot. De kan se sin egen maktposition hotad. De litar inte på 
andra. Eller de sätter sig på läktaren och kritiserar laget istället för att delta och 
föra utvecklingen framåt och därför kanske borde fundera över sin egen situation. 
(Ur Distros VD’s ledare i personaltidningen 1998) 
 
På TEMA-dagarna betonade Helge mycket det här med personligt ansvar. Jag 
hävdar bestämt att dom som inte tror på det här företaget, dom ska lämna det. Då 
säger en del lagerkillar att ‘ja men dom får ju inget nytt jobb!’. Jag påstår att den 
som vill får ett nytt jobb idag. Till exempel en lagerkille i Österbro, som blev upp-
sagd. Han har startat om idag, fast jobb. Å sämre arbetssökande får man leta ef-
ter! (Biträdande regionchef under informationsmöte till lagledare, december 1997) 
 
Rakheten framträder i många av de berättelser som presenteras under rubriken den 

officiella berättelsen. Rakheten existerar, men inte uppåt i organisationen, i samband 
med att alternativa berättelser konstrueras och återberättas. Rakheten är därmed att be-
trakta som enkelriktad vilket noterats redan i föregående kapitel. 
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OM DEN OFFICIELLA BERÄTTELSEN 

Jag beskriver här Distros officiella berättelse utifrån fyra huvudteman som var fram-
trädande under den tid som datainsamlingen pågick, dvs under 1997 och 1998.40 

 1. Den officiella berättelsen om Distro grundades ganska ofta i företagets långa hi-
storia. Detta första tema betonades ofta och var också en källa för viss stolthet på alla 
nivåer i organisationen. Men, den långa historien användes också som ett argument för 
organisatorisk förändring då berättarna av den officiella berättelsen framträdde.  

2. Kostnadsjakten var ett andra och mycket framträdande tema. Fokuseringen på 
kostnader kan i stora drag sägas ha manifesterats i stängningar/flyttningar av depåer 
och enheter och därmed kopplade uppsägningar av personal. Under de senare åren ha-
de Distro minskat personalen med ca 20%, sett till koncernen som helhet. Detta till 
kostnadsjakten kopplade rationaliserings-, lean production- eller downsizingundertema 
fylldes med positiva innebörder från organisationens högsta ledningsnivå, t ex via per-
sonaltidningen: ‘I Distro har vi kraftigt effektiviserat vår produktion. Idag är vi 3/4 som 
uträttar mer än vad 4/4 gjorde för sju år sedan.’ (VD, ledare i Distronytt 1997) 

3. Föränderligheten var det tredje huvudtemat i den officiella berättelsen.  

När man sammanfattar året och även försöker blicka framåt så slås man av hur 
oerhört snabbt utvecklingen går. Vem kunde i början av året till exempel tro att vi 
skulle ha miljontals besök på Distroweb. (VD, ledare i Distronytt 1997) 
 
Utvecklandet av Distros elektroniska marknadsplats på Internet, Distroweb, var 

knappast den enda förändringen i företagets profilering och verksamhet. I den officiella 
berättelsen betonades behovet av förändring av verksamhet och former för denna oupp-
hörligen. Exempel som kan nämnas är olika satsningar på ny teknik, nya produkter, nya 
marknader, nya samarbetspartners samt förändrade organisationsformer. 

Legitimeringar för dessa förändringar som presenterades i den officiella berättelsen 
var framför allt tre stycken: 1) ägarnas krav på aktiebolaget Distro i form av lönsam-
hetskrav och kvalitet-/servicekrav, 2) en förändrad omvärld med betydligt kraftigare 
konkurrens på vissa delar av verksamheten där man tidigare varit i stort sett ensam ak-
tör, avregleringar, internationalisering och ‘IT-revolutionen’ samt 3) att ‘kärnverksam-
heten’ för företaget bedrevs på s k ‘mogna marknader’. 

4. Ett fjärde tema som kan urskiljas tydligt är ‘Det enade Distro’ temat. Från många 
olika plattformar för berättande skedde ett aktivt konstruktions- och rekonstruktions-
arbete, där skapandet och återskapandet av en officiell identitet för den kaotiska floran 
av bolag som tillsammans skulle utgjorde koncernen Distro AB var målet. Denna offi-
ciella identitet skulle vara riktad såväl inåt, där medarbetarna förväntas uppfatta sig själ-
va som delar i en organisation, såväl som utåt mot allmänheten och andra organisatio-
ner.  

                                                      
40 Källhänvisningar saknas här då företagets identitet annars skulle bli uppenbar. Vissa uppgifter i den officiella berättel-

sen har också manipulerats av mig, av samma skäl. Ytterligare något tema existerade, bl a vikten av en välvårdad kropp. 
Detta tema diskuteras i kapitel sex. 
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Dessa fyra huvudteman i den officiella berättelsen var relaterade till varandra i en 
sorts cirkel. Berättelsen om Distro, med betoning på den långa historien, som tradi-
tionstyngt och något trögrörligt tjänade inte bara som en viktig komponent i den offi-
ciella kulturen, liksom i t ex lagerarbetares delkulturer, som en del i återskapandet av ett 
organisatoriskt ‘vi’. Berättelser kring detta tema tjänade också, som nämnts ovan, ofta 
som inkörsportar till berättelser om vikten av att minska kostnaderna för organisatio-
nens verksamhet - kostnadsjaktstemat. Detta tema ledde i sin tur vidare in på föränder-
lighetstemat, vilket ibland utvecklades till att vara synonymt med Det enade Distrote-
mat. Detta kan illustreras genom följande, idealtypiska, rekonstruktion av den officiella 
berättelsens cirkel: 

Vi är ett gammalt företag som överlevt i 80 år, vi har under tiden byggt ut ett fan-
tastiskt försäljnings- och distributionsnät. För att fortsätta överleva som organisa-
tion måste vi/har vi varit tvungna att minska på våra kostnader. Detta då för-
ändringarna i det nya informationssamhället går så fort och den nya konkurrensen 
gör att vi måste anpassa/förändra vår/vårt organisation/arbetssätt. Det finns en 
kund därute. Kunden ska bara behöva en kontakt med oss. Vi måste vara Det 
enade Distro för kunden annars överlever vi inte.  
 

OM BERÄTTARE OCH ÅTERBERÄTTARE 

Som nämnts tidigare skapas denna officiella kultur, där ovannämnda fyra teman 
kan ses som centrala, framförallt genom olika berättelser, men också genom användan-
det av symboler som Distrologotypen, designade bilar etc. Om vi fokuserar berättel-
serna något lite ytterligare så kan man konstatera att det inom organisationen Distro 
AB fanns ett antal självbiografiska berättelser och ett antal författare, berättare, eller 
röster41, som hade en plattform för berättande som kan ses som centrala i skapandet av 
en officiell berättelse och återskapandet av en officiell kultur. Plattformarna till förfo-
gande var framför allt skriftliga sådana, som möjliggjorde återberättande av andra orga-
nisationsmedlemmar. Viktiga berättare var i detta sammanhang VD, t ex i sin krönika i 
personaltidningen Distronytt eller genom uttalanden återgivna i media. Initiativ och di-
rektiv som utgick från huvudkontoret i Stockholm genom olika typer av kanaler som 
elektroniska nyhetsbrev, faxmeddelanden och brev, samt föredragningar vid olika typer 
av möten var andra viktiga medel att skapa och återskapa den officiella berättelsen och 
kulturen. Detta gällde Distro Region Österbro i synnerhet, men rimligen även de flesta 
andra av bolagen i Distro AB koncernen. 

Den officiella berättelsen berättas alltså i syfte att den skall återberättas, kanske 
framför allt av mellanchefer och arbetsledare, men också av medlemmar på golvet och 
av medlemmar av vissa distinkta delkulturer som fackombud etc. I den undersökta re-

                                                      
41  Begreppet röst, voice, avspeglar ett intresse i de olika praktiker och strukturer som möjliggör att någon eller några kan 

tala vid vilket tillfälle och vad som kan sägas på vilket sätt. Putnam m fl (1996:389ff) visar i en genomgång av röst som 
metafor att förstå organisationer på ett antal olika sätt som röstbegreppet används på i organisationsforskningen. Jag 
vill inte återberätta detta här utan nöjer mig med att peka på att min användning av begreppet är brett och anknyter till 
flera av dessa användningar. Framför allt kopplat, dock, till metaforerna distorted voices, vocie of domination och ac-
cess to voice. Dvs jag använder röstbegreppet här för att försöka tydliggöra handlingar och praktiker i olika situationer 
inom den studerade organisationen där medlemmar ibland visserligen har möjlighet att tala, men inte alltid på så sätt att 
egna intressen uttrycks (distorted voices), att talande kan komma att befästa och återskapa hegemoniska maktförhål-
landen och maktanspråk hos krafter inom eller utanför organisationen, utan att så nödvändigtvis varit meningen, som 
en sorts oavsedda konsekvenser (Giddens 1991) (voice of domination) och slutligen för att belysa skillnader vad gäller 
plattformar för berättande mellan olika organisationsmedlemmar (access to voice). Detta betyder inte att jag på något 
sätt skulle avvisa andra metaforiska användningar av begreppet röst.  
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gionen kan man identifiera många organisationsmedlemmar som återberättare av den 
officiella berättelsen. Framför allt var detta personer kopplade till positioner på huvud-
kontoret eller regionkontoret.  

Ibland genomfördes stora samlingar där enhetschefer och motsvarande från hela 
Distro AB kallades till Stockholm, för att drillas i rätt berättelse av de berättare som var 
dess skapare. Det rörde sig om den så kallade 300-gruppen. Siffran avser antalet chefer 
som kallas till dessa stora möten. På regional nivå återberättades i första läget erfaren-
heterna från 300-gruppens möte för andra enhetschefer. Detta skedde på enhetschefs-
mötena som i Region Österbro genomfördes i två grupper med vardera ca 10 med-
lemmar plus en biträdande regionchef och en medlem av Stödet i varje.  

Under ett enhetschefsmöte i Gustavsborg i oktober återberättar tre enhetschefer 
som varit på 300-gruppen, vad som hänt för de övriga. Enhetschefen Lars-Göran inle-
der. 

Lars-Göran Ja, det var en som hette Hans Alvegren, å han sa han var DistroLogis-
tik chef! Var det han som sa att du skulle ha mörk kostym? (Vänd till 
en annan av enhetscheferna, John, för dagen klädd i en urtvättad Inter-
sport t-shirt och jeans.) Jag fick knyta till Johns slips! 

 
Lars-Göran hade uppenbarligen inte träffat chefen för den division han själv arbe-

tade inom tidigare. En annan av enhetscheferna, John, fortsätter att berätta: 

John Grunden, sa den här Alvegren, var inställningen och attityden. Det var 
han tydlig med. Å sen var VD’n för Tidningen AB där. Det var precis 
som när Kevin snackade på TEMA-dagarna. Det var ‘en Kund’. 

Lars-Göran Å sen så var det det här om ‘industrikrisen’. Det var nån från SIQ där å 
snackade om Kaizen å Förändringscirkeln. Plan. Do. Change. Act. 

 
Det blir tyst kring bordet efter denna, ganska korta, redogörelse. Rolf tar till slut till 

orda: ’Men vad ska vi göra NU, i Region Österbro??’. Den konkrete Rolf har åter trätt 
fram. Här påbörjas och sker en omformulering av den officiella berättelsen, utan tve-
kan. 

Viktiga berättare i denna process, var regionchefer, biträdande regionchefer och 
högre administrativ personal på de olika regionkontoren i bolaget. Dessa berättare hade 
alla olika plattformar för sitt berättande, som dels var återskapande och vidarebeford-
rande av hela eller delar av den officiella berättelsen, t ex då nya direktiv, besparings-
krav eller dylikt återberättas för andra medlemmar i organisationen. Detta skedde ge-
nom framträdanden på Ledningsforum, genom brev och e-post i form av instruktioner, 
ibland med uppmaningar om återföring av specifikt efterfrågade uppgifter, genom in-
samlande av uppgifter om resultat, trivsel, m m. Återberättandet skedde också genom 
direkta samtal, konversationer mellan regionchef, biträdande regionchefer (tillsammans 
kallade Verkställande ledningen) och högre administrationsmedlemmar (kallade Stödet) 
framför allt med enhetschefer, men också med andra medlemmar i organisationen. 

I Distro Region Österbro ser jag tre individer som har en plattform för att vara i 
huvudsak berättare och inte i huvudsak återberättare. Det är regionchefen Helge och 
de två biträdande regioncheferna Rolf och Regina. Regionchefen Helges roll i denna 
process kan kanske främst karaktäriseras som ett förkroppsligande av den officiella kul-
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turen. Även om Helge i sina möten med medarbetarna ofta faktiskt återberättar de tre 
sistnämnda av de teman som nämnts ovan, så har han en nästan 30-årig historia i Dis-
tro och Region Österbro. Helges framtoning i dessa möten är inte egentligen som en 
representant för ledningen, det finns få likheter mellan Helge och koncernens VD vad 
gäller den personliga fasaden, stil, språkbruk eller personlig bakgrund.  

Helge möter inte medarbetarna i slips och kostym, han gör det utan välpolerade 
lågskor och utan statusmarkörer eller attribut som återskapar distinktioner mellan ho-
nom och personalen i normalfallet. Han gömmer sig inte bakom en overhead projektor 
och från ett upphöjt podium. Istället möter Helge medarbetarna i jeans, skärp med 
Distrologga, ostrukna rutiga, kortärmade fritidsskjortor, och på samma plan i rummet. 
I stället för att förlita sig till färgglada overhead presentationer möter regionchefen per-
sonalen i ett sorts samtal där den officiella kulturens positiva värdering av rakhet fram-
träder.  

De två biträdande regioncheferna Rolf och Regina hade jämfört med Helge mera 
kontinuerlig kontakt med enhetschefer, traineer och lagledare i organisationen. Således 
är dessa två individer mycket viktiga för hur den officiella berättelsen och således den 
officiella kulturen, likväl som ledarkulturen, konstrueras och återskapas inom Distro 
Region Österbro. 

Enhetscheferna kan också sägas ha haft tillgång till en viss plattform för berättande. 
Detta vid konversationer med organisationsmedlemmar på ‘deras’ respektive enhet, 
både i formaliserade sammanhang som informationsmöten, lagledarmöten och indivi-
duella utvecklingssamtal, men också vid mer informella samtal vid fikabordet eller ute i 
produktionen. Enhetscheferna kan också sägas ha haft en plattform för skriftliga berät-
telser, framför allt i form av instruktionsskrifter riktade till medlemmarna på ‘deras’ en-
heter. 

Vidare återskapades vissa delar av den officiella kulturen och den därmed samman-
kopplade officiella berättelsen även ‘på golvet’. Detta skedde både genom samtal, men 
kanske främst genom praktiker i form av rutiniserat handlande såsom genom bärandet 
av företagets kläder och symboler och genom att leveranser till och åt kunder faktiskt 
oftast skedde i tid. 

Vad som skiljer berättarna åt när det gäller skapandet och återskapandet av den of-
ficiella berättelsen och på så sätt också den officiella kulturen är kanske framför allt av-
saknaden av plattformar för berättande ju lägre ner i organisationen man kommer hie-
rarkiskt sett. Ju högre upp i organisationen berättaren befinner sig, desto fler olika 
plattformar finns till förfogande och de har ofta en större spridningspotential. Detta är 
givetvis inget ovanligt fenomen i organisationer (Putnam m fl 1996:390). Att berättel-
sen i sig inte bara är en berättelse utan också en maktpraktik är självfallet ingen ny upp-
täckt42. Men, det var ett fenomen som traineerna tvingades upptäcka och hantera.  

Traineer och enhetschefer i den aktuella organisationen kan i sina roller företrädes-
vis karaktäriseras som återberättare. I sina arbeten fann man sig ofta återberätta, utan 
att ha möjligheten att ändra eller lägga till speciellt mycket till berättelsen, som ofta ut-
gjorde fragment av den officiella berättelsen, i relationerna till ‘deras’ organisationsmed-
lemmar. Nya produkter infördes - meddelandet kom dagen innan via fax - ut på golvet 

                                                      
42 Se t ex Foucault i Gordon 1980:133, Watson 1996:112f, Czarniawska 1997:14 samt Hassard & Holliday 1998. 
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och informera. Nya statistikuppgifter skulle samlas in - meddelandet kom - ut och in-
formera. Nya arbetsformer och arbetstidsregler beslutades om - meddelandet kom - ut 
och informera.  

Informerandet som praktik ser jag som en stor del av enhetschefens arbete, en 
praktik där chefen har att återberätta. Chefen har svårigheter att anta subjektets skep-
nad. Berättelserna får istället formen av att ‘Nu ska vi, därför att det är/man har be-
stämt...’ Ett skapande subjekt, ett subjekt med egna tankar och egen vilja undertrycks i 
återberättandet, åtminstone i den meningen att berättare och subjekt i det som berättas 
inte är en och samma person. Möjligheterna att uttrycka ‘Jag tycker att vi gör så här, 
därför att jag har sett att...’ är klart begränsade. 

OM EN ALTERNATIV BERÄTTELSE 

Distros relation till samhällskroppen 

En alternativ berättelse om Distro AB existerade på ett abstrakt men ändå om or-
ganisationen allomfattande plan. Denna berättelse tar också sin utgångspunkt i temat 
den långa historien. Det fanns på den punkten ingen direkt skillnad i berättelsen om den 
gamla organisationen, jämfört med den officiella varianten. Det fanns bland medarbe-
tarna en stolthet över att arbeta med distribution, ett relativt väldefinierat yrke med 
lång tradition och som dessutom är väl representerat (Hassard & Holliday 1998) i olika 
former, bl a i bildmedier, litteratur, dags- och fackpress och historiska beskrivningar, 
akademiska som mer populära. Om vi här begränsar oss till att bara se till de senaste 
åren har den bransch Distro är verksamt i representerats till exempel i formen av TV-
komedier/såpor och flera långfilmer och TV-dokumentärer. Likaså har Distros 
bransch representerats i skönlitteraturen också i nationellt mycket uppmärksammade 
romaner. I lokaltidningar har representationen ofta formen av gamla Distare som be-
rättar om ‘hur det var förr’ och reportage om ‘ny teknik’ för lagerhantering och distri-
bution.  

Den alternativa berättelsen är grundad i denna väldefinierade yrkesroll och en käns-
la av att ‘göra samhällsnytta’. Känslan är inte olik den som filmvetaren Aitken (1998) 
visar exempel på inom andra organisationer med lång historia. Det har till exempel va-
rit framträdande i dokumentärfilmer under 1930-talet, menar Aitken, där sådana orga-
nisationer framträder som ett levande system som binder ihop samhällslivet. Den upp-
levda samhällsnyttan är märkbar på samma sätt i Distro. Man skulle kunna sammanfat-
ta känslan med en känd lobbyistslogan från 1980-talet - ‘Utan bilen stannar Sverige’. 
Dock betonas i den alternativa berättelsen hur detta arbetes värde urvattnats under se-
nare år. Detta är en källa till besvikelse och grund för penetrering av den officiella be-
rättelsen. 

Karriärmanuskript i den traditionstyngda organisationen 

I någon mening kan den officiella berättelsen upplevas som paradoxal. Å ena sidan 
finns den traditionstyngda organisationen med den långa historien. Många, långa år av 
distributionsverksamhet. Detta historiska eller traditionstema kommer också till uttryck 
i den officiella berättelsen, t ex i Distronytt, där regelmässigt medarbetare presenteras 
med hjälp av lång anställningstid i artiklar. Ett annat inslag i den officiella berättelsen 
under detta tema kan Distros rekryteringspraktiker sägas vara. Inom den studerade re-
gionen har rekrytering till ledarbefattningar på olika nivåer närmast uteslutande skett 
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genom internrekrytering. Det traditionella karriärmanuskriptet i Distro och framför allt 
i Region Österbro innefattar följande komponenter.  

1. Inträde i organisationen direkt efter grundskola eller möjligen gymnasium. Ar-
bete i produktionen, på golvet, som lagerarbetare eller chaufför.  

2. Utnämning till lagledare (eller motsvarande tjänstebenämning)  

3. Antingen arbete som depåledare/samordnare eller motsvarande arbete i ett 
dotterbolag eller en annan division eller möjligen som controller eller dylikt ar-
bete inom regionadministrationen.  

4. Genomgång av internt ledarutbildningsprogram följt av arbete som produk-
tionschef/enhetschef, alternativt arbete som produktionschef/enhetschef di-
rekt. 

5. Arbete inom regionadministrationen eller arbete som regionchef/biträdande 
regionchef. Möjlighet till högre befattningar centralt eller i annan division inom 
Distro AB. 

Det existerar också ett alternativt karriärmanuskript inom regionen. De första fyra 
stegen är enligt vad som beskrivits ovan. Steg 5) utgörs där dock av att skiljas från sin 
tjänst som enhetschef. Antingen får man här fortsatt anställning som lagerarbeta-
re/chaufför, lagledare, eller möjligen projektansvarig - eller så lämnar man organisatio-
nen.  

Detta alternativa karriärmanuskriptet är egentligen det mest realistiska alternativet. 
Det är detta karriärmanuskriptet som faktiskt kan sägas dominera i enhetschefers och 
traineers medvetande. Det är inte att betrakta som en del av Distro Region Österbros 
officiella berättelse och ingår inte i den officiella kulturen. Det är inget som pratas om 
eller beskrivs i textform. Däremot är det en källa för ständiga samtal bland mellanche-
ferna och även bland medarbetarna på golvet i regionen. Vid en jämförelse mellan re-
gionens olika enheter vad gäller snittlöner för lagerarbetarna förklaras till exempel en 
hög medellön på vissa enheter så här av en medlem av regionadministrationen till en 
trainee: ‘Österbro, ja, där springer det ju omkring en massa gamla EC’ar, det är inte så 
konstigt att dom ligger högt’. Det är således att betrakta som en del i en alternativ berät-
telse om Distro och dess Österbroregion. 

De under senare åren genomförda nedskärningarna av personalstyrkan och dessas 
negativa konsekvenser och onödigheten i dem, den ökade stressen, bristande respekt 
för golvets personal, inkompetens hos koncernledningen och onödigheten i de ständiga 
omorganisationerna är återkommande inslag i en alternativ berättelse om Distro AB 
och Region Österbro. Detta kan betecknas som nedåtberättelser (down stories, Watson 
1996:192f). Dessa kommer att upprepat att beröras och beskrivas framöver i texten 
och ska ses som delar i en alternativ berättelse som kompletterar och samexisterar med 
den officiella. Ytterligare några komponenter existerade i den alternativa berättelsen, 
t ex vikten av en vårdad kropp, vilket berörs närmare i kapitel sex. Detta tema existerar 
dessutom även i den officiella berättelsen. 

Bilden av hur den officiella kulturen omfattas av folket på golvet 

Vid en test, inför gruppen av enhetschefer, traineer och medlemmar av Stödet, av 
en presentation för en träff där lagledare i regionen skall samlas för att diskutera affärs-
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plan betonar en av de biträdande regioncheferna följande; ‘Det här är vår syn på en fun-
gerande enhet. Det måste bli ett tydligare ansvar för lagerarbetarna. Dom måste dela Distros 
värderingar! Vi ska inte ha kvar medarbetare som inte delar det här företagets värderingar.’ 
Efter att testversionen av presentationen är färdigpresenterad av den biträdande regi-
onchefen ställer sig regionchefen upp och säger; 

Helge      Roffe berättar att ungefär så här ska inledningen va. Vad tycker ni? 
Flera EC’ar      Bra. Jättebra! Tydligt å bra. 
Roffe      E det bra att vi e tydliga? 
Flera traineer   Ja! 
Kenny (EC)     Vi får ha en bil som står startklar å köra bort dom (lagerarbetarna)!  
Flera       (skrattar) 
Helge      En buss, Kenny? 
  
Det fanns alltså en stark medvetenhet om alternativa berättelser, delkulturer och 

motkulturer (Willis 1977/1993) inom organisationen bland enhetschefsgrupp, traineer 
och även bland regionledningen. 

Dessa berättelser, officiell och alternativa, och de kulturer de avspeglar, offici-
ell/ledningskultur å ena sidan och delkulturer/golvets kulturer å den andra upptäcktes 
och upplevdes efterhand av de studerade traineerna. Delvis på grund av traineepro-
grammets uppläggning med den långa praktiken på golvet inledningsvis, kom alternati-
va berättelser och golvets kulturer att bli centrala för traineernas uppfattning av den or-
ganisation de höll på att träda in i. Dessa berättelser utgör viktiga inslag i den studerade 
socialisationsprocessen och jag kommer att återkomma till dem, framför allt i kapitel 
åtta.  
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Mamma har två katter, den ena heter O’Leary och den andra 
Chippy, Liam Bradys smeknamn; på väggarna i hennes gara-
ge syns fortfarande graffitin jag klottrade där för tjugo år se-
dan: ”RADFORD TILL LANDSLAGET!” ”CHARLIE 
GEORGE!” Min syster Gill kan fortfarande, om man ber 
henne enträget, nämna de flesta i laget som vann dubbeln.  
(Fever Pitch, Nick Hornby, 1992/1997:199) 

 

KAPITEL 6 – RELATIONER I STORT OCH SMÅTT 
Individer som träder in i en arbetsorganisation agerar inte på ett enda sätt. De upp-

fattas inte nödvändigtvis heller på ett enhetligt sätt även om de träder in i grupp. Detta 
torde ha framgått redan av tidigare kapitel. Sett till materialet som samlats in är relatio-
ner mellan hem, arbete och individ, relationer till kroppen liksom relationerna till olika typer 
av fysiska objekt eller artefakter43 viktiga företeelser som är kopplade till inträdet i orga-
nisationen och dess kulturer och till hur socialisationen utvecklas. Sådana relationer är, 
vidare, av betydelse för hur självidentiteten utvecklas. Jag vill i detta kapitel peka på 
dessa förhållanden. För en individ som påbörjar ett management traineeprogram eller 
träder in i en arbetsorganisation kan de förhållanden som presenteras här vara avgö-
rande för hur livsbanan, karriären och självidentiteten utvecklas. Det bör dock betonas 
att det inte rör sig om någon uttömmande beskrivning av alla förhållanden som kan 
påverka livsbana, karriär eller självidentiteten hos nykomlingar i arbetsorganisationer.  

När det gäller olika fysiska objekts eller artefakters funktion i denna process kom-
mer jag att diskutera detta i två sammanhang framför allt. Det första rör deras olika 
funktion i relationen mellan hem och arbete som ses som ett mellanrum som kan fyllas 
med innehåll och därmed möjliggöra en internalisering av organisationskultur och ut-
veckling av en professionell identitet, eller förbli tomt, vilket kan innebära problem av 
olika slag, sett till dessa processer. I samband med detta kommer jag att framför allt 
peka på hur artefakter laddade med viss innebörd i Distrokulturer brukas, men också 
hur objekt eller artefakter från livet utanför organisationen Distro kommer till bruk. Jag 
begränsar mig dock inte till att bara diskutera objekt i fysisk mening i denna diskussion, 
utan fokuserar även på relationerna mellan hem och arbete/Distro i vid mening. För 
det andra vill jag illustrera redan etablerat vetande när det gäller fysiska objekt i den 
meningen att de för individen (eller gruppen) kan utgöra en sorts diskussionspartner el-
ler bollplank vid olika händelser under livsbanan, och kanske mest framträdande under 
transitionsprocesser eller kriser. Man skulle kanske kunna uttrycka detta som att de oli-
ka tingen får funktionen av subjekt i en diskussion i sådana sammanhang. Jag vill här 
kontrastera den betydelse som objekten eller artefakterna kan ha för individen med 
svårigheter som kan vara förknippade med denna diskussion i samband med att man 
inträder i en ny miljö - en ny organisation. 

Kapitlet inleds med att de fem traineer som verkligen påbörjade traineeutbildning-
en presenteras utifrån dimensionen hem - arbete44. Denna presentation tjänar också till 
att ge läsaren en lite djupare bild av de fem personer som huvudsakligen fokuserats i 
studien, såsom jag efterhand började förstå dessa under det att den deltagande observa-

                                                      
43 Med fysiska objekt avser jag ting utan någon symbolisk laddning, såsom en sten i skogen. Ett sådant fysiskt objekt kan 

givetvis komma att laddas med innebörder, såsom stenen i Mekka. Då ett fysiskt objekt (oavsett om det är konstnärligt 
skapat eller bearbetat eller ej) laddas med innebörd, erhåller detta status av artefakt. 

44 Traineen Camilla hoppade av från utbildningen redan under den första veckan, då hon fick arbete i sin hemstad. 



103 

tionen av dem fortskred. Jag vill dock påminna läsaren om att denne, på basis av de 
kortfattade presentationerna av traineerna, i vissa avseenden kommer att få mer känne-
dom om dessa och deras liv utanför Distros ramar än vad traineernas chefer och de 
flesta av deras övriga arbetskamrater hade vid tiden för fältarbetet. Dessa andras tolk-
ningar av traineerna och handlande gentemot dessa måste värderas mot denna bak-
grund. 

HEM OCH ARBETE - INTEGRERING ELLER SEGMENTERING 

I samband med att rekryteringsprocessen är avklarad och de första stegen inom or-
ganisationen tas, har crescendot från anställningsintervjun avklingat. Nu är det indivi-
den som ofta känsligt, med takt, och i små portioner presenterar sig och tillåts presen-
tera sig i olika miljöer. Vidare kan aspekter av organisationens officiella kultur och/eller 
aspekter av delkulturer däri, spilla över - in i individens liv och roller utanför organisa-
tionsramarna.  

Hemmet är en sådan sfär som existerar i relation till livet i organisationen. Hemmet 
kan innefatta mycket och är att betrakta som öppet för individuellt konstruktionsarbe-
te, men i en viss kontext (Nippert-Eng 1996:14). Hemmet kan omfatta rent materiella 
ting såsom bostaden, bilen eller utsmyckningen i och av dessa. Hemmet kan också in-
nefatta personer som räknas in i kategorin, som frun, killen eller barnen. Vidare inne-
fattas också relationer till dessa i form av känslor, vanor och symboler. Praktiker i mil-
jöer eller situationer som innefattas i Hemmet är också relevanta. Hemmet är alltså inte 
att betrakta som något fixerat varken i rummet eller tidligt. Inte heller är organisatio-
nen, t ex Distro, fullständigt fixerad rumsligt eller tidligt. Organisationen kan träda in i 
hemmet på samma sätt som hemmet kan återskapas inom vad vi kan kalla för organisa-
tionens ‘ramar’. Utvecklingen av relationen mellan hem och organisation kan se högst 
olika ut och kan till viss del vara avgörande för hur individens utrymme i organisatio-
nen kommer att te sig.  

Sociologen Christena Nippert-Eng (1996) diskuterar i sin bok Home and Work rela-
tionen mellan hem och arbete utifrån ett kontinuum där fullständig integrering är den 
ena polen och segmentering45 är den andra. Ett fullständigt integrerat förhållande mellan 
hem och arbete är i de fall där det inte existerar några distinktioner mellan de två, de är 
fullständigt sammansmälta. Personer, artefakter, tidlighet, rumsliga miljöer, etc, i en in-
divids eller grupps liv som vi vanligen kan urskilja som tillhörande antingen hem eller 
arbete som kategorier, går vid integreringspolen inte att hänföra till antingen hem eller 
arbete. De är sammanvävda. På motsatt vis kan man vid segmenteringspolen placera en 
individ eller en grupp där personer, artefakter, tidlighet, rumslig miljö, etc, absolut inte 
överensstämmer med varandra, utan utgör helt skilda sfärer av livet. Nu är det högst 

                                                      
45 Edlund m fl (1990) använder å sin sida termerna generalisering och segmentering (samt kompensation vilken inte diskuteras 

här). Segmentering har i stora drag samma innebörd som hos Nippert-Eng, men författarna refererar begreppet till 
Kabanoff, B (1980) ‘Work and Nonwork: A Review of Models, Methods and Findings’ i Psychological Bulletin, vol 88:1 
sid 60-77. Generalisering avser att ‘Arbetsförhållandena styr situationen inom andra sektorer av livet.’ (1990:64). Detta 
beskrivs oftast i negativa termer, vilket författarna problematiserar i boken. Vidare används även i denna bok begreppet 
gräns. Författarnas studie av 161 manliga chefer kategoriseras i tre grupper utifrån gränsbegreppet: De gränslösa, gräns-
dragarna samt gränsöverskridarna. Gränslösa är de som är högt genreraliserande chefer, uppslukade av arbetet och där 
arbetet ofta tränger in i hemmet. Gränsdragarna är att betrakta som i hög grad segmenterande, medan gränsöverskri-
darna är att betrakta som integrerande i så måtto att uppgifter rörande hemmet kan utföras på arbetet och tvärtom. 
Stora likheter finns mellan de tre grupperna vad gäller inställningen till sina chefsarbeten (ibid:73), men i undersökning-
en påvisas också vissa skillnader i såväl attityder (t ex vad gäller personlig karriärutveckling) som praktiker (t ex nedlagd 
tid på familj och hushållsarbete). 
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ovanligt att någon individ eller grupp kan placeras in vid de respektive motpolerna. 
Däremot finns det hos såväl individer som grupper ofta en dragning åt det ena eller 
andra hållet. Denna dragning är delvis avhängig personliga egenskaper hos individen, 
men är också, menar jag, i allra högsta grad utsatt för påverkan från gruppers delkultu-
rers utseende och kulturella normer rörande relationen mellan hem och arbete. Det 
finns tecken på en i svensk kultur mer positiv värdering av integrering av hem och ar-
bete, än vad fallet var för, säg 20 år sedan. Detta kan ta sig uttryck i positiva artiklar i 
media om ‘distansarbete’, eller okritiska berättelser om ‘tältsängar i korridoren och en 
röra av skateboards, pizzakartonger och datorer’, i den så kallade nya ekonomins namn 
hyllade unga IT-entreprenörers organisationer. Jag kommer i traineepresentationerna 
att åtminstone delvis utgå ifrån Nippert-Engs kontinuum. 

Sophie 

I Sophies fall var relationen mellan hem och Distro kanske mest komplicerad. So-
phie bodde redan i Österbro då hon trädde in i organisationen. När hon påbörjade tra-
ineeprogrammet bodde hon i en studentlägenhet i stadens utkanter. Sophie hade vid 
tillfället en pojkvän, som hon bott tillsammans med i Österbro under en tid. Pojkvän-
nen hade dock fått arbete på ett stort företag i Stockholmsregionen något tidigare. So-
phie sökte därför dels en lägenhet som inte låg i studentområdet, men också kontakt 
med sin pojkvän. Sophie var ofta på resande fot mellan Stockholm och Österbro. Ett 
litet tag in på traineeprogrammet lyckades Sophie få tag på en liten bostadsrättslägenhet 
i andra hand, i ett höghusområde, något närmare stadens centrum. Icke arbetstid dela-
des under traineeprogrammets första halvår av resor till och från Stockholm, flytt till 
andrahandslägenheten och bestyr med detta samt resor till föräldrahemmet och um-
gänge med gamla kamrater i ett villasamhälle strax utanför en medelstor svensk stad. 
Sophie reste under denna tid för att hälsa på hos en kompis bosatt i England. Två läng-
re semesterresor - en solsemester med charter till Medelhavet och en skidsemester med 
ett större gäng kompisar - hann Sophie också med under denna tid. I andrahandslägen-
heten fanns skivorna, sängen och kaffebryggaren. I lägenheten fanns också det infor-
mationsmaterial som delats ut vid olika teoriutbildningar inom traineeprogrammet. 
Dessa hamnade i en låda - olästa.  

Vad som däremot inte fanns i andrahandslägenheten, eller i Sophies bil, eller var 
märkbart på något annat sätt, var tecken på att Sophie var Distare eller blivande chef 
på Distro. Inga Distrosymboler var synliga. Uppenbarligen fanns de ju där i form av in-
formationsmaterialet - men nedpackat i en papplåda. Tidningen Chef fanns visserligen 
på köksbordet: ‘Njäe, den får jag för att jag är studerandemedlem i CR’ (CR är förkort-
ningen på SACO-förbundet Civilekonomernas Riksförbund), konstaterade hon. Den 
tidningen hade dock ingen direkt koppling till Distro eller traineeprogrammet. Tidning-
en Chef på köksbordet i andrahandslägenheten var snarare, menar jag, ett förhållande 
kopplat till en resa eller en kollektiv bild av en önskvärd resa. Jag avser härvidlag bilder 
av framgång i ekonomstudentsammanhang som internaliserats av Sophie. Chef nån-
stans det ska man ju va! Sophie var under det första halvåret av traineeprogrammet 
också på denna väg - på resa mot chefskapet. Sophie uppfyllde de kollektiva karriärför-
väntningarna i ekonomstudentgruppen. Samtidigt var Sophie också ständigt på resa. 
Andrahandslägenheten var en bräcklig konstruktion som hem betraktat. Den avspegla-
de inte något beständigt eller långt framåtsyftande. Andrahandskontraktet avspeglade 
snarare den stora mobilitet som Sophies liv under traineeprogrammets första halvår ka-
raktäriserades av.  
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Sophie, var placerad som trainee på en enhet i Österbro där hon genomförde såväl 
praktiken på golvet som praktiken under mentorn, biträdande enhetschefen Sören. So-
phie fick dock inget eget kontorsrum. Hon fick heller inte sitta i enhetschefens eller Sö-
rens rum. Sophie fick ett skrivbord med en dator i ett hörn av lagerlokalen, precis utan-
för Sörens kontor. Hon fann sig placerad mitt emellan golv och ledning således, i ett 
sorts ingenmansland där resan från ledning till golv eller tvärtom företogs. Ville man 
från lagerarbetarnas eller chaufförernas sida Sören eller enhetschefen Stefan något var 
man tvungen att passera bakom ryggen på Sophie - om hon händelsevis skulle sitta i sin 
skrivhörna. För att låna ett uttryck litteratur och filmer om piloters värld, så kan man 
säga att Sophie flög sitt skrivbord i detta ingenmansland, men hon flög det - dvs även 
här var Sophies flyktighet och resande något påtagligt46. Sophie gjorde aldrig hörnet i 
ingenmansland till ‘sitt’. Hon gjorde det definitivt inte till ‘hem’, inte ens genom att 
smycka ut sitt territorium med någonting som framhävde berättelsen om henne själv 
eller genom att återskapa hemmet i arbetsmiljön. Detta är uttryck för att Sophie kan 
betraktas som hemlös.  

Jag hävdar att man i Sophies minimala integrering av hem och arbete under det för-
sta halvåret kan se en relation till det faktum att Sophie efter trettio arbetsdagar på en 
enhetschefsposition valde att lämna Distro Region Österbro för en tjänst på Distro 
AB’s moderbolag i Stockholm. Sophie var hela tiden på väg mot ett annat mål än som 
enhetschef i Distro Region Österbro. Första målet var Stockholm. Distro Region Ös-
terbro och dess traineeprogram var bara ett misstag som blev till ett tidsfördriv. Det 
var ett misstag, då Sophie faktiskt trodde att hon sökt till Distro AB’s centrala trainee-
program. Detta tidsfördriv blev till en försörjning av det ständiga resande som Sophie 
ägnade sig åt.  

Vad fick då Sophie ut av traineeprogrammet? Tja, insikten i Distros verksamhet 
från grunden - utan tvekan. Men, viktigast av allt - insikten i att hon levt i enlighet med 
och att hon försökt att uppfylla en framgångssaga som måste betecknas som ett kultu-
rellt fenomen. Sophie skulle bli chef. Hon hade ju ledarmeriter från scouterna och tyck-
te om att hålla många bollar i luften. Hon var ju civilekonom - då kan man ju vara chef. 
Men Sophies bild av chefskap och relationer i arbetsorganisation som internaliserats 
under uppväxten i den välmående villaförorten med pappa som är affärsjurist, och un-
der studietiden, konfronterades med Distros vardag. Det var säkrast att fortsätta resan - 
men med insikten att personalansvar var för jobbigt. Sophie drog sedermera till Staden. 

Jörgen 

Jörgen uppvisade en helt annan bild. Då man kom hem till Jörgen möttes man av 
en svansviftande cockerspaniel. Jörgen bodde i en lägenhet i ett lugnt område i Öster-
bro - mellan centrum och förort. Lägenheten låg på promenadavstånd från Distros Re-
gionkontor, så cockerspanieln kunde rastas av Jörgen på lunchen. Jörgen bodde dock 
inte själv, utan tillsammans med sin sambo (sedermera fru) hund och ett marsvin i två-
rumslägenheten på första våningen. Lägenheten gav ett ombonat intryck och Jörgen 
berättade att han och hans sambo nyligen tapetserat om i vardagsrummet. På väggarna 
hängde tavlor och affischer. Tv och musikanläggning stod i centrum av vardagsrum-
met. Hos Jörgen stod alltid musiken på - ofta i form av en lokal reklamfinansierad ra-

                                                      
46 Att ‘flyga skrivbord’ är ett uttryck lånat från litteratur och filmer om piloter som av ett eller annat skäl (ålder, bristande 

kroppsliga funktioner, missbruk eller normbrott) tvingas sluta flyga och istället får skrivbordstjänst. Att flyga skrivbord 
framställs som ett närmast förnedrande tillstånd, framför allt kanske bland stridspiloter. 
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diokanal - Catch FM. Inga referenser till Distro syntes vid en första anblick. Tittade 
man lite mer noggrant existerade de dock, t ex i form av Distrotidningar och broschy-
rer om ledningen av Distro som låg placerade i en hög på vardagsrumsbordet. Jörgen 
hade uppenbarligen tagit med sig en bit av Distro hem. Sedan Jörgen blivit utsedd till 
enhetschef hände det regelbundet att han tog med sig arbete hem till lägenheten, även 
om inte nattsömnen koloniserades av Distro. Jörgen tog dock, i större utsträckning än 
övriga traineer, rent faktiskt hem arbetet och Distro följde med hem i Jörgens väska 
med viss regelbundenhet under traineeårets första halvår. 

Dan Du sa att du ligger inte sömnlös på nätterna precis. 
Jörgen Nej… 
Dan Tar du med dej… 
Jörgen …då beror det ju på andra grejer i såna fall! (Skrattar) 
Dan (skrattar) Ja, precis! Tar du med dej jobbet hem annars, eller kopplar du 

av det? 
Jörgen Jag kopplar av rätt mycket hemma, det försöker jag göra. Det är ibland 

på söndagarna som jag sitter å jobbar lite på kvällarna. Det är bara för 
att jag måste förbereda kanske lagmöten eller nånting. Det är rätt skönt 
å sitta å göra det hemma. Å fixa till papprena å…skriva lite punkter å 
sånt. Ibland e det…ja det kan ju va annat som jag inte har hunnit å göra 
här, då kan jag ta hem det. Det är söndagkvällen i så fall. Fredagkväll el-
ler lördagkväll, nä, då tar jag…nej det orkar jag inte. 

Dan Mm? 
Jörgen Nä, det är inga problem. Jag vet Kent (mentorn), han sa ju det att han 

kunde ju inte sova, för han funderade på det. Han tog med sej, han 
funderade på jobbet jämt hemma, så. 

Dan Mm? 
Jörgen Å det gör jag inte… Inte nu. Fall det går dåligt för lagen å allt går åt 

helskotta, då kanske, då börjar man nog undra, då börjar man nog tän-
ka. Men så länge det funkar så…behöver man inte…hänga upp sej på 
det. 

 
Jörgen berättade också att han då och då diskuterade arbetet, upplevelser och erfa-

renheter av traineeutbildningen och Distro med sin sambo.  

Jörgen Är det några problem eller stora nya grejer sådär så då diskuterar jag 
det med min flickvän sådär. Ser hennes syn på saken så, vad hon tyck-
er, vad som e rätt å fel å, vad hon har för erfarenheter. Annars 
så…rutinen, nä, det finns så mycket andra saker man kan diskutera, 
som e mycket roligare.  

 
I en ganska mild form hade Distro fått ett utrymme i Jörgens stabila hem. Jörgen å 

sin sida skapade snart ett utrymme för hemmet i och på Distro. Jörgen blev den förste 
av traineerna som fick träda in i enhetschefsrollen ‘på riktigt’. Jörgens första mentor 
‘Axxet’ fick strax efter upptaktsmötet i Fliken en ny tjänst inom Distro. Som vikarie-
rande enhetschef rekryterades skyndsamt en av lagledarna Kent, som också fick funge-
ra som mentor för Jörgen. Kent trivdes dock inte i rollen som chef utan bad relativt 
fort om att få gå tillbaka till lagledarskapet han tidigare haft. Detta ledde till att Jörgen 
kom att få erbjudandet om att bli enhetschef i Åkersbruksenheten med tillträde redan 
1/11, efter att bara ha genomgått fyra månader av det planerat ettåriga traineepro-
grammet, varav drygt två månader utgjorts av praktik som lagerarbetare och chaufför. 
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Jörgen höll tyst om detta erbjudande inför flera av de andra traineerna - även om spe-
kulationer om hans fortsatta roll existerade i traineegrupp och bland andra Distare.  

Jörgen och Kent delade samma skrivbord under den tid Kent var Jörgens mentor. 
Precis som intentionerna från ledningen varit. Jörgen satt ofta vid skrivbordet och 
genomförde det praktiska arbetet, medan Kent övervakade och instruerade samt svara-
de på de ständiga frågorna från Jörgen. Jörgen kunde ta plats i kontoret och började i 
samband med att det blev klart att han skulle ta över som enhetschef (men ändå fort-
sätta programmet) att skapa hem på kontoret. Bilder (på hunden iförd Tifo FF hak-
lapp) kom upp på väggen. En Tifo FF almanacka likaså. En radio införskaffades så att 
Catch FM kunde ljuda svagt under tiden på kontoret - precis som hemma. Senare satte 
Jörgen bl a upp ett inramat utbildningsbevis från universitetet där hans status som eko-
nomie magister framträdde. Jämfört med hur kontoret sett ut på Kents tid - då inga 
personliga utsmyckningar fanns eller med Sophies kala flygande skrivbord - måste man 
konstatera att Jörgen i relativt hög grad arbetade med att integrera hemmet med arbetet 
och Distro där Distro också tilläts spilla över, in i hemmet. Jörgen ligger jämfört med 
de andra traineerna närmare den integrerande polen i Nippert-Engs (1996) modell. So-
phie strävade däremot, jämförelsevis, mot den segmenterande polen.  

Man kan förstå Jörgens integrering av hem och arbete om man ser hans liv som en 
resa. Detta blir paradoxalt, om vi kommer ihåg att Jörgen inte bara är den stabile, fast 
lokaliserade sambon - utan i rekryteringsprocessen och i olika Distrosammanhang pre-
senterar sig själv som Långresenären Jörgen. Som grabben som vet hur det är att luffa 
runt i Asiens avkrokar. Långresenären eller Äventyraren Jörgen alltså - samtidigt som 
han är mycket medveten om att sambon har ett bra jobb i Österbro, att han själv inte 
vill flytta till Stockholm eller utomlands utan trivs i Österbroregionen, etc. Man skulle 
kunna se detta som att Jörgen klarat av Äventyret som projekt, trots att han presente-
rade sig som Äventyraren. Istället var fasthet och stabilitet och kanske t o m trygghet 
centrala värden för Jörgen under den period av livet som han befann sig i under traine-
eprogrammet. Här gällde det att integrera de olika rollerna som utvecklats under ung-
domsperioden och studietiden till en sammanhållen berättelse om honom själv. Att få 
fritidsintressen (innebandy och fotboll, sambo med jobb, smådjuren), de centrala vär-
dena stabilitet, trygghet och fasthet att sammansmälta med en vardag i arbetslivet. I nå-
gon mån bör detta också ses som ett återskapande av bilden av uppväxten och fadern i 
det trygga villasamhället, där Jörgen växte upp. Jag tolkar i detta sammanhang Jörgen så 
som han beskriver sig själv i en intervju. Som någon som bestämmer sig för något och 
så arbetar hårt på att nå detta. Jag tror att Jörgen (tillsammans med sin sambo) bestämt 
sig för att nu var ungdomsperioden över, nu skall jag/vi stadga mig/oss, helt enkelt. 
Jörgen är inte Puer Aeternus.  

Flera händelser under traineeperioden tyder på detta - tillsammans med de mer up-
penbara integrerande aktiviteterna som nämnts ovan. Jörgen och hans sambo köpte en 
nyare och större bil under traineeprogrammets första hälft. Det var inte vilken bil som 
helst, utan en Mazda sedanmodell av relativt sen årsmodell. Knappast en ‘hip’ bil ut-
ifrån någon som helst standard. Den kan knappast jämföras med Eriks tillbakablickan-
de motorcykelköp eller Sophies begagnade VW Golf, som i betydligt högre grad kan 
ses som symboler för ungdoms- eller studentlivet. Rogers bilinköp, en något medfaren 
liten japansk åttiotalsbil, indikerar inte heller det fastheten och tryggheten utan liknar 
mer ‘första bilen-köpet’. Billigheten (och medföljande skröplighet) värderas därvidlag 
högre än kostsamhet (och förhoppningen om funktionsduglighet) då man inte känner 
att man kan planera livet och ekonomin så långt framåt i tiden som man kan göra om 
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man ‘bestämt sig’. Jörgens Mazda, sökandet efter en mindre villa i Österbro (‘gärna te-
gel’) under det första traineehalvårets samt giftermålet med sambon under det andra 
halvåret tolkar jag som handlingar som är förknippade med beständighet och trygghet. 
Det är ingen tillfällighet att Jörgen också tidigt gick med i Distro Region Österbros 
konstklubb.  

Den integrerande Jörgen fick under sin svensexa, någon dag före bröllopet, uppleva 
hur hans kamrater - däribland Erik - klädde honom i en papplåda med Distrotryck på 
inför vallningen på stadens gator47. Jörgen fick också, under alkoholkonsumtion och 
påhejande rop, träda upp på en scen i en av stadens parker. Han fick då fem minuter på 
sig att hålla ett tal om något. Jörgen höll tal om Distro och relationen till ett konkurre-
rande företag. På något sätt kan man se denna händelse som ett förtätat ögonblick - där 
barndomen i form av rörelser i en hemtam miljö, högskoleperioden i form av vänner 
som Erik t ex, och Distro i form av packlådan som en av kamraterna tiggt till sig på 
den närliggande Distroenheten och det framförda talet, sammanfogades med flickvän-
nen och giftermålet. En svarttaxi tog slutligen Jörgen till Österbro och följaktligen inte-
grerades även staden där Jörgen arbetade på Distro i det förtätade ögonblicket. Det 
enda som synbarligen saknades i ögonblicket var Jörgens hund och fotbollsreferenser. 
Jag håller det dock för sannolikt att fotboll diskuterades under kvällen då såväl Jörgen 
som den likaledes idrottsintresserade Erik deltog i svensexan. 

Ovanstående ser jag i Jörgens fall huvudsakligen som en reproduktion av föräldra-
hemmets medelklassinramning. Roger, Sophie och Erik var enligt min mening i avse-
värt högre grad fortfarande på en resa mot mindre bestämt mål än Jörgen. Roger, So-
phie och Erik hade under traineeprogrammet ännu inte ‘bestämt sig’.  

Ewa 

Ewa är svårare att tolka utifrån denna dimension. Ewa uppvisar drag av såväl be-
ständighet och trygghet som föränderlighet och rörelse. Detta upplever jag också bli 
synligt om man analyserar i vilken grad Ewa integrerade eller segmenterade hem och 
arbete. 

Ewa kombinerade drag av integrering med segmentering. Visst återfanns i Ewas 
och hennes mans (de gifte sig under första sommaren av traineeprogrammet) lägenhet 
tidigt under traineeprogrammet vissa Distrosymboler i form av hemförda reklamartik-
lar med Distrologo på. Visst tog Ewa med sig möbelkatalogen till det arbetsrum som 
hon delade med sin mentor, under praktiken på Gustavsborgsenheten. Men när Ewa 
tillträdde som biträdande enhetschef på Region Österbros största enhet i Örjansholm i 
efter sex månader fick företrädarens affischer sitta kvar i tjänsterummet. Inga personli-
ga utsmyckningar gjordes av kontoret under de sex månader som jag följde Ewa efter 
det att hon tillträtt den befattningen. En månad efter tillträdet stod fortfarande hennes 
företrädares namn på skylten utanför tjänsterummet. Tjänsterummet pryddes av en 
stor Joakim von Anka pappfigur (‘Det är inte min, den var här.’), en del blommor som 
företrädaren tagit med, en antik miniräknare och en gammal matrisskrivare, blandat 
med en ny laserskrivare och Ewas mobiltelefon. Gammalt och nytt samsades i Ewas 
tjänsterum, således. Ewa hade dock inte tagit kommandot över rummet fullständigt.  

                                                      
47 Vallningen skedde i och för sig i Eriks och Jörgens barndomskamraters hemstad, ett litet stycke från Österbro. 
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Ewa veckopendlade under denna tid, en sträcka på trettio mil. Distro hjälpte till att 
ordna en övernattningslägenhet, nära kontoret. Men denna blev inte Hem för Ewa. 
Hemmet var fortfarande i Gustavsborg. Övernattningslägenheten blev snarare till ett 
ingenmansland mellan hem och arbete. Ett ingenmansland som inte underlättade nå-
gon integrering av hem och arbete, men som också motverkade segmentering. Ingen-
manslandet var tråkigt! ‘Jag har till å med börjat dricka folköl på kvällen, så tråkigt e det!’ 
som Ewa lite skämtsamt berättade efter en vecka i Örjansholm. 

Arbetet sköttes dagtid, och på heltid. Men Ewas livssituation i övrigt i Örjansholm 
- utan något etablerat socialt nätverk utanför Distro och med ett begränsat sådant på 
Örjansholmsenheten, där Ewa utanför arbetet endast umgicks med administratören 
Anja vid något enstaka tillfälle - skapade ett förhållande där samtidigt som arbetet var 
allt under veckorna, så trängde det inte in i Hemmet. Integrationen tog i huvudsak 
stopp i ingenmanslandet - övernattningslägenheten. Ewa berättar efter en månad i Ör-
jansholm om hur hon upplevde sin tid. 

Ewa Det är den torraste perioden i mitt liv! Jag går hem (övernattningslä-
genheten) efter jobbet, äter, tittar på TV å sover. Har inte gått ut nån 
gång! Jo, en gång, på EC-mötet som var här i Örjansholm. Jag e för lat 
för å ta hem jobb. Har gjort det en gång! 

 
Jämfört med studietiden så har distinktionen mellan hem och arbete blivit avsevärt 

mycket skarpare i Ewas fall. Även gentemot praktiktiden på Gustavsborgsenheten har 
distinktionen dem emellan skärpts. Ewa har gått från integrering till segmentering kan 
man säga. Den enda egentliga kopplingen mellan hem och privatliv eller tidigare liv å 
ena sidan och arbete å andra sidan kunde iakttas i det förhållande att Ewa, som innan 
inträdet i Distro tränade på gym i hemstaden Gustavsborg, nu ibland tränade i Örjan-
sholmsenhetens lilla gym i källaren efter arbetet, innan hon gick till ingenmanslandet 
igen. 

Den enda tydliga exemplet på hur arbetet spillde över, in i Hemmet, var i form av 
den tidliga disciplineringen och dess fysiska konsekvenser som veckopendlingen och 
arbetet på Distro krävde. Ewa var kort sagt trött på fredagskvällen och var, för att orka 
med bilresan på måndag morgonkvist, egentligen tvungen att gå och lägga sig relativt 
tidigt på söndagskvällen. 

Veckopendlingen och ingenmanslandet lägenheten fungerade som en luftsluss mel-
lan arbete och hem kan man säga. Pendlingen och den därmed förknippade mentala 
övergången är en del av en mental bro, uttrycker Nippert-Eng (1996:108) detsamma. 
Utifrån författarens typologi kan man också sluta sig till att den är ett tecken på en rela-
tivt långtgående segmentering. Jag tror också Ewa var på väg ditåt. 

 Roger 

Jag håller det inte för osannolikt att Roger skulle ha integrerat hem och arbete på 
ett liknande sätt som Jörgen, om han skulle ha fått fortsätta traineeprogrammet. Roger 
var den av traineerna som i absolut högst grad införlivade Distro i sitt liv utanför arbe-
tet inledningsvis, under traineeprogrammet. Detta var märkbart i form av hemflyttan-
det av symboler för Distro, införskaffandet av Distrotankkort, användandet av Distro-
symboler i den personliga fasaden i form av t-shirt på lördagens promenad på stadens 
gator och det ivriga uppmärksammandet av allt som hade med organisationen att göra. 
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Hörde Roger en långtradare komma bakifrån, så vände han sig om för att se om det 
var en Distrobil eller en konkurrerande bil. Roger var den trainee som tydligast, genom 
att svara rätt på frågor från utbildningsledare eller genom att ifrågasätta dessas utsagor, 
visade att han hade gått igenom och läst på om företaget Distro i material som traine-
erna fick under utbildningsdagar. Denna läsning skedde i Rogers hem. Det var uppen-
bart att materialet åtminstone delvis lästes av honom innan de hamnade i någon papp-
låda, à la Sophie.  

Samtidigt förhöll sig Roger väldigt distanserat till Distro i vissa avseenden. Roger 
var t ex den trainee som till mobiltelefonen som följde med tjänsten, köpte ett kontant-
kort, för de privatsamtal han ringde. Efterhand slutade Roger dock med detta, då han 
konstaterat att ingen annan skilde mellan privatsamtal och tjänstesamtal på mobilerna. 
Detta handlande kan jämföras med Jörgen, som å sin sida konstaterade att han min-
sann arbetade mer än heltid och var anträffbar även på kvällar och helger, då kunde 
Distro gott betala ett eller annat privatsamtal på mobilen. 

Roger kan i sitt agerande i övrigt dock placeras in nära den integrerande polen. Ro-
gers lilla familj blev synlig i Distro. Det kan till exempel illustreras med det förhållande 
att Roger i samband med arbetet som diskussionsledare på tidigare nämnda TEMA-
dagar en av dagarna uppenbarade sig tillsammans med sambo och nyfött barn. Dessa 
sov över i Rogers hotellrum på konferenshotellet en natt. Självklart vållade detta en viss 
uppståndelse av gratulations- och gullandekaraktär hos närvarande Distare, speciellt ur 
enhetschefs och administratörsgruppen.  

Samtidigt måste man konstatera att detta i viss mån var ett normbrott. Rogers 
handlande kunde tolkas som att han hade svårt att engagera sig i Distro. Roger, som 
under praktiken på golvet utverkat ett specialtillstånd att få ha sin mobiltelefon på, för 
att kunna nås av besked om att hans sambo skulle in till BB, som tog ut föräldraledig-
het (de tio pappadagarna) och som i övrigt sökte att måna om sin lilla familj, så att inte 
arbetet skulle gå ut över dem, sårbara som de var inflyttade till en okänd stad på grund 
av Rogers arbete. Mitt intryck är att Roger av vissa högre chefer, vissa enhetschefer och 
traineer uppfattades som något krånglig på grund av sin hemsituation och sitt värnande 
om sambo och barn, som blev synliggjorda på Arbetet. Roger upplevde själv detta. 
‘Man kan inte vara chef på halvtid och pappa på halvtid’ som en av de biträdande region-
cheferna uttryckte sig om Roger. Detta synsätt på förhållandet mellan hem och arbete 
var uppenbarligen inte heller någon engångsföreteelse. Ulla, en av administratörerna på 
Verksamhetsstödet, uttryckte vid ett tillfälle en önskan om att bli enhetschef. Följande 
dialog utspann sig enligt henne då: 

Bitr RC       Men du kan ju inte bli enhetschef! 
Ulla             Varför då? 
Bitr RC       Men det förstår du väl? Du har ju barn! 
 

Erik 

Erik var i Distrosammanhang mycket tyst om sitt hem. Eriks bostad, ett bostads-
rättsradhus centralt i hemstaden Åboda, ett par mil från Österbro introducerades inte, 
såvitt jag känner till, inför någon annan trainee eller Distare. Enhetschefen Birgitta 
(gammal skolkamrat) och Jörgen (studiekamrat från universitetstiden) möjligen undan-
tagna. Dessa två hade då Erik redan etablerade personliga relationer med sedan tiden 
innan Distro. Erik talade inte om hemmet eller sitt liv utanför Distro i någon nämn-
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värd utsträckning. Distro integrerades inte heller i hemmet, är min övertygelse. Detta 
på flera grunder. Det av hemmet och livet utanför Distro som Erik möjligen förde in i 
organisationens kontext var framför allt av talhandlingskaraktär. Skrönor om fredags-
kvällar på puben i Åboda eller Österbros pubar och diskotek kom då och då över Eriks 
läppar vid fikabord eller under rökpauser. Eriks hockeyintresse synliggjordes också för 
omgivningen genom talhandlingar, speciellt tillsammans med Birgitta, som på fritiden 
tränade ett ungdomslag i Åboda hockey och som liksom Erik brukade gå och se på A-
lagets matcher i Åboda Ishall. I övrigt var Erik tyst om hemmet i Distro och rimligen 
tyst om Distro i hemmet under traineeprogrammets första halvår. Mina data är dock 
svaga när det gäller denna sista punkt.  

Erik genomförde med hjälp av administratörer från Stödet en stor utrensning i det 
tjänsterum han tillträdde. En mängd säckar fylldes med gammalt ‘skräp’. En pärm från 
1956 som äntligen kunde pensionera sig var det tydligaste exemplet på att Erik och det 
nya tog över från det gamla. Jörgen genomförde en liknande utrensning av sitt kontor 
en tid efter tillträdet. Detta kan jämföras med Ewas undvikande att ta kommandot över 
sitt kontorsrum och Sophies hemlöshet som tidigare berörts. 

Erik, och Sophie, däremot, värjde sig mot integrationen. Erik får illustrera detta. 
Under traineeprogrammets första höst konstaterade Erik vid flera tillfällen att det var 
viktigt att skilja mellan arbete och hem. Eriks mentor, Stig, hade gjort en poäng av just 
detta och satt upp en personlig regel att arbeta mellan sju och fem på arbetsplatsen, 
och inte ett dugg mer. ‘Han hade ju pajat sitt första äktenskap på grund av jobbet’, som 
Erik konstaterade. Efter att Erik tillträtt som chef på Norborgsenheten försökte han att 
handla efter samma princip som Stig. ‘Den dan jag ligger hemma å tänker på jobbet, då 
drar jag’, som han formulerade det i en intervju. Nå, helt lyckades inte Erik att segmen-
tera hem och arbete. I samband med en organisationsförändring han tvingades genom-
föra under våren 1998 så trängde arbetet in i hemmet. Erik funderade mycket på arbe-
tet under denna tid. Prestationskraven var så pressande att föresatserna om segmente-
ring inte höll. Erik tog också med viss regelbundenhet hem material att arbeta med i 
hemmet i samband med organisationsförändringen. ‘Men, det har inte blivit en vana’ 
konstaterade han efter ett knappt halvår som enhetschef. 

Det är rimligt att se ovanstående som att en geografisk distans till arbetsplatsen från 
den plats individen ser som sitt hem, underlättar segmentering, ungefär som Nippert-
Eng (1996:191f) konstaterar att graden av tillgänglighet till arbetet (work accessibility) 
påverkar möjligheten och viljan att integrera eller segmentera. Eriks ungefär fem mil 
långa bil- eller, senare, motorcykelresor till och från Norborgsenheten eller de enheter 
där han praktiserade som trainee från hemmet, liksom Ewas veckopendling, underlät-
tade rimligen segmenteringen, jämfört med Jörgen, som kunde promenera ner till sitt 
rum på Region Österbros huvudkontor om han så kände för det. Det är dock knappast 
skälet till att så skedde, utan kanske snarare ett förhållande som kan komma att tas i 
bruk av individen som av andra skäl önskar skapa distans mellan hem och arbete, eller 
aspekter av det senare. Segmentering är en distanseringspraktik. Jag återkommer till det-
ta begrepp i kapitel åtta, Den lilla revolutionen. 

KROPPSVÅRD – OM RELATIONEN TILL KROPPEN 

Ett tema i officiell såväl som alternativa berättelser om Distro kan karaktäriseras 
som Kroppsvård. Det handlar om relationen till kroppen. Inom Distro fanns en starkt 
positiv värdering av kroppen. Det sågs som viktigt att vårda sin kropp, delvis för att 
klara av det fysiska arbete som lager- och distributionsarbetet innebär, men samtidigt så 
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gav arbetsuppgifterna på sätt och vis möjlighet att vårda sin kropp på arbetstid. Detta 
kan ses som en sammansmältning av arbete och värdering och, för många Distare, av 
arbete och fritid eller hobby. Att kroppsvård var viktigt i organisationen märks bl a i en 
starkt representerad idrottsförening, DIK, på de större kontoren, och genom val av ak-
tiviteter när personalsociala aktiviteter genomfördes, vilka ofta var i formen av idrotts-
aktiviteter men då också kombinerat med mat och alkohol.  

Som nämnts tidigare var den fysiskt hårde arbetaren ett sorts ideal inom Distros 
kultur. Distare var arbetare som sliter i ett ofta fysiskt hårt dagligt arbete. Men, alla kla-
rade inte av detta. Alla Distare arbetade inte i ‘elitlag’. En hel del av Distarna hade, över 
åren, slitit på sin kropp i Distros tjänst. Dessa slitna arbetare samlades ofta ihop i sär-
skilda arbetslag som fick fysiskt mindre ansträngande arbetsuppgifter, men i gengäld på 
sämre arbetstider. I organisationen kategoriserades dessa under olika benämningar av 
typen ‘Dom halta å lytta’ eller ‘B-laget’, på golvet, men också bland chefer. Benämning-
arna behöver inte uppfattas i en av individerna nedvärderande form. Det existerade på 
golvet ett starkt tema i den alternativa berättelsen om hur arbetsvillkoren för Distaren 
blivit gradvis sämre och arbetstakten högre. De halta och lytta sågs som beviset på det-
ta och tjänade som en påminnelse om orättvisan i av ledningen genomförda föränd-
ringar, som sågs som strävande i motsatt riktning mot Kroppsvården som ideal. I viss 
mån sågs de som martyrer. 

Ytterligare en motsägelsefullhet kan konstateras i den studerade organisationen när 
det gäller individens relation till kroppen. Idealet, att bygga upp och vårda sin kropp - 
vilket bland Distros chefer (och också bland många på golvet) sågs som en sorts förut-
sättning för att kunna arbeta i produktionen - motsades ibland av högre chefers eget 
handlande. Att arbeta trots att man kände sig krasslig var positivt värderat bland en-
hetschefer och regionchefer samt högre administratörer i Region Österbro. Att pressa 
kroppen genom att fortsätta arbeta trots att man blivit ordentligt sjuk likaså. Den men-
tala hårdheten hos Distarchefen övervinner små krämpor, blev ett sorts budskap till 
omgivningen.  

Såväl Regina som Rolf var sjuka under hösten. De arbetade dock trots detta. Istället 
för att vara hemma och kurera sig var de på jobbet med medicinförrådet med sig. På 
ledningsforum på kursgården Fliken i oktober kunde man se hur Rolf och Regina, bäg-
ge två sjuka, satt vid ett eget bord längst bak i konferensrummets mitt. Övriga deltagare 
i mötet hade öppnade flaskor med mineralvatten på borden framför sig. Rolf hade 
istället en flaska hostmedicin som han regelbundet halsade ur. Regina snörvlade och 
berättade vid en paus att den långdragna förkylningen hon haft nu övergått i bihålein-
flammation. Likväl var de där. De är cheferna som är så hårda och sådana riktiga Dista-
re att de kan överskrida nödvändigheten att vårda sin kropp i enlighet med kulturens 
ideal. Alternativt kan man tolka det som att Rolf (speciellt) och Regina i sin karriär i 
Distro utvecklat sin kropp så mycket, att de kunde arbeta trots petitesser som influensa 
och bihåleinflammation. En tredje tolkning är att dessa två chefer övervärderade sin 
egen betydelse för organisationens dagliga liv.  

Det är egalt vilken av tolkningarna man väljer att ställa mer tilltro till. Det intressan-
ta är hur traineerna i viss utsträckning anpassade sitt handlande till att likna dessa, hår-
da, chefer. I slutet av oktober genomfördes en utbildningsdag kring arbetstidsavtal och 
kvalitetsarbete i Region Österbro. Såväl Sophie som Jörgen var märkbart sjuka, men 
var likväl närvarande. Det var ‘viktigt’ som Sophie uttryckte det. Administratören Ulla, 
som ansvarade för delar av utbildningen, inledde med att sätta en ask Senga sugtablet-
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ter på konferensbordet, innan hon gav sig i kast med utbildningen av traineerna. Ulla 
var också sjuk, men likväl på sin post. 

Några dagar senare var traineer och några högre administratörer, bl a säkerhetsan-
svarige Kjell, på lunch. Vi diskuterade ett aktuellt arbetsrättsligt fall som resulterat artik-
lar i den lokala pressen. Det handlade om en anställd i ett företag som efter lång tids 
sjukskrivning sagts upp av bolaget i fråga. Jörgen hade sin tolkning av situationen klar. 

Jörgen Sjukskriven i 21 år! Otroligt! En sån ska ju bort! 
Kjell  Är du alltid lika säker i dina bedömningar? Det bådar ju gott… (Iro-

niskt) Det är otrevligt med folk som kommer i kläm. Smärta är ju svårt 
att se. Ingen kul situation å gå å ha ont, å sen tror ingen en heller! 

 
Ytterligare någon vecka senare är det måndag och dags för utbildning på region-

kontoret igen. Denna dag står utbildning i olika kvalitetsmätningsprocedurer på dag-
ordningen, speciellt kopplat till USK (Utmärkelsen Svensk Kvalitet). Sophie är fortfa-
rande sjuk, men närvarande. Traineerna får i uppgift att titta i USK’s verksamhetsbe-
skrivning, en stund under det att utbildaren uträttar ett ärende. Innan utbildaren kom-
mer tillbaka ringer Sophie på sin mobil och bokar tid hos distriktsläkaren. Roger stude-
rar texten medan de andra traineerna diskuterar bihåleinflammation, restider och Pro-
jekt Österbro, där Österbroenheten skall delas upp på två depåer. Sophie arbetar med 
projektet. Hon berättar att hon ska ha en presentation av det klar om ett par dagar. 
Presentationen skulle varit klar torsdag veckan innan egentligen, men ska nu äga rum 
på onsdagen. Sophie berättar att hon kommer att sitta hemma och arbeta med presen-
tationen trots att hon är sjuk. 

Erik kommer vid ett tillfälle till ett ledningsforum med tuggtobak. Storrökaren Erik 
är så pass sjuk att han inte kan röka, tuggtobaken blir substitut tillsammans med Bafu-
cin och mineralvatten. ‘Jag har varit nedbäddad i två dar. Fast på dagarna har jag varit på 
jobbet i alla fall.’, berättar han med skrovlig röst. 

Ewa äter, en måndag då jag besöker hennes enhet, penicillin. Hon hade arbetat på 
fredagen trots att hon var ordentligt sjuk. Hon hade velat vara med och intervjua lager-
arbetarna som internt fått söka sina tjänster på nytt, då Örjansholmsenheten skulle de-
las i två depåer, där Ewa skulle bli chef för den ena. ‘Det är mot mina principer, å det sa 
jag också.’ Med ‘det’ i citatet avser Ewa att arbeta trots att man är sjuk. Ewa framhåller 
sedan direkt en av de biträdande regioncheferna, Regina, som negativ referens. 

Ewa Regina hade visst sjukskrivit sej i två dar! Lunginflammation. Fast hon 
har ju jobbat ändå, du vet! Nu, efter mötet med Helge, det andra, hade 
hon kommit ut med böjt huvud och sjukskrivit sej. 

 
Det enda som till slut kunnat få den hårda chefen Regina att hålla sig ifrån arbetet, 

hade varit en tillsägelse från hennes chef. Trots att detta beteende framställdes som fel, 
dumt och överdrivet av enskilda traineer, som en negativ referens, reproducerade trai-
neerna huvudsakligen i sitt praktiska handlande just den informella norm i Region Ös-
terbros ledarkultur man vände sig emot. 

ÖVERGÅNGSOBJEKT VID STATUSPASSAGER 

Övergångsobjekt är ett begrepp som inom psykoanalysen används för att diskutera 
individens förhållande till objekt i dennes omgivning i en utvecklingsprocess. Utveck-
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lingspsykologen Winnicot (1971/1997) beskriver bruket av övergångsobjekt som något 
som hjälper individen att utveckla en förmåga att skilja mellan likhet och olikhet. Över-
gångsobjektet kan vara såväl en annan individ som ett föremål som laddas med en viss 
innebörd och som blir till en symbol för något annat. Att ha tillgång till denna symbol 
för något kan hjälpa individen att undvika känslor av ångest och depression i situatio-
ner av utsatthet. Övergångsobjekt som används således vid transitioner mellan inre och 
yttre verklighet. Övergångsobjektets symboliska laddning och bruk av detta kan ses 
som ett sätt att skapa ett ‘rum’ mellan den uppfattade yttre verkligheten och individens 
inre verklighet, i vilket förhandlingar mellan de två verkligheterna kan utspelas, vilket 
kan leda till utveckling av den inre verkligheten. Denna typ av objekt kan också, vilket 
jag menar tydligt framkom i detta projekt, komma till bruk vid transitioner mellan rol-
ler, vad man kan kalla statuspassager (Van Gennep 1909/1960 och Glaser & Strauss 
1971). Övergångsobjekt är ett fenomen som också kan återfinnas vid organisationsför-
ändringar t ex.  

Jag fokuserar här framför allt den förra typen, övergångsobjekt vid statuspassager. 
Jag menar alltså att förekomsten och funktionen av övergångsobjekt inte är något som 
endast skulle vara förknippat med den tidiga barndomen. Även vuxna kan genom att 
diskutera med ett objekt länka samman inre och yttre verkligheter och erhålla de ång-
estdämpande och trygghetsåterskapande funktionerna i relationen till övergångsobjek-
tet i fråga. 

Winnicot (1971/1997:27f) diskuterar, i en utvecklingspsykologisk tradition, hur 
barn under sitt första år uppvisar vad Winnicot benämner övergångsfenomen. Över-
gångsfenomenen kan t ex vara att objekt i barnets absoluta närhet såsom lakan, tygbitar 
som hålls i eller stoppas in i munnen eller också vara rörelser med munnen kopplade 
till olika ljud. Till dessa handlingar antar Winnicot att tänkande eller fantiserande är 
kopplat. Det vill säga att den inre verkligheten kopplas samman med objekt av olika 
slag. Winnicot ser övergångsfenomenen som ett försvar mot ångest. Objekten ifråga 
benämns övergångsobjekt. Dessa förutsätts ha en mycket stor vikt och känslomässig 
laddning för barnet. Övergångsobjektet symboliserar alltid något, t ex moderns bröst. 
Dessa, under det första året för barnet så centrala, övergångsobjekt behåller ofta en 
speciell plats i barnets (och omgivningens) rutiner under ett antal år. Efterhand kom-
mer - i de flesta fall - övergångsobjektet att avladdas och ‘förpassas till skräpkamma-
ren’. Övergångsobjekten ses av Winnicot närmast som den synliga delen i processen att 
utveckla en acceptans av likhet och olikhet. Som:  

…en term som beskriver barnets färd från det rent subjektiva till objektivitet; och 
jag tror att övergångsobjektet (filthörnet, etc) är vad vi ser av denna framåt-
skridande färd med upplevande som mål. Det kan tänkas att det är möjligt att 
förstå övergångsobjektet utan att helt förstå symboliserandets natur. Det tycks som 
om symboliserandet egentligen endast kan utforskas i individens utvecklingsprocess 
och att det i bästa fall har en varierande innebörd. (Winnicot 1971/1997:28) 
 
Man kan således till viss del förstå transitionsprocessen som inträdet i organisatio-

nen Distro och ‘den framåtskridande färden’ mot en chefs- eller ledaridentitet genom att 
använda sig av begreppet. Så vill jag gå till väga för att belysa vissa aspekter av en av 
traineernas, Roger, ‘framåtskridande färd’ i organisationen Distro.  
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Rogers guldring 

Roger hade, som nämnts i kapitel tre, i rekryteringssituationen arbetat med att idea-
lisera sitt framträdande och därvidlag anpassa sitt uppträdande och sin personliga fasad 
i stort till bilden av den framgångsrike. Guldringen i örat var avtagen i samband med 
interaktion med Distros examinatorer. Rogers guldring i örat kan dock ses som ett 
övergångsobjekt som ännu inte hade förlorat sin laddning vid inträdet i Distro. Roger 
kunde föra diskussioner med guldringens laddning - som för Roger var ‘sjögrejen’, det 
tidigare livet som tiden på gymnasiet och tiden som matros på handelsfartyg. Som Ro-
ger uttryckte det i en personlig intervju, när vi samtalar om ringen och när han satte i 
den: 

Roger Å...det var ju då för att betona sjö..eh...grejen då. 
Dan Ja? 
Roger Det var ju många av mina klasskompisar som hade...säkert alla om jag 

skulle kollat efter. Å det är ju den här gamla...jag vet inte om du känner 
till traditionen bakom det? Förr i världen så hade man mycket tjockare 
guldringar som sjömän. Å det är ju för att man skulle bära med sej nån 
form av betalning för sin begravning, så att ens själ inte gick åt pipan 
då, utan att man fick en riktig jordfästning. 

Dan Jaha. 
Roger Å det gjorde man då oftast antingen genom ett sånt här kraftigt hals-

smycke då eller en ring var populärt. 
Dan Så det finns en historia bakom det. 
Roger Ja. Så av traditionella skäl då så tyckte jag också att jag skulle ha det. 

Plus att det då är en ren kroppssmyckning då så att säja. Man såg lite 
poppig ut. Sen i och för sej så var det ju meningen att jag skulle ta ut 
den när jag började jobba på Distro. 

Dan Jaa! Jag misstänkte... 
Roger (avbryter) Ja, den fyller en funktion till att jag behållt den under hela 

den här tiden nu. 
Dan Ja? 
Roger Å det är att den påminner mej lite om den andra tiden... 
Dan Mm? 
Roger ...om man så säjer. Innan studierna. Vad jag gjorde då. Framför allt sjö-

tiden då. Så att jag kan liksom känna det där att (tar med handen på 
ringen och rör den fram och tillbaka genom örat) skura däck, skura 
däck. 

Dan Jaja. 
Roger Framför allt under tiden man pluggade då va. När man tappade moti-

vationen. Så kunde jag känna det då va att det var alternativet. Anting-
en så gör du det här eller också så går du tillbaka å skurar däck. 

 
Roger kunde på detta sätt hantera den yttre verklighetens förhållanden jämfört med 

hans inre verklighet, där han såg sig som någon annan än matrosen på fartygsdäcket, 
som någon annan än studenten i en krävande universitetsmiljö, t ex, genom att föra ett 
inre samtal med övergångsobjektet ringen. Vid beröring, eller ‘öm kramning’ som Win-
nicot (1971/1997:27) kallar det, symboliserar ringen något. Tinget blir till en individuell 
artefakt kan man säga. Den symboliserade dock inte på samma sätt som Winnicot be-
skriver det något positivt och som saknas. Istället var den ett övergångsobjekt med negativ 
symbolisk laddning. På samma sätt som Winnicot beskriver det tjänade dock övergångs-
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objektet ringen som ett skydd mot ångest över skillnader mellan inre och yttre verklig-
het för Roger. Ringen var viktig för Roger, därom råder ingen tvekan.  

Då Roger trädde in i Distro, kom övergångsobjektet att laddas med ytterligare in-
nebörd men andra än den som beskrivits ovan där det blev till en individuell artefakt, 
då endast han själv kände till den innebörd ringen hade som övergångsobjekt. Den nya 
laddningen handlade om förväntningar och uttalade krav från personer som represen-
terade organisationen Distro. Denna laddning var också kopplad till krav förknippade 
med vem Roger ville bli och vara - dvs den inre verkligheten - trots upplevd diskrepans 
med hans status och roll i en yttre verklighet. Detta är inte alldeles lätt att hantera. Å 
ena sidan var ringen viktig för Rogers välbefinnande som ångestdämpande och motiva-
tionshöjande objekt. Å andra sidan utgjorde den ett möjligt stigma i den värld som han 
ville träda in i. Roger fick under sin första tid i Distro höra berättelser om hur manliga 
Distare sanktionerats negativt av högre chefer för att de haft ringar i öronen. Speciellt 
en berättelse om en lagledare på den enhet som han gjorde sin praktik på var här viktig. 
Vid en utbildning med biträdande regionchefen Regina uppmärksammade Jörgen att 
Roger inte hade ringen i örat. Roger berättade kort den historia som återgivits ovan. 
Men han kompletterade berättelsen med följande: ‘Å sen berättade nån i Almnäs att 
Helge hade stoppat nån från å bli enhetschef för han hade ring i örat!’. På samma gång var 
övergångsobjektet hindrande som möjliggörande den framåtskridande färden för Ro-
ger. Man skulle kunna säga att här framträdde, på ett tidigt stadium i traineeutbildning-
en och den sekundära socialisationsprocessen, den glupska institutionen (the greedy 
organization) som Coser talar om (refererad i Anderson-Gough m fl 1998:27). Det är 
organisationen som gör anspråk på att äga hela personen. 

Those organizations which use these non-physical means to construct boundaries be-
tween members of the organization and non-members can be thought of as ”greedy 
organizations” (Coser 1974) as they aim to work on, and possess, the whole per-
son. (Anderson-Gough m fl 1998:27) 
 
Sett utifrån detta perspektiv så är det ganska stora anspråk organisationen genom 

sina företrädare gör på individen. Detta är ett exempel på den socialisationstaktik som 
Van Maanen och Schein (1979:250) benämner avklädande (divestiture) socialisation. 
Vad som i sig kan ses som förhållandevis harmlösa normer om den personliga fasaden 
hos medlemmar eller potentiella medlemmar av organisationen, kan ses som ett försök 
att övertaga och äga individens inre verklighet. Eller, som Winnicot kanske skulle häv-
dat, inte bara den inre verklighetens överensstämmelse med den yttre, utan också mel-
lanrummet mellan de två. Detta mellanrum kan, något förenklat beskrivet, i detta fall 
förstås som Rogers tolkningsarbete och lekfullhet med det som objektet symboliserar i 
relation till inre och yttre verkligheter. Alltså, organisationen försöker att göra anspråk 
på inte bara det inre hos individen och den omgivning som individen rör sig i, utan 
också det som går utöver dessa två. Lekfullhet och fantasi måste behärskas. Åtminsto-
ne blev detta senare en konsekvens av den ‘harmlösa’ klädnorm eller ‘dresscode’ som 
överfördes till traineen Roger i interaktionen med organisationens män - cheferna - och 
internaliserade generella bilder av dessa. Jag kommer dock något längre fram i detta ka-
pitel visa på just det motsatta förhållandet också, där organisationens företrädare på 
chefsnivå genom introduktionen av ett visst objekt i interaktionen frammanade just ett 
överskridande av etablerade relationer inom organisationen. 
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FORMALISERADE ÖVERGÅNGSOBJEKT I ÖVERGÅNGSRITER 

Övergångsobjekt spelar en roll i den process som studerats också på andra sätt än 
vad som visats ovan med exemplet Roger och hans ring. På liknande sätt som objekt 
som refererar till annat än organisationen och förhållanden i denna och som kan sägas 
skapats av individerna före inträdet i Distro existerar som menings- och handlings-
strukturerande och som identitetsmarkörer, tillhandahåller organisationen övergångs-
objekt. Dessa kan betecknas som formaliserade övergångsobjekt. Dessa objekt är i betyd-
ligt högre grad symboler för nuet eller framtiden än laddade med dåtid, jämfört med 
vad de informella, individuellt konstruerade, såsom ringen i örat kan vara.  

Jag skall nu kort diskutera hur ett antal andra artefakter figurerade i socialisations-
processen. Dessa gavs ibland till traineerna av företrädare för organisationen Distro, 
som komponenter i vad som beskrivs som övergångsriter (Van Gennep 1909/1960) 
men med en symbolisk laddning som inte alltid är tydlig eller färdig. 

Lädermappen 

En morgon, ett par månader efter traineernas praktik på lagergolvet, när enhetsche-
fer och administratörer samlats för möte på Flikens kursgård, fick traineerna en gåva. 
Den som delade ut den var Helene, administratören som ansvarade för traineepro-
grammets praktiska detaljer. I mina observationsanteckningar skrev jag följande: 

Det är tidig morgon på Flikens kursgård. Enhetschefer och administratörer kommer 
klumpvis i takt med att tjänstebilarna som man samåker i dyker upp på gårdsplanen. 
Ickerökarna samlas i foajén och småsnackar i grupper. Helene går runt till traineerna 
och mig och ger oss varsin läderinfattad mapp med Distroemblem på. Den jag fick 
var av lite annan modell än traineernas. På min fanns ‘ingraverat’ Distros logotyp 
och texten ‘till 100%’. Texten saknades på traineernas mappar. Mapparna används 
annars av så gott som alla närvarande enhetschefer och administratörer. I dessa för-
varar enhetscheferna för stunden viktiga papper, visitkort, anteckningsblock,  mini-
räknare, adresslistor, pennor, etc. Jag har aldrig sett någon utanför enhetschefsgrup-
pen, högre chefer eller administratörer använda sådana mappar. Traineerna verkar 
uppskatta mapparna. Under morgonens möte brukas de av samtliga traineer.  
 
Mapparna kan ses som en statusmarkör i den meningen att tillgången till dem före-

faller begränsad till vissa medlemmar av organisationen Distro Region Österbro. An-
derson-Gough m fl (1998:33) uppmärksammar samma förhållande i studien av revisor-
traineer. Det är inte ‘kreti och pleti’ som springer omkring med sådana mappar på la-
gergolvet. På lagergolvet används lösa A4 papper eller små linjerade block som får plats 
i en jackficka om något skall antecknas. Ibland läggs papper i plastmappar. Oftare sätts 
papper i kontorspärmar. Framför allt skrivs det, på golvet, på blanketter av olika slag, 
när något skrivs över huvud taget. Men lädermappar med Distros logotyp på lyser med 
sin frånvaro bland lagerarbetare och chaufförer, liksom bland lagledare och administra-
törer på låg nivå, som löneassistenter eller receptionspersonal. Bland enhetschefer och 
högre administratörer är de dock att betrakta som en del av uppträdandet (Goffman 
1959/1988). De är en del av den personliga fasaden som på ett mera beständigt sätt 
används för att överföra en bild av en viss status. Har individen en lädermapp med sig - 
då kan denne vara enhetschef. Har individen å andra sidan inte mappen - så krävs ett 
mer omfattande arbete med den personliga fasaden och då framför allt individens ma-
nér för att styra intrycken hos publik och medaktörer, skulle man kunna hävda.  
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Mapparna som delades ut vill jag tolka som en del i en övergångsrit inom Distro 
Region Österbro. Det har inte bara med att de delades ut till traineerna, utan också 
med när, var och av vem de delades ut att göra. Mapparna delades ut av administratören 
Helene. Helene är en kvinna som personifierar det traditionella karriärmanuskriptet i 
Distro. Helene är en kvinna som medverkat under rekryteringsprocessen och som an-
svarar för traineeprogrammet rent administrativt. Helene har i Distro Region Österbro 
lite grann av rollen som troll’karl’. Helene är en problemlösare. Helene skickas ofta ut 
på olika enheter för att reda ut problem och återföra enheter som avviker från det 
normala till Distronormalitet. Helene kan göra detta på grund av sitt långvariga Dis-
tromedlemskap och en grundmurad lojalitet med framför allt en av de biträdande regi-
oncheferna. Helene är också den administratör som trollar fram rapporter och enkäter, 
som fixar utbildningar och möten, m m. Helene kan trolla och hon kan trolla p g a att 
hon mer eller mindre förkroppsligar organisationen i fråga. Helene har i någon mening 
shamanens roll i Region Österbro. Hon lyckas genom rituella handlingar frammana Dis-
tros ande i olika situationer där tron på Distro sviktar hos medlemmarna eller där nya 
medlemmar skall initieras.  

Att mapparna delades ut i samband med en samling där enhetscheferna i organisa-
tionen var samlade på en ‘neutral’ plats - i detta fall kursgården Fliken - kan ses som en 
del i en klassisk övergångsrit. Van Gennep (1909/1960:11f) delar i sitt omfattande ar-
bete om övergångsriter bland annat in sådana i tre underkategorier. Den första är sepa-
rationsriter, den andra transitionsriter och den tredje kategorin inkorporeringsriter. De är i 
tur och ordning riter som äger rum före, under respektive efter ett liminalt stadium 
(Turner 1969/1995:94ff), eller som van Gennep (1909/1960:53) också kallar det, en 
transitionsperiod. 

Separationsriterna avspeglar att man lämnar en annan värld eller en tidigare status. 
Det kan röra sig om tvättandet av fötter innan själva bönelokalen i moskén beträds, t 
ex. Inkorporeringsriter är sådana som avspeglar delaktighet i något nytt eller annat. En 
ny värld och bekräftandet av en ny status kopplad till denna värld. Om vi fortsätter att 
exemplifiera med religion kan prästens beröring i samband med det delade vinet vid 
den protestantiska nattvarden nämnas. En rit som visar på samhörighet i en annan 
värld än den världsliga - i guds församling. Transitionsriter är riter som avspeglar ett 
stadium av mellanrum av varken eller, men av förflyttning och förändring. Själva det 
faktum att man passerar en viss plats, t ex en tröskel, in i moskén eller kyrkan, dvs att 
det existerar något som skiljer värld från värld och att man träder in i den nya världen 
just över tröskeln, kan ses som en transitionsrit - eller som van Gennep också kallar 
dem för - en tröskelrit (Van Gennep 1909/1960:21) 

Det är inte alltid lätt att skilja mellan olika riters status som hörande till en eller en 
annan av de tre subkategorierna. Detta konstaterar också van Gennep. Författaren 
konstaterar också att övergångsriter är ett universellt fenomen. Innehållet i riterna, dess 
utformning, må skilja sig åt. Likaså skiljer sig innehållet rörande i vilka världar eller vil-
ka olika status som lämnas eller träds in i åt. Praktiken är dock densamma oavsett inne-
håll menar van Gennep.  

Man kan tolka utdelandet av lädermappen, och tiden före denna händelse, utifrån 
van Genneps diskussion om hur främlingen hanteras med hjälp av övergångsriter. Van 
Gennep skriver: 
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In addition (though there are exceptions of a political nature, for example), for-
eigners cannot immediately enter the territory of the tribe or the village; they must 
prove their intentions from afar and undergo a stage best known in the form of the 
tedious African palaver. This preliminary stage, whose duration varies, is followed 
by a transitional period consisting of such events as an exchange of gifts, an offer of 
food by the inhabitants, or the provision of lodging. The ceremony terminates in 
rites of incorporation - a formal entrance, a meal in common, an exchange of hand-
clasps. 
   The length and intricacy of each stage through which foreigners and natives move 
toward each other vary with different peoples. The basic procedure is always the 
same, however, for either a company or an individual: they must stop, wait, go 
through a transitional period, enter, be incorporated. The particular rites may in-
clude actual contact (e.g., a slap, a handclasp), exchanging gifts or food or valu-
ables, eating, drinking, smoking a pipe, sacrificing animals, sprinkling water or 
blood, anointing, being attached to each other, being covered together, or sitting on 
the same seat. Indirect contact may occur through a spokesman or through touching 
simultaneously or one after the other a sacred object, the statue of a local deity, or a 
”fetish post.” (Van Gennep 1909/1960:28) 
 
Jag menar att man kan tolka den tid som traineerna spenderat fram till mapputdel-

ningen från ‘shamanen’ Helene på kursgården på det sätt van Gennep indikerat i citatet 
ovan. Civilekonomen/studenten som konstaterats vara en främling fick - om vi ser 
Distro Region Österbros chefer som en ‘by’ eller ‘stam’ - inte direkt tillträde till dess 
territorium. Traineernas gröntjänst, på golvet, kan och bör ses som ett preliminärt sta-
dium, där främlingarna fick visa sina intentioner på avstånd. Därpå följde en över-
gångsperiod där utbyte av gåvor av olika slag, där traineerna gav sitt engagemang och 
visade upp en okritisk sida gentemot stammen. Under övergångsperioden fick främ-
lingarna visa att man hade goda avsikter med sitt närmande. Att ställa upp på att agera 
diskussionsledare på de TEMA-dagar som tidigare nämnts - som vore de ‘riktiga 
stammedlemmar’ men ändå inte, utbyttes mot övernattning och mat tillsammans med 
vissa av stammedlemmarna - men på neutral mark (ett konferenshotell i Österbros ut-
kanter). I övrigt var varje trainee fortfarande hållen på avstånd från stammen - utplace-
rade som de var på varsin enhet under överinseende av varsin vakt - mentorn. De var 
ännu inte inbjudna till stammens by där ledarna var samlade men blev, genom shama-
nen Helenes beröring och överräckande av den heliga symbolen och statusmarkören 
lädermappen på mötet i Fliken, upptagna som åtminstone ‘prospects’48 i stammen via 
en integrationsrit. Men, som van Gennep (1909/1960:191) också skriver finns det: 
‘…transitional periods which sometimes acquire a certain autonomy.’ Detta kommer jag att 
återkomma till senare i avhandlingen. 

Den gråa kragtröjan 

För att kunna agera som en distare bland andra på golvet, under praktiken som in-
ledde traineeutbildningen, fick traineerna varsin uppsättning Distrokläder. Chaufförer-
na i Distro hade alla en uniformsliknande uppsättning kläder med Distroemblem. Des-
sa skulle bäras under arbetet. Lagerpersonalen hade också Distrokläder under arbetet. 

                                                      
48 ‘Prospect’ är bland vissa motorcyckelgäng en etablerad status som kan ses som en mellanposition mellan fullvärdig 

medlem och ‘hangaround’, vilket är den första positionen en främling som aspirerar på medlemskap tvingas inta. Pros-
pectstatusen innefattar en dimension av att ha presenterat sig som åtminstone potentiellt trovärdig som medlem i ett 
kommande läge, men där en prövotid som innefattar olika former av tester eller ritualer måste genomföras och exami-
neras på ett av medlemmarna godkänt sätt, innan fullvärdigt medlemskap kan komma i åtanke. 
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Detta accepterades utan tvekan av traineerna. Eftersom arbetet på golvet ibland är 
ganska krävande fysiskt sett, är arbetskläder mycket praktiskt att ha när man arbetar i 
produktionen. Man blir både svettig och smutsig i hanterandet av allt gods, både som 
lagerarbetare och chaufför.  

Sett ur ett transitionsperspektiv, kan man också se det som att man åtminstone un-
der större delen av dygnets vakenhetsperiod, klädde av traineerna de vardagliga kläder-
na som avspeglade det tidigare livet och livet utanför Distro. Man rakade inte traineer-
nas huvud som i amerikanska filmer om nyinryckta marinkårssoldater, men fick dem i 
alla fall att ikläda sig en ‘grötrock’49. Avklädda sina personliga tillhörigheter och sin 
klädstil, blev traineerna en i massan av Distare - inte en speciellt utvald och kompetent 
civilekonom på väg mot chefskap. Varken traineerna eller jag själv som gick igenom 
samma process, upplevde detta som komplicerat eller obehagligt, snarare tvärtom. Klä-
derna bars med en viss stolthet, även utanför arbetet och arbetsplatsen av någon trai-
nee. 

Under praktiken på golvet konstaterade vi grötrocksklädda att enhetscheferna, med 
något enstaka undantag, inte använde sig av de kläder som golvets personal använde. 
Där var det ‘civila’ kläder som gällde, vilket också utmärkte högre chefer i organisatio-
nen. Men, det fanns också, kläder med mer eller mindre diskreta Distrosymboler som 
var mer av fritidskaraktär. Dessa bars av en del av enhetscheferna, men inte av perso-
nalen på golvet och inte av högre chefer eller administrativ personal.  

Under en utbildningsdag, någon vecka efter det att gröntjänsten på golvet avslutats 
var traineerna samlade till en utbildning i Distros ekonomi- och budgetsystem. I en da-
tautbildningssal på regionkontoret är Helene, som ansvarar för utbildningens praktiska 
detaljer, med och informerar om just sådana detaljer. Traineerna och jag själv hade åter 
iklätt oss ‘civila’ kläder. Jörgen sade plötsligt till Helene att han ‘gärna vill ha en sån där 
grå, långärmad tröja. Jag såg en EC som hade det häromdan.’ Senare under dagen kom 
Helene upp med sådana tröjor till oss. Jörgen var nöjd.  

Roger skämtade om att det borde tryckas något på ryggen: ‘Trainees!’, ‘Fråga oss 
inget - vi vet inget ändå.’, ‘Future-kids’. Alla skrattade åt detta. Jag tror dock att vi kan 
spåra en skillnad i hur denna tröja laddades med innebörd av framför allt Roger å ena 
sidan och Jörgen å den andra. För Roger var tröjan en traineeuniform, något som ut-
märkte gruppen traineer i jämförelse med andra i organisationen. Jörgen tolkar jag där-
emot som att han identifierade tröjan som en enhetschefsmarkör. Jörgen ville se sig själv 
och uppfattas som en enhetschef. Jörgen hade också, visade det sig under lunchen 
samma dag, redan beställt brevpapper med sitt namn och adressuppgifter - precis som 
enhetscheferna i gemen har. Ingen annan trainee hade gjort detta. Roger berättade där-
emot att han ‘brukar ha den gröna chaufförskjortan och pullover på mig. Så är man lite 
Distig i alla fall’.  

Utan att göra en höna av en fjäder, vill jag ändå tolka skillnaderna mellan Roger och 
Jörgen när det gäller den gråa kragtröjan, skjorta och brevpapper, ganska långtgående. 
Jag vill hävda att Jörgen i hög grad, redan en vecka efter avslutad gröntjänst, identifie-
rade sig med gruppen enhetschefer som fanns i organisationen i första hand. Roger, 

                                                      
49 Grötrock är benämningen inom svenska försvaret på den uniform av mycket enkel typ, i grovt, grönt linne (även kalla-

de linnekläder) som soldaterna klär sig i då smutsiga uppgifter skall utföras under utbildningen. Det kan röra sig om 
fordonsvård och –underhåll, tyngre konstruktionsarbeten, vård av personlig materiel såsom vapen, eller krälande på 
marken, i syfte att lära ut förflyttningsteknik. 
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däremot på den andra extremen, identifierade sig med symbolen för Distro i första 
hand och statusen som trainee i andra hand, men inte såsom enhetschef. Distrokläder-
na och symbolen bars, som tidigare beskrivits, i första hand av medlemmarna på gol-
vet.  

Flera mindre händelser styrker denna tolkning. Samma dag som tröjutdelningen 
skedde gick Roger, som det första han gjorde innan utbildningsdagen skulle starta, till 
Roffe, biträdande regionchef. Vi andra undrade varför. ‘Nä, det är en tjej i Fagervik som 
fraterniserar med fienden. Jag har skrivit ett brev till honom om det.’ En anställd på enhe-
ten där Roger praktiserade hade haft kontakter med en med Distro konkurrerande fir-
ma, vilket upprörde Roger. Roger såg som sin uppgift att skydda Distro och symbolen 
för Distro från befläckning. 

Ett annat förhållande som bidrager till att jag gör denna tolkning bygger på det för-
hållande att Sophie, Erik, Ewa och Roger (efter det korta samtalet med Roffe) direkt på 
morgonen samlades i datasalen för att påbörja utbildningen. Jörgen däremot gick direkt 
upp till sin mentor, enhetschefen Kent, som hade sitt kontor i byggnaden. Sophies 
mentor hade också kontoret i byggnaden, men hon gick direkt till utbildningen. 

Senare samma dag satt vi och fikade. Traineerna talade om hur de använde den 
mobiltelefon de fått. Roger hade, som vi sett, genom införskaffandet av ett kontantkort 
skilt mellan privat- och arbetssamtal. Sophie funderade på att göra likadant. Jörgen, 
däremot, hade inga betänkligheter mot att använda tjänstetelefonen privat. Enhetsche-
fen hade, enligt Jörgen, ju inga fasta arbetstider. Då måste man ju kunna ringa hem och 
säga att man blir sen eller så, menade han. 

Ytterligare något senare, samma utbildningsdag, när ekonomichefen Eskil försöker 
att förklara olika interna ekonomiska styrmodeller upplever traineerna dem som svår-
förståeliga. Dessutom uttrycker man ibland kritik mot delar av styrmodellerna (som 
bland annat ligger till grund för jämförelser mellan olika enheter och till grund för be-
slut om bonus skall utgå till enhetens medarbetare eller ej). 

Sophie Dom lag som har mycket småplock, dom förlorar ju på det! 
Eskil En del säjer det. 
Sophie Dom själva gör det i alla fall… 
 
Sophie använde sig av erfarenheter från gröntjänsten på lagergolvet och dess verk-

lighetsuppfattning, vilket även tidigare nämnts.  

Eskil berättade utförligt om hur styrmodellen var uppbyggd och visade overhead-
bilder samtidigt. För civilekonomerna/traineerna borde detta ha varit småpotatis att 
sätta sig in i kan man tro. Så var det dock inte. Traineerna upplevde modellen som 
komplicerad och förstod inte. Varför fick t ex vissa enheter lämna ifrån sig en del av in-
täkterna som ett extra regioninternt resurstillskott till regionen centralt, som sen blir till 
ett bidrag som vissa andra enheter får? Eskil var då tvungen att omformulera sig.  

Eskil Jag får ta det som jag skulle gjort till en lagerkille då. Om du har fler 
paket än snittet, så e det mer stopp, mer slitage, mer tid, etc... 

Ewa Ja, ja, nu går det å begripa! 
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Traineerna var delvis ännu kvar på golvet efter de dryga två månaderna där då de 
var kvar i ett konkret, produktionsorienterat tänkande. En av traineerna visade dock ut-
tryckligen att han försökte att ikläda sig enhetschefströjan även i detta sammanhang. 

Jörgen Mm… Om jag sitter som EC å det försvinner 2,5 miljoner så blir jag 
nog lite fundersam. 

 
Utbildningen fortsatte. Vi diskuterade hur långt ner i organisationen man kan och 

bör föra ner resultaträkningen. Jörgen, Ewa och Sophie var positiva till att föra ner den 
så långt ner som lagnivå. Jörgen menar dock att: 

Jörgen Men jag vet inte om lagerkillarna kan se det som ett hot? Det är ju lät-
tare för oss i ledningen å se om nåt e på tok. Men som chef så… 

 
Jörgen såg, åtminstone ger han det intrycket, på saken ur ett ledningsperspektiv, 

även om han reflekterade över hur ett sådant agerande kunde komma att uppfattas på 
golvet. Jörgen hade, sammanfattningsvis, i högre grad än de andra traineerna tidigt efter 
gröntjänsten kommit att identifiera sig med enhetschefsgruppen och presenterade sig 
själv på detta sätt i relation till signifikanta andra i organisationen.  

Mobiltelefon – inte glasögonfodral 

Under traineeprogrammets första vecka träffade traineerna högste chefen i regio-
nen Helge under en hel, fullspäckad utbildningsdag. Redan vid dagens start, då Helene, 
praktiskt ansvarig för traineeprogrammet, var med, kom frågor från traineerna om när 
de skulle få sina mobiltelefoner. Helene sade att det inte var någon panik, för traineerna 
skulle ändå inte använda dem under praktiken på golvet. Anledningen till detta sades 
vara att traineerna inte skulle komma att uppfattas som förmer än lagerarbetarna och 
chaufförerna. Traineerna markerade dock tydligt sin önskat att få telefonerna så snart 
som möjligt. Utbildningen drog igång. Strax efter lunch kom Helene in i sammanträ-
desrummet igen. Regionchefen Helge var i full färd att gå igenom regionens ekonomis-
ka styrmodell, en vid första anblick ganska komplicerad historia. Helene avbröt Helge 
och delade ut telefonerna till traineerna som kvitterade på en lista. Helene lämnade 
rummet och Helge fortsatte sin genomgång. Han hade dock konkurrens om uppmärk-
samheten nu. Philips Fizz Violet, med Teliaabonnemang, var Helge en övermäktig 
motståndare i detta fall. Flera av traineerna pysslade med sina nya telefoner och missa-
de en bit av styrmodellens uppbyggnad. 

Två månader senare är traineer, samtliga enhetschefer, högre administratörer och 
regionchef och de två biträdande regioncheferna på ett konferenshotell. En heldagsut-
bildning för samtlig personal i regionen skall utprovas och utformas. Man skall genom-
föra en sorts genrep, vilket också är den interna benämningen för dagen. På borden 
framför de enhetscheferna ligger nästan utan undantag en mobiltelefon. Normen säger 
att man aldrig har mobiltelefonen påslagen vid möten, såvida inget särdeles viktigt skäl 
för detta finns. I så fall måste man berätta detta för de församlade på ett ursäktande 
sätt. En ringande mobiltelefon hos en mötesdeltagare som inte ursäktat sig på förhand 
sanktioneras genom buanden och höga, syrliga kommentarer från övriga deltagare. Nå-
got praktiskt skäl för att de flesta av de trettio församlade enhetscheferna, traineerna 
och några av administratörerna har sin mobiltelefon lätt tillgänglig på bordet framför 
sig finns således inte. Snarare får telefonernas framträdande plats ses som en del av den 
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expressiva utrustningen som signalerar Enhetschef och som grund för en gemensam 
iscensättning av en grupp chefer i Distro.  

Någon vecka senare är det dags för den första TEMA-dagen. Nu är salen fylld av 
lagerarbetare, chaufförer och lagledare. Det är en ganska ålderstigen församling män 
och kvinnor som sitter vid borden. Istället för mobiltelefoner ligger nu glasögonfodral 
framför deltagarna. 

Traineernas stora intresse av att få ‘sina’ mobiltelefoner så fort som möjligt tolkar 
jag därför som i första hand ett sätt att få tillgång till rekvisita som i den specifika orga-
nisationskulturen i hög grad signalerar ‘enhetschef’. Det rör sig om ett sätt att för sig 
själv och andra markera status och överföra en bild av denna, således. Någon av traine-
erna (Roger) hade en uttalad praktisk nytta av telefonen under denna tid, men de övriga 
hade det inte - då de var förbjudna att använda den under praktiken på golvet.  

Distroölen – situationens omdefinition till mellanrum 

I samband med kurser, utbildningsdagar, eller möten som sträckte sig över längre 
tid än en arbetsdag, förekom en praktik i Distro Region Österbro kallad Distroölen. 
Distroölen kunde vara av vilket ölmärke som helst. Distro hade inte någon egen öl 
med Distrosymbol eller dylikt. Nej, Distroölen var mer att betrakta som ett institutio-
naliserat övergångsobjekt i dessa sammanhang. Distroölen, som var den starköl - var-
ken mer eller mindre - som företaget bjöd de anställda på under just den kvällen. Övrig 
konsumtion fick närvarande organisationsmedlemmar själva bekosta - om de så önska-
de. 

Under middagar kunde visserligen öl eller vin bjudas på till maten. Öl som servera-
des i dessa sammanhang var inte att betrakta som Distroöl, dock. Distroölen var den öl 
som bjöds på efter avslutat ätande. Frambärandet av den signalerade möjlighet att agera 
med en större frihet än under arbetet eller måltid (där arbetet också var i centrum allt 
som oftast). Detta innebar att individ och grupp tilläts framträda mer i sin helhet än i 
‘normala’ sammanhang. Distroölen markerade att större frihet att vara frispråkig än an-
nars nu var möjlig. Drickandet av den förvandlade Arbetet till något annat. Arbetet 
förvandlades inte till Hem och inte heller till fest eller folkparksfylleslag. Arbetet för-
vandlades till ett rum mellan Arbete och därmed förknippat agerande i olika roller och 
hierarkier och Hem/Fritid och agerandet i andra roller. Distroölen som övergångsob-
jekt innefattade en möjlighet för individer att låta undertryckta aspekter av sin 
självidentitet framträda. Det framgångsrike elitlagstränaren, kunde berätta för biträdan-
de regionchefen Rolf hur en enhet skulle skötas, på ett annat sätt än innan Distroölen 
då han var lagledaren på en av enheterna. Frispråkighet, lek, uppbrytande av annars 
ganska tydligt avgränsade informella grupper och formella hierarkier var helt plötsligt 
möjliggjorda kring ett konferenshotells soffgrupper, biljardbord eller pubens darttavla. 
Situationen blev kort sagt möjlig att omdefiniera till ett mellanrum där etablerade roller, 
aktiviteter, hierarkier och strukturer tillfälligt och delvis kunde upplösas, även om de 
fortfarande utvecklades inom institutionens ramar. 

Detta förhållande kan ses som en mindre utveckling av den gränsövergångsteori 
som Nippert-Eng (1996) presenterat. Det existerar alltså möjlighet att skapa och agera i 
mellanrum mellan kategorier som Hem och Arbete. Förvisso diskuterar Nippert-Eng i 
Simmels efterföljd hur broar (mentala såväl som fysiska) skapas mellan olika fenomen. 
Broar som möjliggör övergång från den ena kategorin till den andra (men där bron 
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också är det som skiljer de två åt). Författaren diskuterar också hur kategorier överlap-
par varandra. Distroölens introducerande möjliggör dock en övergång till något som är 
varken eller, snarare än både och som vid en överlappning mellan två kategorier. Mel-
lanrummet som skapas innefattar givetvis inslag av arbete liksom av fritid - men kan 
inte definieras som endera. Inte heller kan situationen definieras som något annat. Sna-
rare än överlappning skapas ett mellanrum mellan kategorierna ifråga. Detta mellanrum 
kan genom interaktion mellan aktörer i situationen, eller, som i fallet med Roger och 
hans ring genom individuell reflektion, tas i bruk för att bl a omdefiniera de kategorier 
som omger detsamma och den egna positionen i dem. Möjligen skulle man också kun-
na se det som att man befinner sig ‘på bron’ i dessa fall. Jag menar dock att agerandet i 
den typ av mellanrum som diskuterats i kapitlet kan komma att få som konsekvens att 
olika kategorier skjuts längre från varandra. 

Det fanns också andra exempel på övergångsriter inom Distro Region Österbro. 
Dessa riter involverade oftast olika former av fysiska objekt, men inte nödvändigtvis så. 
Jag kommer i kapitel sex, i stycket Den ritualiserade chefsinstallationen, ge ytterligare 
exempel på en sådan rit. 

EN SAMMANFATTANDE ÖVERGÅNG 

Sammanfattande kan sägas att i kapitlet har relationerna mellan hem och arbete och 
relationerna mellan individ, grupp och organisation och olika objekt och artefakter dis-
kuterats. När det gäller den första punkten kan konstateras att relationerna mellan hem 
och arbete utvecklades högst olika av de olika individerna. Från en relativt hög grad av 
integrering av de två (Jörgen) till hög grad av segmentering (Erik). I sättet som indivi-
derna hanterar förhållandet mellan hem och arbete rent fysiskt kan i det studerade fallet 
konstateras att graden av integrering sammanfaller med graden av identifikation med 
organisationen eller åtminstone en viss delkultur i denna. Den sammanfaller också med 
graden av identifikation med en viss karriärlinje eller en viss status inom organisatio-
nen. Detta uttrycks tydligast hos den integrerande Jörgen. Skillnaderna gentemot den 
segmenterande Erik är tydliga, men kanske framför allt tydliga jämfört med Sophie, 
som karaktäriseras som hemlös. Alltså vill jag hävda att i det symboliska arbete som in-
divider genomför vad gäller relationen mellan hem och arbete kan också individens 
identifikation med organisationen eller en viss roll, status eller karriärlinje komma att 
synliggöras. 

Denna identifikation kan också bli synlig i form av individens relation till olika 
former av övergångsobjekt, exemplifierat med Rogers guldring, som med sin negativa 
laddning kunde ge honom trygghet och förvissning om att han var på väg mot något 
annat och bättre. Det var härvidlag att betrakta som en individuell artefakt. Genom att 
diskutera med övergångsobjektet kunde såväl inspiration till att möta vardagen som be-
arbetning av problem i denna skapas. Övergångsobjektet kunde ge vägledning i naviga-
tionen genom livet således, även om det i detta fall kunde utgöra ett stigma som av sig-
nifikanta andra i Distro Region Österbro kunde sanktioneras högst negativt. Rogers av-
tagande av ringen efter hand var således inte slumpartat. Det var heller inte en tillfällig-
het att guldringen sattes på igen, då Roger efter fyra månader sparkades från traineeut-
bildningen. 

Identifikationen med en önskad status i den studerade kulturen i blir också synlig i 
form av de relationer traineerna, som grupp eller med individuella variationer utveckla-
de till olika objekt och artefakter i organisationen. Likaså påvisas hur företrädare för de 
etablerade i kulturen genom överräckande av formaliserade övergångsobjekt kan 
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frammana en övergång från status som främling till status som medlem i vad som får 
betecknas som en transitionsrit av det slag van Gennep diskuterat, vilket lädermappens 
överräckande utgör exempel på. 

Att mellanrum mellan olika kategorier (som t ex hem och arbete) kan frammanas 
genom introduktionen av vissa artefakter som får karaktären av rekvisita, är ytterligare 
en poäng som gjorts i kapitlet. 

Trots förekomsten av övergångsriter av den form som diskuterats ovan, kommer 
jag i nästa kapitel att mot bakgrund av en beskrivning av några aspekter av de studerade 
traineernas påbörjade chefskap och inträde i chefsroller, att argumentera mot ett över-
betonande av sådana enskilda, lätt identifierbara punkter, då passagen från en status till 
en annan genomförs. 
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Som älven om våren tiden forsar fram 
Små och stora ögonblick blandas med varann 
Sällan, mycket sällan blir livet som vi tänkt 
Och aldrig kan du ana när din sorg mot lyckan vänds 
Det här är ingen popsång, ingen popsång alls 
Det här är en sekund i Sverige någonstans. 
(En sekund i Sverige, Perssons Pack, 1994) 

 
KAPITEL 7 – CHEFSKAPET 

ATT BÖRJA CHEFA – MIKRO- OCH MESOVÄNDPUNKTER 

Det finns inte någon gemensam överindividuell mall för när eller hur traineerna 
började agera som chefer och med någon sorts tro på rollen (Goffman 
1959/1988:25ff). Detta förefaller ha skett mer eller mindre individuellt, beroende på 
hur situationer utvecklat sig och vilka nätverk traineen ifråga ingick i. Det finns heller 
inte en enda punkt, ett Tillfälle (Asplund 1992:9), då man blev chef, trots förekomsten 
av närmast rituella chefsinstallationer och transitionsriter förknippade med dessa i or-
ganisationens kultur. Det är annars ett vanligt sätt i beskrivningar av inträden på ledan-
de positioner såsom närmast fullständigt avhängiga ett sådant ödesmättat ögonblick (fate-
ful moment, Giddens 1991:202-203) som utgör en vändpunkt (turning point, Hughes 
1952/1993) eller brytpunkt (breakpoint, Van Maanen 1977) i individens trajektoria 
(Asplund 1983:192ff)50 eller objektiva och subjektiva karriärer (se t ex Stebbins 1970, 
Van Maanen 1977, Schein 1984 samt Barley 1995).  

Min uppfattning är att den utbredda förekomsten av sådana överbetonade punkter 
i litteraturen i ämnet till viss del beror på att det i de retrospektiva berättelser som 
många av studierna bygger på, utgör uppfyllande av etablerade manuskript för berättel-
ser i genren i fråga. Fenomenet kan jämföras med Czarniawskas diskussion om hur le-
dare i företag i kris utnyttjar ett antal dramaturgiska tekniker för att genomföra lyckade 
framträdanden (Czarniawska 1997:36). Dessa framträdande inleds med en stark katar-
sis51. På samma sätt inleds ofta framgångsrika ledares berättelser om sig själva med en 
berättelse om en händelse av avgörande vikt som fick dem att hamna på vad som visa-
de sig vara ‘det rätta spåret’ (se t ex Lindqvist 1996:96).  

Psykologen McAdams konstaterar att individer i konstruktionen av sina självidenti-
teter använder sig av kärnepisoder (nuclear episodes, 1993:293ff). Poängen författaren 
gör är att kärnepisoderna väljs ut och rekonstrueras utifrån berättelsen om vem indivi-
den ser sig som i nuet. De används för att presentera en illusion av kontinuitet (jag är 
den jag är) eller av personlig förändring. I de förra väljs och rekonstrueras kärnepisoder 
som befäster självpresentationen i nuet. McAdams exemplifierar med en kvinna som 
ser sig och vill presentera sig som en trofast vän, kommer ihåg och rekonstruerar hän-
delser där hon tidigare givit vänner goda råd. I fallen då personlig förändring diskute-

                                                      
50 Trajektoria är ett begrepp använt inom tidsgeografin och är ungefärligen detsamma som ’livsbana’ och omfattar en 

individs rörelser i tidrummet, vilka kan avbildas grafiskt och jämföras. Dessa rörelser kan inte få vilket utseende som 
helst utan är avhängiga naturlagar, kultur och samhälle, liksom individens egna önskningar och mål i form av olika pro-
jekt och möten med andras trajektorier.  

51 Katarsis är psykoterapins betäckning för den rening och lättnad som upplevs när man fått utlopp för instängda känslor 
och förträngningar. 
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ras, är den handlingskraftiga individen en central byggsten i illusionen, menar McA-
dams, då han bl a skriver att:  

Other kinds of nuclear episodes symbolize personal change, or transformation. 
Many people describe dramatic turning points in which they came to a new under-
standing of self, or experienced a major change in their lives. (…) The superordi-
nate themes of agency and communion run through many accounts of continuity and 
change. Therefore, narrative accounts of nuclear episodes are windows into the or-
ganization of human desire. Agentic needs for power and achievement and commu-
nal needs for love and intimacy are expressed clearly in many accounts of life-story 
high points, low points, and turning points. And as might be expected, research 
that I and my colleagues have conducted over the last ten years suggests that people 
who have a strong need for power tend to construct life stories in which themes of 
agency predominate, whereas those high in intimacy motivation underscore themes of 
communion. People with strong power motivation tend to remember key events from 
their past in which (the following four) agentic story motifs frequently appear. 
(McAdams 1993:297) 
 
Förekomsten av berättelser om vändpunkter och enstaka ödesmättade ögonblick 

kan alltså vara en konsekvens av etablerade manuskript för berättande och/eller be-
hovsgrundade önskade självpresentationer. Dessa tillfällen blir till en form av karriär-
ankare (career anchor, Schein 1984:77) eller förankringspunkter för självet (Gullestad 
1996:2285ff) för individen. Jag avvisar således inte möjligheten att varken vändpunkter 
eller ödesmättade ögonblick i Tillfället kan existera som avgörande händelser i indivi-
ders karriärer. Jag menar dock att man bör vara försiktig i användandet av denna form 
av begrepp. Mitt datamaterial tolkar jag också på detta sätt. Jag väljer därför att använda 
mikrovändpunkter som ett begrepp för att beskriva händelser av vändpunktskaraktär, 
men som inte ensamma är av det livs- eller karriäravgörande slaget för individen eller 
ens inom kort tid från händelsen ifråga påverkar livsbana eller självidentitet och sällan 
är synliga för en betraktare. Om man så vill kan man se mikrovändpunkter som drop-
par som till slut fyller ett glas och får detta att omsider svämma över. 

Det finns för de flesta av traineerna flera sådana mikrovändpunkter. För någon av 
traineerna finns också moment som kan sägas ha varit vändpunkter som lett till utträde 
ur Distro och traineerollen. Inte heller i sådana fall finns det dock ett enda ödesmättat 
ögonblick som har något sorts primärt förklaringsvärde till vad som hände.  

I något enstaka fall tror jag dock mig ha varit lyckosam nog att bevittna hur ett så-
dant ‘mer betydelsefullt’ moment utvecklades. Jag vill benämna detta för en mesovänd-
punkt. Med detta begrepp avser jag händelser av vändpunktskaraktär som på ett eller 
annat sätt är så signifikant för individens livsbana eller självidentitet att den tämligen 
omgående sätter spår i dessa som kan uppmärksammas av andra, men inte är av livsav-
görande karaktär. Det gäller traineen Jörgen, som mitt under en formell utbildning i ut-
vecklingssamtal och personalkontakt på Region Österbros huvudkontor tillsammans 
med de andra traineerna, fick ett telefonsamtal som fick honom att på allvar träda in i 
chefsrollen och - tror jag som utomstående betraktare - för sista gången, eller på allvar, 
att lämna traineerollen. Även om Jörgen i fortsättningen agerade i traineerollen ibland i 
olika sammanhang, så var det utan större tro på detta. Jag kommer att illustrera detta 
närmare senare i detta kapitel. 
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Makrovändpunkter reserverar jag som uttryck för händelser som mera har karaktä-
ren av ‘liv och död’, där konsekvenserna för individens livsbana och självidentitet är 
uppenbara och nära en viss händelse ifråga. Sådana kan t ex vara diagnosticeringen av 
en allvarlig sjukdom, nedbrunna hem, upptäckten av vilka ens riktiga föräldrar är, 
krigsutbrott eller plötsliga avskedanden.  

Mot denna bakgrund blir en viktig poäng med kapitlet den, att avsaknaden av över-
individuella modeller eller processer för ‘hur man blir chef’ tyder på ett annat viktigt 
förhållande, kontextens betydelse. Om vi återknyter till Louis modell över nykomling-
ens inträde i organisation, kan konstateras att just upptäckten av lokala tolkningssche-
man är en av de mer problematiska förhållandena i processen och grund för förvåning 
och därmed förknippat meningsskapande arbete. Enligt författaren blir situationen 
härvidlag viktig: ‘In addition, information and interpretations from others in the situation 
contribute to the sense-making process.’ (Louis 1980:241). Även om traineerna i denna 
studie genomgått samma teoretiska och ibland också samma praktiska utbildning inom 
och i viss mån utom företaget Distro så har de agerat i olika miljöer i organisationen 
vilket påverkat deras olika chefstrajektorier och vad vi kanske kan kalla för identitetstra-
jektorier. Socialisationstaktikerna (Van Maanen & Schein 1979) traineerna mötte kan så-
ledes sägas ha varit både formella och informella samt kollektiva och individuella samti-
digt. Även om man (vilket inte ligger i denna studies syfte) skulle kunna identifiera ett 
antal egenskaper hos individer, erfarenheter hos individer och praktiker hos individer 
som i olika kombinationer utgör grund för ett i någon mening lyckat chefskap, så är 
detta mindre intressant. Det är mindre intressant, därför att individen som ser sig själv 
som och agerar som chef eller ledare gör det i en kontext, i förhållande till strukturer 
och människor som i situationen också måste uppfatta den agerande individen som 
den han eller hon upplever sig vara eller agerar som. Även Hill (1992:90) noterar i sin 
studie att det framför allt var agerandet i olika sociala situationer vilket resulterade i ett 
erfarenhetsbaserat lärande, som de nyblivna cheferna utvecklade sin självidentitet.  

Det är därför i spänningsfältet mellan självuppfattningen, agerandet i rollen, publi-
ken och medaktörer och inramning/miljö, liksom utsidan (som Goffman skulle ut-
tryckt det), i form av samhälleliga strukturer, normer, språk, m m, som chefskap kon-
strueras och rekonstrueras i olika situationer. Individen och dennas egenskaper är en li-
ten komponent i dessa processer och väger i jämförelse med de andra komponenterna 
lätt. Ändå är det i diskursen kring chefer och ledarskap i hög grad egenskaper hos indi-
viden och individens (chefens) värderingar, handlande och praktik som fokuseras i oli-
ka modeller över hur man är eller blir (en bra) chef. Poängen här är att försöka illustre-
ra att ett annorlunda inriktat fokus där relationer och kontext har stor vikt och där des-
sa kanske egentligen i högre grad än (ibland påstått medfödda) egenskaper hos indivi-
den kan bidraga till ökad förståelse av inträden i chefens roll och utvecklingen av 
självidentiteten i samband med detta. 

ATT BLI CHEF  

Den ritualiserade chefsinstallationen 

De nyblivna enhetscheferna installerades på sina positioner på ett likartat sätt, utom 
vad gäller Jörgen. Mallen kan beskrivas enligt följande.  

1. Omorganisation beslutas av ledningsgrupp (regionchef och biträdande region-
chefer). Härvidlag sker vissa förändringar i själva arbetsorganisationen (t ex vad 
gäller enheter, geografisk indelning, etc) och personella förändringar på enhets-
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chefsnivå. Förändringarna presenteras för chefsgrupp och högre administratö-
rer52.  

2. Kopplat till förändringen kommer krav på rationaliseringar/effektivisering/ 
besparing på de enheter där nya chefer tillsätts (och eventuellt andra).  

3. Den nye chefen ges ansvaret för att genomdriva rationalisering-
en/effektiviseringen/besparingen på sin enhet i form av ett ‘projekt’.  

4. Personalen på den enhet där den nye chefen skall tillträda bjuds in till stadsho-
tellet eller motsvarande på en middag. 

5. Biträdande regionchef målar upp en bild av hur omvärldens förändring ställer 
krav på stora förändringar inom Distro och därmed förknippade rationaliser-
ingar.  

6. Den nye chefen presenterar sig kort och presenterar ‘projektet’ utifrån en 
overheadbild med några punkter. 

7. Chefen är installerad. 

Begreppet förändringsledarskap var (som nämnts) positivt värderat i ledningen för 
Distro Region Österbro. Traineerna hade rekryterats utifrån en övertygelse om att man 
måste förändra organisationen och få in ny, högskoleutbildad personal i denna. Mo-
derbolaget Distro AB’s ledning betonade också under denna tid vikten av förändring i 
arbetssätt, organisation och personalens formella kompetens. Civilekonomer-
na/traineerna förutsattes kunna bli ett viktigt hjälpmedel i denna process. Traineerna 
skulle vara ‘förändringsledare’. Att traineerna utgjorde något kvalitativt annorlunda än 
tidigare chefer i organisationen betonades också vid chefsinstallationerna. Sophie berät-
tar i en intervju om detta: 

Dan Hur presenterade du dig själv här när du kom till Norshammar - ni var 
å åt? 

Sophie Vi var på Statt. Eh, ja jag tog i första hand projektet då…så jag sa vem 
jag var, å lite om vad jag gjort. Tja, vad sa jag…att jag var civilekonom 
å att jag läst på lite olika ställen å vart lite utomlands å att jag jobbat 
med ekonomi. 

Dan Mm? 
Sophie Å…ja, så berättade jag att jag varit trainee i Österbro. Å att jag trivts 

bra där å…så sa jag det att…nu gör jag inga anspråk på att jag kan pro-
duktionen tillnärmelsevis lika bra som er här. Utan det bygger på att vi 
ska kunna samarbeta. Å så sa jag att det alltid var öppet här (till konto-
ret) å att jag ville att dom kom in så mycket som möjligt. Så jag var väl-
digt noga med å att inte ge sken av att jag kunde nåt som jag inte kun-
de. Å det underströk Roffe också - att vi har inte rekryterat Sophie för 
att hon ska kunna verksamheten i Norshammar, utan för att vi har re-
kryterat henne som en ledare och som har utbildning då. 

Dan Du hade sagt nåt om vad du ville göra här? 
Sophie Njae… 
Dan Eller det projektet då? 

                                                      
52 Ett sådant tillfälle beskrivs relativt utförligt senare, i kapitel åtta. 
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Sophie Ja. Jag har bara…tog det lite såhär (visar en overhead med punkter). 
Roffe tog det här, kraven på mej. Hur mycket jag ska minska mina 
kostnader, hur mycket jag ska öka Dipen å öka kundnöjdheten.  

 
Såväl Ewa och Sophie som Erik installerades på sina respektive chefspositioner hu-

vudsakligen enligt ovannämnda modell. Det finns trots detta skillnader i de tres upple-
velser av och handlande i samband med installationerna av dem. 

Ewa var mycket positiv till sitt nya arbete, redan från början. ‘Det är jätteskoj! Det 
enda jobbiga är pendlandet, men eftersom Jocke (Ewas man) ska va i Stockholm hela våren 
så gör det inte så mycket.’ Hon fick veckopendla, då det var över 30 mil till den stora 
Örjansholmsenheten, där hon tillträdde som biträdande enhetschef, från hennes hem-
stad. 

Erik var, efter att ha blivit utsedd till enhetschef i Norborg, och accepterat detta, 
inledningsvis med som åskådare på Sophies installation på Statt i Norshammar. Några 
dagar senare skulle han själv ha en motsvarande installation, eller som Erik beskrev det 
‘käka lite grann, gå igenom kraven å lite sånt dära’. Dagarna innan installationen upp-
levde Erik som en förväntansfylld väntan. Erik föreföll ha fått en ganska ordentlig ny-
tändning inför arbetet i Distro när han väl tackade ja till Norborgstjänsten. ‘Det känns 
rätt inspirerande å åka till Norborg. Nu går man mest å väntar’, som han uttryckte det 
några dagar före installationen. Erik besökte enheten innan han tillträdde, men det var 
på kvällstid, när mycket lite verksamhet pågick. Tiden mellan utnämning och installa-
tion använde Erik till att själv åka runt till olika andra enheter i regionen för att följa 
med några enhetschefer han hade fått förtroende för, i syfte att specialstudera vissa as-
pekter av deras arbete. Vidare lade han upp en sorts personlig strategi för hur han 
skulle agera under den första tiden på Norborgs chefsstol. Traineerna Erik, Ewa och 
Sophie samverkade också i utvecklandet av en mall för de kortare enskilda medarbetar-
samtal de alla tänkte genomföra strax efter tillträdet. En av de fyra frågorna (diskus-
sionsteman) som fanns med i denna mall, var ‘Hur tycker du att en enhetschef skall arbe-
ta? (information, beslut, delegering av arbetsuppgifter, övrigt)’. Erik hade dock i sin mall 
strukit denna sista fråga. 

Erik var, till skillnad från Sophie, direkt efter tillträdet mycket positiv till sitt arbete 
och till Norborgsenheten, en enhet som inte hade det bästa ryktet i Region Österbros 
ledande skikt. 

Erik Norborg e det bästa stället jag vart på!  
Dan Vad då da? 
Erik Bra stämning å så där. 
Dan På vilket sätt? 
Erik Näe, mycket öppnare å så. I Norshammar trivdes jag aldrig. Där satt 

man sådär bakom. Likadant i Sandå. Här sitter jag i mitten! Man är ald-
rig ensam. I Norshammar var man det! Dom vet ju också att 10 perso-
ner ska gå å kommer in å pratar om det. Jag uppmanar dom å läsa. Det 
är bra att jag själv blivit uppsagd en gång.  

 
Som Erik indikerar hade han krav på sig att skära ordentligt i Norborgs kostnader, 

med personalneddragningar som följd. När jag var med Erik på Norborgsenheten så 
kunde jag iaktta hur han ledigt rörde sig i lagerlokalerna, småsnackade med lagerarbeta-
re och chaufförer, skämtade och fick respons från dem. Detta t o m dagen efter det att 
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han på ett möte för samtlig personal redogjort för att nästan var fjärde anställd måste 
lämna enheten och bara två veckor efter det att han tillträtt på posten: 

Erik Jag hade presenterat projektet för lagledarna för några dar sedan å hade 
tänkt ta det på lagmöten sen. Men det började spridas, så jag fick ta och 
informera alla. Lagret på förmiddan å chaufförerna på eftermiddan. 
(…) Det gick bra. Dom verkar positiva. Det blev väl i och för sej en lite 
mer tryckt stämning. Men idag har lagerkillar kommit in med förslag på 
ny organisation å så! Det är inte alls som den bild av Norborg jag fått 
från Österbro. Det skulle ju vara ‘hemskt’ här. Jag tycker det är en jäkla 
bra stämning här. 

 
Om vi jämför Eriks och Sophies första tid på chefsposten, så kan vi hitta många 

likheter. Erik och Sophie installerades på i stort sett samma vis, som förändrarna. De 
var ensamma som chefer på respektive enheter. Enheterna var ungefär lika stora. Erik 
och Sophie hade bägge två stora betänkligheter över att acceptera en enhetschefsposi-
tion inom region Österbro. Både Erik och Sophie avvaktade länge med att ge besked 
om detta. Både Sophie och Erik sökte andra arbeten i slutet av november. Erik sökte 
en tjänst som logistikchef på ett företag inom en storkoncern, inte så långt från Öster-
bro även om han själv trodde att det var en tjänst som logistiker, inte som logistikchef. 
Ingen av dem trivdes egentligen särskilt väl inom Distro Region Österbro under slutet 
av 1997.  

Det finns dock avgörande skillnader mellan de två. Eriks krav på rationaliseringar 
var betydligt hårdare än de krav som fanns på Sophie i Norshammarsenheten. Eriks 
bakgrund som friställd arbetare var en kontextuell resurs som bidrog till att ge honom 
trygghet och trovärdighet i interaktionen med Norborgspersonalen. Den lokala kultu-
ren på de olika enheterna är en annan avgörande skillnad. Den positiva stämning som 
trots nedskärningsbeskeden Erik upplevde existera på Norborgsenheten jämfört med 
Sophies Norshammarsenhet var en sådan kontextuell olikhet. Den lokala arbetsplatskul-
turen kan alltså innebära möjligheter såväl som hinder, när det gäller individens inträde 
på en chefspost.  

‘Ska jag…?’ – ett exempel på en mesovändpunkt 

En vardagsmorgon i februari - vi sitter samlade i Region Österbros konferensrum. 
‘Vi’ är alla tre kvarvarande traineer/enhetschefer, en forskare, tre nyblivna enhetschefer 
som genomgått ett tidigare anordnat ledarutvecklingsprogram och en administratör, 
Margareta. Jörgen hade vid det här laget tre och en halv månad på sin post, medan Erik 
och Ewa hade tillträtt sina chefstjänster för en dryg månad sedan. Utbildningsdagen är 
vikt åt utvecklingssamtalet och dess innehåll som lönepolicy m m - dvs utbildningsda-
gen behandlar relationen mellan (organisationens-) chef och medarbetare. Förutom en 
diskussion om vad utvecklingssamtal kan innehålla och vad som bör beröras och hur - 
dvs utvecklingssamtalets dramaturgi - så är det meningen att vi efter lunch skall öva ut-
vecklingssamtal genom rollspel, berättar Margareta.  

Efter lunch talar vi lite om samtalsteknik. Några av traineerna har under de åtta 
månader de funnits i organisationen mött gråtande medarbetare vilket diskuteras. Roll-
spelet ska börja. Margareta undrar vad vi vill träna på först: ‘Lönesamtalet? Eller något 
annat?’. Vi delas in i par som efter kort förberedelse skall framföra rollspelet inför res-
ten av gruppen. Erik och Ewa är först ut. Ewa agerar enhetschef och Erik medarbeta-
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re. Samtalet handlar om laget, lagarbetets betydelse och relationer i arbetslaget. Stäm-
ningen är uppsluppen - det är lite grann av roliga timmen på lågstadiet - våra kompisar 
framför en ‘pjäs’. Plötsligt kommer en receptionist in i konferensrummet. Hon har med 
sig en lapp som hon räcker över till Margareta. Margareta ursäktar sig och lämnar fort 
rummet. Ambulanssirener hörs plötsligen på gatan utanför. Som de flesta människor 
gör så reagerar vi i rummet på ljudet, men inte mer än så. 

Margareta kommer ganska snart tillbaka.  

Margareta En chaufför i Åkersbruk har kört på en cyklist. Sen försvann samtalet i 
växeln! Å nu är det bara upptaget. 

 
Jörgen, vars enhet omfattar bl a Åkersbruksdepån, ser bekymrad ut och säger ‘Ska 

jag…?’ 

Margareta Nej, jag tar det. Nu gäller det att få in honom till Arbetshälsan här! 
Jörgen Man vet ju inte vad som kan ha hänt! Han kan ju ha kört ihjäl 

han!?…… Men då tar du det då Margareta, eller?  Var är han nu?  
Margareta Lagret i Åkersbruk. Nä jag får gå ut å ringa igen. 
Jörgen Faan! Nu tänker man ju bara på det här. 
 
Plötsligt står det klart för oss vad ambulanssirenerna innebär. Cyklisten är sannolikt 

ordentligt skadad och på väg att bli hämtad till Österbro sjukhus från Åkersbruk som 
ligger ca 5 mil bort. Eleven, traineen Jörgen, ser mycket bekymrad ut. Efter ett litet tag 
går han ut ur rummet. De andra berättar historier om andra olyckor och om chaufförer 
som är kända för att köra fort. Margareta och Jörgen kommer tillbaks in igen.  

Margareta Chauffören är mycket chockad tydligen. Jag har sett till att dom tar ho-
nom till vårdcentralen. Sen har jag kontaktat en personalkonsulent som 
bor i närheten. Så hon ska prata med honom. Å säkert hela laget sen. 
Det kan ju hända vem som helst! Dom behöver säkert prata av sej. 

 
Jörgen lyssnar av sin mobiltelefon, som han i enlighet med normen under möten 

och utbildningar i Distro hållit avstängd. Märkbart skakad vänder sig Jörgen till oss 
andra, sätter sig ner. Utbildningen skall fortsätta, men ingen i rummet kan koncentrera 
sig så bra, speciellt inte Jörgen. När Margareta återkommer in i rummet förefaller Jör-
gen brottas med situationen. Hur skall han egentligen agera i detta läge? Vem är han - 
elev eller chefen som bör göra något? Men vad bör han göra som chef i sådana fall? 

Jörgen berättar att det fanns ett meddelande från lagledaren i Åkersbruk. Jörgen be-
stämmer sig till slut för att han vill åka ut till Åkersbruk. ‘Han (lagledaren) vill det ock-
så.’ Först går dock Jörgen iväg till sitt kontor och ringer laget. Efter några minuter 
kommer han ner. ‘Dom vill jag kommer ut. Laget är tydligen så här!’ säger Jörgen och vi-
sar hur händerna skakar. Alla tycker att Jörgen ska åka. ‘Ta det försiktigt ut nu Jörgen’, 
manar Margareta. 

Mårten, en av de nya enhetscheferna som tidigare arbetat i produktionen, säger så 
fort Jörgen gått att ‘Nu kommer han å få det i ansiktet! Ekonomin å alla nerskärningar. 
”Nu ser ni hur det går med det här hårda tempot!”’. En annan av de nya enhetscheferna 
berättar att ‘på depån i Lomvik så säjer dom - för där fick en chaufför hjärtinfarkt: ”Vem 
ska du ta död på nästa gång?”’ 
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Vi andra går ner till cafeterian och fikar allihop, istället för att fortsätta rollspelet. 
Samtalet runt bordet skulle av en utomstående antagligen uppfattas som bisarrt eller 
något morbitt. Det handlar närmast uteslutande om olika olyckor - självupplevda eller 
sådana vi hört talas om. Vi, eller kanske snarare Margareta, bestämmer efter ett tag att 
vi avslutar dagen två timmar i förtid. Alla instämmer. ‘Det känns inte rätt med rollspel nu 
när det här hänt’. Erik är lite orolig för hur Jörgen kommer att bli bemött ute på konto-
ret. ‘Dom kan ju vända det mot honom. Bli aggressiva. Egentligen borde nån åkt med ut hä-
rifrån för att se att allt går rätt till.’ Margareta lovar att ringa Jörgen och åka ut om det 
behövs. Erik var uppenbarligen rädd för att Jörgen skulle ses inte bara som den kon-
krete ansvarig chefen utan som en representant för ‘ledningen’, som en av ‘dom’, som 
om han förkroppsligade Distros officiella berättelse. 

Ovanstående är en beskrivning av situationen såsom jag som observatör uppfattat 
den. Jag upplevde redan då scenen utspelades att det rörde sig om en form av nyckel-
händelse. Det föreföll mig som att Jörgen i denna situation brottades med sin själviden-
titet och sin sociala identitet. Frågan var vem han var? Inramningen gav i stort sett bara 
den tolkningsmöjligheten att Jörgen var elev, trainee - chef ‘på låtsas’ - som i en artifici-
ell miljö spelade och agerade chef i ett rollspel. Samtidigt ställde händelser utanför var-
ken Jörgens eller det agerande teamets (Margareta) kontroll krav på en omdefinition av 
såväl situation som roll och därmed förknippad självidentitet hos Jörgen. Jörgens bild 
av chefskap aktualiserades, liksom förväntningar på honom att träda in i chefsrollen ‘på 
riktigt’ restes från människor i periferin, sett från Distro Region Österbros huvudkon-
tor sett. Detta illustreras i Jörgens egen berättelse om händelsen, vilken återges nedan. 

Jörgens berättelse 

Knappt två veckor efter utbildningsdagen och olyckan gav jag Jörgen möjligheten 
att sammanhängande och reflekterat berätta ‘sin version’ av vad som inträffade. Jag väl-
jer att återge delar av denna intervju relativt utförligt. 

Dan Om vi går tillbaks till den här utbildningsdagen, så satt vi där på efter-
middan, å så kom hon in… Om du kunde berätta lite hur du upplevde 
det? 

Jörgen Hur upplevde jag detta…Växeltelefonisten gick in å frågade efter Mar-
gareta. Han hade ju sökt mej…han hade ju pratat in på min mobiltele-
fon. Men det visste jag ju inte då. Den var ju avstängd under mötet. 

Dan Mm. 
Jörgen Och…då gick hon ju å tog samtalet…å så kom hon in å sa det att det 

hade hänt en olycka. Hon, eh…jag uppfattade inte att det var så allvar-
ligt. Först. Så jag frågade då Margareta ‘Ska jag liksom…ska jag göra 
det? - Nä, jag sköter det här. Bara sitt ner, du ska inte göra nåt.’ 

Dan Mm. 
Jörgen Men sen tyckte jag det kändes så himla fel. Jag menar…det är ju verkli-

gen då jag ska visa…jag menar…det, det…jag som chef… Jag tyckte 
hon sa det lite underligt när hon sa det. Men hon kanske var skärrad 
själv då va? Men hon sa ‘Det här fixar jag’. Å så lyssnade jag ju av min 
mobiltelefon. Å då hörde jag ju Nisse då, han liksom… lagledaren i 
Åkersbruk, ‘Ring så fort du hör det här!’ liksom ‘Det har hänt en a…en 
olycka…Det är lite chock härute å…’ 

Dan Mm. 
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Jörgen Å då sa jag ju det till Margareta att nej…å så pratade vi ju lite om det i 
gruppen ju… 

Dan Ja. 
Jörgen Å så kände jag ju att det är ju ingen mening med att…ja, det hade väl 

gått en tie minuter sen samtalet, så jag sprang upp på mitt rum, å skulle 
ringa. Å jag ringde ju då till Åkersbruk å jag dubbelkollade då liksom 
hur är läget, så jag sa ‘Tycker ni att jag ska komma ut? Jag kommer jät-
tegärna ut!’ sa jag…’Ja det skulle va väldigt bra’. Å då gick jag ju ner. Å 
då tyckte ju Margareta att ‘Ja det är klart du ska ut då!’ Jag tyckte hon 
svängde ju lite då. Först sa hon ju att hon inte tyckte jag skulle… 

Dan Nä, just det. 
Jörgen Det kanske var för å lugna ner mej lite då? Jag vet inte. Men jag tyckte 

jag gjorde rätt beslut. Sen hörde jag att ni fortsatte inte så länge sen. 
Dan Näe. Vi gick ner å tog en fika å sen pratade vi lite bara. Nä, för jag såg 

ju det på dej, hur du satt liksom å…ja tvekade där. Vad fasen ska jag 
göra här? 

Jörgen Å hon rådde mej ju å inte göra nånting, å inte åka ut. Jag vet inte om du 
hörde det? 

Dan Jodå, jag hörde det. 
Jörgen Å då blev jag tveksam. Å jag tänkte att va fasen, det är klart jag ska åka. 

Men så säjer hon det då va, med lång erfarenhet av sånt här…å då 
tänkte jag va… Men sen tog jag ju det beslutet sen va…å sen lyssnade 
jag ju av då…jag hörde ju att vi måste ju ha nån på plats! Jag menar det 
är ju det här vi pratar om… Det här är ju absolut en sån situation där 
jag, där nån måste ut å ta hand om situationen! 

Dan Mm? 
Jörgen Det är ju självklart egentligen! Å hade hon inte sagt det, så hade jag åkt 

tidigare. För då hade jag ju inte tvekat. Men nu var det att jag tvekade 
lite på grund av detta då va.. Men sen så kändes det självklart när man 
slängde sej in i bilen då… Å jag var där ute då…ja klockan var nog inte 
så mycket över två när jag var därute. Å det hade hänt tie i ett. Så det 
gick ju rätt snabbt, från det att jag fick reda på det. 

Dan Mm. Vad hände därute? 
 
Jörgen berättar som svar på min fråga om vad som skett under såväl de närmaste 

timmarna efter det att han kom ut till sin enhet, som under de veckor som passerat 
mellan olyckan och intervjun. Jörgens handlingar då han kom ut till Åkersbruksenheten 
bestod i att dels tala med och lugna de av arbetslaget som fanns kvar på lagret, dels i att 
försöka informera sig om läget med den påkörda kvinnan. Vidare gick Jörgen och lag-
ledaren till vårdcentralen där den starkt chockade chauffören befann sig. Jörgen hade 
suttit tillsammans med denne, berättat för honom att polisen inte betraktade det inträf-
fade som chaufförens fel och ‘pratat om väder och vind’. Efter några timmar kom chauf-
förens fru till vårdcentralen och omsider fick han lämna denna. Jörgen hade vid ett till-
fälle under eftermiddagen kontakt med Margareta för att berätta hur läget var. En pro-
fessionell krishanterare med erfarenhet från bl a Estoniakatastrofen kallades in av Mar-
gareta. Den chockade chauffören hade berättat att han uppskattade att Jörgen och lag-
ledaren kommit till vårdcentralen - att någon brytt sig och att han fick prata om något 
annat också.  

Jörgens berättelse om olyckan och det som hänt i anslutning till denna på depån i 
Åkersbruk innefattar givetvis komponenter av legitimering av handlandet, eller bristen 
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på handlande,  som han uppvisade i utbildningssituationen, när meddelandet om att en 
av ‘hans’ chaufförer varit inblandade i olyckan kom. Jörgens vilja att direkt åka ut till 
sin enhet, som är tydlig i hans egen berättelse och betoningen av hur Margareta när-
mast förbjöd honom att åka, stämmer inte helt med mina observationer - som givetvis 
inte skall tas som ‘sanning’ de heller. Situationen inbjöd Jörgen till motstridiga tolk-
ningsmöjligheter både vad gäller situation och självidentitet. Även den sociala identite-
ten var omtivstbar. Jörgens traineekollegor såg, vågar jag påstå, honom som enhetschef 
snarare än trainee då olyckan inträffade. Margareta, som en gång hade medverkat i re-
kryteringen av Jörgen, som var i lokalen i egenskap av expert och lärare, möjliggjorde 
genom sitt handlande snarare en motsatt tolkning - att Jörgen inte var chef utan på vä-
gen till chefskap. Tolkningen av Jörgen som enhetschef gavs tyngd av hans medarbeta-
res telefonsamtal och de andra traineerna (liksom jag själv). Margareta tvingades därför 
omdefiniera situationen och Jörgens identitet och hon ‘svängde’ som Jörgen berättar 
att han uppfattade det. Man kan tolka ovanstående som att det utan tvekan kan existera 
en diskrepans mellan att vara chef och att uppfattas som chef.  

Jörgen fick ytterligare ett tillfälle att berätta om händelsen, några veckor senare, på 
ett enhetschefsmöte, inför 10 enhetschefer och biträdande regionchef Regina. Efter 
lunch görs en ‘laget runt’. Enhetscheferna berättar då en efter en hur läget är på deras 
respektive enheter, t ex om större förändringar, lönsamhetsutveckling, m m. När turen 
till sist kommer till Jörgen, berättar han om några mindre förändringar på Myrbodepån.  

Jörgen Vi pratade ju lönsamhet. Fyra nya avtal. Det tycker jag e rätt bra ute i 
småorterna. 

Regina Ja, det är det… Jag tycker du ska ta upp vad som hände chauffören 
John. Det kan vi alla lära oss av. 

Jörgen (Berättar om olyckan) Cyklisten avled för två veckor sen. Ingen trodde 
väl att det skulle gå så illa. John e sjukskriven fem veckor. Psykiskt. Jag 
åkte ut på en gång - tog hand om John som var chockad. Margareta tog 
kontakt med Erne Persson på Arbetshälsan. Han tog hand även om la-
get. Å då poppade det ju upp massor gammalt. Älgolyckor å så.  

Regina Nä, jag tycker det är viktigt å ta tag i kriser direkt, jag har ju varit med 
om bombhot. 

Jörgen Jag satt ju i en utbildning då - men la ner pennan å stack ut direkt. Det 
är det som är viktigt. Va på plats å stötta. Se till människan!… Ja, sen e 
det lite rationaliseringar i Järna och Kårebo också. Lagledaren i Kårebo 
är utlånad till Stödet å en ska väl gå därifrån. 

Regina Jag har just gjort upp med henne att hon ska va kvar april och maj ock-
så. 

Jörgen Jaha?!… Maj också…jag trodde hon skulle…  
 
Jörgen ställs uppenbarligen inför ett fait accomplie här. Å ena sidan manas han av 

regionchefen Regina fram att framträda som den kompetente enhetschefen som så fö-
redömligt löst en komplicerad situation, en roll som Jörgen axlar med besked i fram-
trädandet. Å andra sidan ställs Jörgen med övriga enhetschefer som publik inför full-
bordat faktum vad gäller en personalfråga på hans egen enhet. Detta gör att Jörgen 
långt ifrån framstår som denne kompetente enhetschef, utan mer som den mästrade 
skolpojken. Detta mer än fem månader efter tillträdet som enhetschef och efter att 
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precis ha installerats som en av enhetschefernas två representanter i den verkställande 
ledningen.53 

ATT VARA CHEF, ATT UPPFATTA SIG SOM CHEF OCH ATT UPPFATTAS 
SOM CHEF 

Skillnaderna mellan de tre dimensionerna av chefskap som anges i rubriken ovan är 
inte att betrakta som något banbrytande kunskapsgenombrott. Skillnaden mellan ett 
formellt chefskap och ett informellt ledarskap är väl utredd. En formell position och 
innehav av en sådan, behöver långt ifrån alltid innefatta ens inflytande över den dagliga 
verksamheten eller ens inblick i denna - eller ännu mindre någon reell makt över per-
soner eller händelser i organisationens vardag (Hill 1992:68f). Skillnader mellan formell 
utnämning och den sociala identiteten är dock, som visas i berättelsen om Jörgen ovan, 
inte den enda väsentliga om man skall förstå chefskap och utvecklingen av självidenti-
teten hos de som förväntas inneha en sådan position och korresponderande social 
identitet. Skillnaden mellan självidentitet och social identitet spelar, som Jörgens fall 
ovan visar, också en avsevärd roll. Jag formulerar detta som att det eventuella tom-
rummet eller mellanrummet mellan de två identiteterna ger eller begränsar individens 
och gruppers handlingsmöjligheter i och tolkningsmöjligheter av olika situationer. 

Man kan använda sig av karriärbegreppet för att förstå skillnaden mellan formell 
position och självidentitet. Detta behandlades av sociologen Everett Hughes redan i 
slutet av 1930-talet (Stebbins 1970:33). Hughes poängterar karriärbegreppets dubbel-
het, som såväl objektivt som subjektivt. Den objektiva formen utgörs av mer eller mindre 
lättidentifierade positioner, poster, statusmarkörer och situationer som styr individen 
och omgivningen i navigationen genom en social miljö, som karriärteoretikern Barley 
(1995:49) ungefärligen uttrycker det. Den subjektiva formen utgörs å sin sida enligt Bar-
ley av individens upplevelse av karriärens utvecklande, av meningen och meningsska-
pandet som kopplade till karriärens olika positioner. Den subjektiva formen kan bli 
synlig i berättelser om och definitioner av situationer som individen skapar. Jag skulle 
vilja problematisera den första formen något, och i den objektiva dimensionen vilja 
skilja mellan position och social identitet, på basis av fallbeskrivningen ovan. Jag avser 
då att andras meningsskapande, vilket tillsammans med olika attribut, m m, som bildar 
en bas för definitionen av situationen och som leder till skapandet av en social identi-
tet, är lika viktigt som formella innehav av poster, titlar, framträdanden i olika situatio-
ner som indikerar en viss status eller en viss position. Detta ligger i linje med de slutsat-
ser som presenteras i Becker med fleras (1961:421ff) studie Boys in White. I det av mig 
studerade fallet rör det sig om skillnaden mellan att vara chef, att ses som chef och att se 
sig som chef. 

Barley poängterar å sin sida ytterligare betydelsen av att förstå båda två sidor av 
karriär, liksom av förhållandet mellan de två formerna. Barley (1995) beskriver, inspire-
rad av Giddens (1984) struktureringsteori, hur karriär kan ses som en process som i 
Hughes och Beckers studier (Hughes 1955 samt Becker m fl 1961) kan beskrivas som 
en dualitet mellan det objektiva och det subjektiva. I ett försök att utveckla ett sådant 
tolkningsschema poängterar Barley att Giddens’ struktureringsteori faktiskt kan vara en 
hjälp. Barley konstaterar följande: 

                                                      
53  Se också kapitel åtta. 
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Career was a Janus-like concept that oriented attention simultaneously in two di-
rections. On one hand, careers pointed to those institutional forms of participation 
characteristic of some social world: a stream of more or less identifiable positions, 
offices, statuses and situations that served as landmarks for gauging a person’s 
movement through the social milieu. These constituted the ‘objective’ face of the ca-
reer, it’s structural or public aspect, which would be studied in terms of career lines 
whose branchings hinged on the turning points of contingencies that members of the 
social world routinely confronted. On the other hand, the notion pointed away from 
the career’s structure toward the individual’s experience of the career’s unfolding. 
This, so called subjective face of the career, consisted of the meanings individuals 
attributed to their careers, the sense they made of their becoming. (Barley 1995:49) 
 
Dualiteten finns, menar Barley, i de flesta efterföljande texter på området, men i de 

flesta studier fokuseras bara på en sida av karriärens dualitet, i motsättning till Hughes 
begreppsliggörande. ‘Hughes insisted that the career’s two faces were inseparable and that 
only by attending to both could one fully grasp the social processes to which careers gave ana-
lysts access.’ (Barley 1995:50). 

Barley beskriver vidare hur karriärers roll eller funktion i struktureringsprocessen 
kan förstås genom följande schema: 

Figur 1: Karriärs roll i struktureringsprocessen (Barley 1995:54). 
 
 

                  Institution 
 
 

1.Kodar  4.Konstituerar 
 
 

           Karriärmanuskript 
                                           (resurser, tolkningsscheman, normer) 

 
 

2.Formar  3.Utför (Enact) 
 
 

                                             Individuell handling och interaktion 
 

Individuellt handlande och interaktionen i vardagen är således att betrakta som 
styrt av olika institutioner, som Distro Region Österbro i detta fall, via karriärmanu-
skript. Det individuella handlandet återskapar således i normalfallet karriärmanuskrip-
ten, varför ett befästande av den institutionella ordningen sker.  

Men, jag vill alltså hävda att kontexten, tillfälligheter och individuellt upplevd identi-
tet (självidentitet) liksom social identitet i interaktionen påverkar möjligheten att handla 
och tolkningen av karriärmanuskript, liksom den påverkar utförandet. Det vill säga, in-
dividuell handling och interaktion är kontextberoende i också annan mening än genom 
att enbart vara knutna till en institution, som antyds i figur 1 ovan. Det ovan beskrivna 
mellanrummet var dock inte det enda avgörande för traineernas utveckling av, eller 
bristande utveckling av självidentitet som ledare och chefer. Fallet Sophie kan illustrera 
detta. 
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Sophies val – ett exempel på mikrovändpunkter 

Ingenting är logiskt 
och ingenting är magiskt  
och det är så tragiskt  
så jag springer tillbaks till dig. 
Inget är logiskt  
och inget är romantiskt 
och det är så tragiskt  
så jag springer tillbaks till dig. 
(Magiskt men tragiskt, Håkan Hellström, 2000) 

 
Om vi går tillbaka till Sophies självpresentation då hon sökte traineeplatsen kan vi 

konstatera att hon uppenbarligen var mån om att presentera sig som ett riktigt chefs-
ämne och - trots sin relativa ungdom, 23 år - redan som en rutinerad ledare. Detta var 
en tjej som var förutbestämd att sitta i chefsfåtöljen, får man nästan intryck av. En av 
de biträdande regioncheferna som ansvarade för rekryteringen motiverade rekrytering-
en av Sophie, trots hennes jämförelsevis låga ålder och rimligen något bristande livser-
farenhet med att: ‘Hon har skinn på näsan den tjejen!’. 

Sophies traineetid skilde sig i någon mån från de andra traineernas, på grund av att 
hon under sin praktiktid var placerad i Österbro på en av de största enheterna. Men 
den skilde sig också genom att hon även om en av de två enhetscheferna på enheten 
var hennes utsedda mentor, hamnade hon delvis mellan de tvås stolar. Placeringen i 
rummet av hennes skrivbord, som hon, metaforiskt uttryckt, ‘flög’ i tomrummet mellan 
golvet och chef vilket redogjordes för i kapitel sex indikerar t ex detta. Sophie säger 
dock själv att hon lärt sig väldigt mycket av att diskutera olika förhållanden, ledarskap 
och Distro med dessa två chefer och då kanske speciellt en av dem.  

Hårda besparingskrav riktades mot just denna enhet under Sophies praktiktid och 
arbete med en uppdelning av enheten i två tog också sin början under denna tid. 
Mycket arbete lades naturligt nog ner av hennes mentorer på dessa förhållanden, vilket 
också lett till att Sophies involvering i det vardagliga chefskapet blev mindre än för 
andra traineer. Rutinärenden, löpande kontakter och informationer till och med 
medarbetarna, etc, var inte något som Sophie aktivt deltog i i någon större utsträck-
ning. Sophie var heller inte så intresserad av dessa saker, berättar hon. När Sophie till-
trädde en tjänst som enhetschef i Norshammar efter ett halvår, uppdagades detta för-
hållande i någon mån för de ansvariga cheferna, Roffe och Regina. ‘Men vad fan har du 
egentligen gjort i Österbro då?!’, var en kommentar från Roffe som kan illustrera detta. 
Uttalandet kom då Sophie berättade att hon inte visste hur hon skulle hålla ett s k lag-
möte, när hon kom till Norshammar. Under sitt halvår i Österbro hade hon aldrig fått 
praktisera att hålla ett sådant möte.54  

Att komma som ny chef till Norshammar kan inte betraktas som att erbjudas plats 
på en räkmacka för att glida omkring, snarare tvärtom. Erik, som en del av sin praktik 
varit placerad i Norshammar, berättar att det är en arbetsplats med mycket stridigheter, 
dålig stämning och stora, dyra lokaler som inte utnyttjas. Jämfört med Sandå, där han 
var tidigare, var Norshammar en mörk, dyster och olönsam grotta i jämförelse med en 
ljus, livsbejakande och lönsam balsal. Norshammars lagerarbetare och chaufförer hade 

                                                      
54 Sophie deltog dock vid ett par tillfällen passivt vid denna typ av möten under sin praktik i Österbro.  
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dessutom sett ett stort flöde av enhetschefer komma och gå under de senaste femton 
månaderna. 

Sophie mottog inte erbjudandet om att bli enhetschef i Norshammar med glädje 
och direkt acceptans. Då hon i slutet av november fick erbjudandet av den biträdande 
regionchefen Roffe, fick hon ett halvt dygn på sig att fundera och acceptera.  

Sophie Dom erbjöd mig Norshammar igår. Roffe gjorde det. Jag vet inte hur 
jag ska göra. Han ville ha besked till idag. Dom skulle informera facket 
å så. Men jag gick inte med på det, jag sa att jag skulle till Stockholm. 
Han försökte övertala mej å så, men det gick väl inte så bra. Roffe be-
rättade det för Helge (regionchefen) å han kallade upp mej för å prata 
med mej. Han e ju bra Helge, han vill ju ge en frihet å så där. Han har 
en annan ledarstil. Så han sa att ‘Du kan ju gå längre! Det är ju inte 
tänkt att du ska va enhetschef för evigt. Distro finns ju över större de-
len av Sverige, det behöver ju inte va i Österbroregionen sen. Å det 
finns ju andra företag som behöver chefer!’. Han är annorlunda Helge! 
Han e bra. 

Dan Hur försökte Roffe övertala dig? 
Sophie Han sa att ‘jag e med och stöttar dej till 100%!’. Men det vill jag ju inte! 

Jag vill ju ha frihet att agera själv!  
 
Det finns flera skäl till att Sophie inte glatt tackade ja till att bli enhetschef i Nor-

shammar. Norshammarsenheten kände hon till genom att Erik en tid praktiserat där. 
Berättelserna från enheten var inte upplyftande. Detta var säkert ett skäl till tvekan hos 
Sophie. Viktigare var dock, menar jag tre andra förhållanden.  

Det första förhållandet var det, att Sophie inte ville vara i Österbro - eller ännu värre 
i Norshammar - över huvudtaget. Sophie ville till Stockholm till pojkvännen, vilket hon 
också sade till Roffe och bredare karriärmöjligheter än de ganska begränsade som ef-
terhand uppdagades kunna erbjudas inom Region Österbro. Detta senare berättade 
hon däremot inte för honom. Sophie berättar i en intervju efter avhoppet om detta: 

Dan Är det här att göra karriär - att bli controller? 
Sophie Jag säjer så här: Man kan ju gå mycket högre. Här kan du ju inte kom-

ma nånvart. Helges plats, det är ju det enda du kan ta, va! Så man 
kommer ju ingen vart här.  

Dan Men där (Stockholm) finns möjlighet? 
Sophie Ja där finns det det. Det gör det ju helt klart. Om man vill kan man nog 

ta för sej, men det är inga såna planer just nu. Jag vill ha lite arbetslivs-
erfarenhet först. 

Dan Har du märkt det - att du saknat det? 
Sophie Jaa…ja, liksom: In med dej här! 60 pers under dej… Mina kompisar 

tycker inte det är klokt att jag går som boss därute! Nä, men det är nog 
bra å ha mer. 

Dan Vad tänker du på då? 
Sophie Svårt å precisera… Nej, men det är egentligen inte riktigt det jag vill 

syssla med. (ohörbart) Jag kan tänka mej det (vara chef) på lite längre 
sikt, mycket väl tänka mej, men då mer på nån stab, typ, så man har 
mer jämbördiga parter, som pratar samma språk så att säja. För även 
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om det är roligt å ha ansvar på det här jobbet, så är det ju inte speciellt 
kvalificerade arbetsuppgifter, det tycker inte jag.  

 
Det andra förhållandet var det, att Sophie inte alls trivdes med vare sig traineepro-

gram eller de som ansvarade för detta under denna tid. Traineerna hade fått höra att de 
skulle kunna få arbeta med projekt efter årsskiftet, vilket Sophie ansåg vara mer lock-
ande än enhetschefstjänsten. Sophie berättar senare i en intervju om hur hon kände det 
när erbjudandet om enhetschefstjänsten kom: ‘Å jag vart ju inte alls glad! Utan jag ba-
ra…”Jaha.”. För jag hade ju trott att jag skulle få projekt! Det ville jag ju ha! Det hade jag 
ju tyckt varit kul. Jag menar jag ville ju inte…kände inte alls för å va enhetschef då 
(skrattar). Å då sa jag - för jag måste ju ha nåt att skylla på: ”Nä jag vet inte, jag har ju 
min respektive i Stockholm, så jag vill egentligen flytta dit.”’ Sophie ville inte vara enhets-
chef i Norshammar helt enkelt. Hon ville nog inte vara enhetschef över huvud taget 
vid denna tid, eller ens vara kvar i traineeprogrammet. Denna tid, slutet av november, 
var en tid då de flesta av de kvarvarande traineerna hade mörka tankar om Distro, för-
hållandena inom Region Österbro för enhetschefer och mycket allvarligt övervägde om 
de skulle hoppa av programmet eller ej. 

Det tredje förhållandet var, att Sophie vid denna tid hade fått så pass stor insikt i vad 
enhetschefer gjorde, hur Distros ekonomiska styrsystem var upplagt, m m, att hon 
upplevde att hon som civilekonom inte kände sig bekräftad, vilket även antyds i intervju-
citatet ovan. Självbilden såsom civilekonom var stark, och hade mötts av de krav som 
specificerades för deltagarna i traineeprogrammet och av bilden av chefskap som So-
phie hade vid inträdet och under programmets första månader, men efterhand hade 
mötet mellan självidentitet som civilekonom och chefskap inom Distro blivit allt svåra-
re att se som överensstämmande med varandra.  

Sophie hade därför vid denna tid sökt en tjänst på Distros huvudkontor i Stock-
holm, som controller, vilket bättre överensstämde med ekonomidentiteten. Sophie be-
rättade inte detta öppet. Av olika skäl kunde inte tjänsten hon sökt besättas förrän tidi-
gast en dryg månad senare, efter årsskiftet. Hon hade dock av den ansvarige chefen fått 
veta att de var intresserade av henne. Det fanns alltså kanske en möjlighet att komma 
till Stockholm i alla fall! Men att då tacka ja till ett chefsjobb i en håla som Norsham-
mar, ja det inskränkte utan tvekan känslan av frihet och kanske också möjligheten att 
flytta till det controllerjobbet som hägrade om hon blev utvald. 

Det var således inget lätt beslut att fatta. Sophie fattade dock, efter att ha fått ytter-
ligare betänketid av regionchefen Helge, beslutet att acceptera posten i den olönsamma 
grottan Norshammar. Som ’en merit i alla fall’. 

Men hon var ju så ung…  

Klockan är 12.00. Platsen är en lunchrestaurang i Österbro. Sophie har varit en-
hetschef i tre veckor. Två andra traineer/enhetschefer samt ytterligare en enhetschef 
och jag tar en paus från arbete i ett möte där Distro Region Österbros verksamhetsplan 
skall utvecklas. 

 Sophie Jag har inte fått nån respons från lagerarbetarna. När jag frågade dom 
hur många kunder dom hade på sina distributionslinjer så sa dom 
‘Äe…vet inte…’ Så jag sa ‘Jag har 40 000 å dela ut, hur ska jag fördela 
dom då?’. ‘Vi super upp dom…’, sa en av dom. Då gick jag. 
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Sophies séjour i Norshammar blev ganska kort och kännetecknades åtminstone 

delvis av upplevelser av ensamhet och någon form av vakuumliknande tillstånd liknan-
de det som Ebaugh (1988:143) identifierat hos personer som genomgår en rolltransi-
tion. Detta var i viss utsträckning en följd av bristande engagemang i vissa uppgifter 
från Sophies egen sida, då hon upplevde sig själv som på väg därifrån, mot Stockholm. 
Men, också, p g a att hon kanske inte riktigt uppfattades som chef.  

I Norshammar har enhetschefen sitt kontor ordentligt avskiljt från verksamheten 
på golvet. För att komma till kontoret krävs ett ärende. Det finns alltså inte någon na-
turlig interaktionsmöjlighet mellan golv och enhetschef om inte endera parten aktivt 
söker en sådan. Det gjorde man inte från golvets sida, vilket såväl Sophie som Erik 
upplevde. I Norshammar var du som enhetschef ensam. Så, Sophie försökte röra sig 
ute på golvet i den murriga lokalen för att lära känna sina medarbetare lite grann och 
för att presentera sig själv. Som citatet ovan visade, så fungerade detta inte alltid så bra. 
Sophie upplevde att hon inte fick speciellt mycket respons på sig själv eller på sina 
handlingar i chefsrollen från golvet. De 60 lagerarbetarna och chaufförerna, som hade 
sett enhetschef efter enhetschef passera revy inne på kontoret bakom cementväggen i 
slutet av korridoren under de senaste åren, förhöll sig ganska avvaktande mot Sophie.   

Situationen för Sophie var utan tvekan inte lätt. För det första så var hon chef, eller 
åtminstone utnämnd till enhetschef, i Norshammar. Men ändå inte riktigt på samma 
villkor som andra enhetschefer. Traineerna var fortfarande inte anställda som enhets-
chefer, utan gick på sina projektanställningar. Deras lön var lägre än andra nyutnämnda 
enhetschefers, rekryterade från lagledarleden, med motiveringen att traineerna fortfa-
rande hade mentorer, vilket Ewa vid ett tillfälle syrligt kommenterade med att ‘det hade 
dom andra också’. Under en gruppdiskussion på en kursgård några månader efter att 
samtliga fyra kvarvarande traineer tillträtt poster som enhetschefer kom osäkerheten 
om den egna sociala identiteten till uttryck i samtalet mellan två traineer och ett antal 
andra enhetschefer.  

Erik Stödet (högre administratörer nära knutna till biträdande regionchefer 
och regionchef) eller nån från Stödet ska vara med på alla mina möten! 
Jag menar, vem tror lagerkillarna e chef då? 

Jörgen Hur har det varit hos er när ni ska tillsätta lagledare? Har Roffe å Regi-
na agerat då? Har dom varit med å valt ut? 

Andra Nej. 
Jörgen Jaha…ja hos mej var hon med å påverkade. 
(…) 
Jörgen Ja jag e ju ‘projektledare’. Det är ju du också va, Erik? 
Erik Vet inte. 
Jens Du vet inte vem som e din chef å vad du e anställd som!? (skratt) 
 
Alltså, för det första, traineerna agerade i en chefsroll, presenterade inför personalen 

som ‘de nya enhetscheferna’, men utan att till 100% formellt vara detta. För det andra 
uppfattades de uppenbarligen inte fullt ut som chefer varken av ledningen eller central-
administrationen, vilket blev synligt i fallet med Jörgen och chauffören som krockat, el-
ler nödvändigtvis av medarbetarna, som i fallet med Sophie. Åtminstone uppfattade 
vissa traineer att det bland medarbetarna kunde finnas en brist på respons gentemot 
dem då de agerade i chefsrollen. För det tredje agerade inte alla traineer med tro på den 
egna rollen (Goffman 1959/1988:25ff). Sophie upplevde stor tveksamhet över sig själv i 
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enhetschefsrollen, där den tidigare utvecklade identiteten som civilekonom inte över-
ensstämde med enhetschefens vardagliga verklighet och hon kände en önskan om att 
inte agera i enhetschefsrollen. Detta utgör enligt mitt synsätt alla exempel på händelser 
av mikrovändpunktskaraktär.  

Jag tror att vi i fallet med Jörgen ovan fått inblick i en mesovändpunkt, jämförelse-
vis. Det är en händelse av vändpunktskaraktär av något större dignitet än de som angi-
vits i fallet med Sophie ovan. Jörgen blev i mycket till enhetschef i och med sitt hand-
lande vid olyckan. De tvivel som han själv eller andra må ha haft på hans sociala identi-
tet - som trainee eller enhetschef - försvann delvis i samband med händelsen. Jörgen 
smälte samman enhetschefsrollen med sin självidentitet, men sköt rollen som trainee 
ännu ett bra stycke ifrån sig, efter detta. Jörgens liv eller självidentitet i övrigt förändra-
des inte i någon större utsträckning i ett kortare perspektiv. Kanske kan dock Jörgen 
senare i livet komma att berätta om olyckshändelsen, där denna händelse utgör en kär-
nepisod i den mening som illustrerades i inledningen av kapitlet. 

En dryg månad efter tillträdet som enhetschef i Norshammar, drygt sju månader 
efter traineeprogrammets start, meddelade Sophie att hon fått tjänsten som controller 
på Distros huvudkontor i Stockholm. Helene, som ansvarat för traineeprogrammet, 
berättar här hur hon upplevde Sophies sorti från Region Österbro och chefsstolen i 
Norshammar. 

Dan Hur kände du det när Sophie hoppade av?  
Helene Ja, jag blev väl inte så förvånad egentligen. Men sättet hon gjorde på , 

det var…omoget. Jag hade ju, om jag skulle ta jobbet i Norshammar, 
sagt att jag sökt ett annat jobb! Inte bara sticka sådär, egoistiskt! Å jag 
skulle ju tänkt på dom i Norshammar också. Hon var ju inne redan ef-
ter en vecka å storgrät. Som tur var satt Rolf med där å vi försökte stöt-
ta henne. 

Dan Var det ensamheten då? 
Helene Ja, det var det ju. Personalen fikade inte när hon gjorde, å så. Men jag e 

ju mycket i Stenbro nu, å då kan man ju gå å fika när dom gör det. Visa 
sig! Ta initiativ. Så…jag var väl inte överraskad över det. Men hon var 
ju så ung…  

 
Sophie hade uppenbarligen inte fått något ‘distroemblem instämplat i pannan’ som 

administratören Helene t ex sade sig ha. Lojaliteten med företaget Distro, synen på en 
livslång gärning i Distros hägn, fanns inte hos ekonomen Sophie, även om det råkade 
bli Distros huvudkontor som blev Sophies nästa destination. Det etablerade karriärma-
nuskriptet i Distro Region Österbro återskapades inte av Sophie. Kontextuella förhållan-
den påverkade hennes handlande och interaktion inom Distro. Sophie upplevdes inte 
som den lagspelare som tar hand om dom andra medlemmarna i Distrofamiljen, som 
en chef i Distro Region Österbro förväntades vara. Sophie ersattes som enhetschef i 
Norshammar av Veronica, en lagledare som genomgått ett internt ledarutvecklingspro-
gram och vars karriärlinje i hög grad överensstämde med biträdande regionchefen 
Rolfs, vilket reproducerar det etablerade karriärmanuskriptet i organisationen. Sophie 
fick, redan dagen efter det att hon meddelat sina chefer att hon hade fått en ny tjänst 
på Distro AB’s huvudkontor som controller, lämna sin post.  
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Pionjärer i avsaknad av en konkret karriärlinje 

Det fanns vid tiden för studien ingen historia av någon grupp personer som följt 
samma stig som traineerna förväntades göra inom Distro Region Österbro. Som Barley 
(1995:51) skriver om hur ‘Chicagoskolans’ sociologer beskrev begreppet karriärlinje; 
‘career lines can exist only when a number of individuals have followed the same path. For 
only when the path is socially recognized can the individual draw from the career of a ratified 
identity (Goffman 1961; Roth 1963).’  Det fanns således ingen institutionaliserad karri-
ärlinje för traineer i Distro Region Österbro. 

Givetvis finns en karriärlinje för traineer eller nya chefer i större organisationer, 
som Distro, etablerad på ett samhälleligt plan. Denna bygger på och liknar de fram-
gångssagor och bilder av framgång som tidigare berörts. Traineerna kände utan tvekan 
till denna, liksom högre chefer i regionen gjorde detta. En del andra medlemmar av or-
ganisationen hade säkerligen också en bild av denna linje. Men, det existerade inte nå-
gon motsvarande karriärlinje i den aktuella organisationen. Det fanns således en generell 
karriärlinje för traineer, på en abstrakt nivå, men det fanns ingen unik och specifik, 
igenkännbar sådan. Det fanns ingen konkret karriärlinje.  

Avsaknaden av en konkret karriärlinje att förhålla sig till och förhållas till gör att 
traineerna får betecknas som pionjärer som bryter ny mark, eller åtminstone trampar 
upp en ny stig. Detta fungerade på olika sätt, vilket syns om vi fortsätter att jämföra 
Erik och Sophie. Erik fick arbeta hårt (och medvetet) för att skapa en bild av att han 
var sin egen herre. Erik var inte regionchefernas nickedocka eller de centrala administ-
ratörernas megafon. Erik var ‘sig själv’, i det att han agerade i rollen som chef utan nå-
got stöd eller förkläde från regionkontoret. De distanseringspraktiker55 som Erik an-
vände sig av för att istället skapa en bild av eller illusion av autonomi från Österbro, 
vilka han försökte att skapa som De i relation till Vi i Norborg, genom att ta plats ‘mitt 
i lagret’ till skillnad från tidigare chefer som haft sitt tjänsterum i Österbro t ex, fick 
också en annan effekt. Erik konstruerade genom detta handlande en möjlighet för 
medarbetarna och sig själv att se honom som chef, att ses som ‘chefen’. Det fanns utan 
tvekan en god grogrund för att göra på detta sätt då det redan existerade en skepsis 
mot regionkontoret i Österbro på Norborgsenhetens golv. Om nu Erik inte fullt ut 
skapade distinktionen mellan Vi och De, så förstärkte han utan tvekan bilden av De 
som fanns i Norborg. 

Här finns det en skillnad till Sophie, som i och för sig också sökte att distansera sig 
från Österbro - hon avvisade som vi sett stöd från biträdande regionchefen Rolf som 
erbjöd sig att hjälpa och stötta henne i början av hennes tid ute i Norshammar. Men, 
Sophie gjorde detta utan någon egentlig tro på rollen. Den kvardröjande identiteten (han-
gover identity, Ebaugh 1988:5) som civilekonom var en starkt bidragande faktor till 
den bristande tron på rollen som enhetschef. Sophies jämförelsevis låga ålder och 
därmed bristande erfarenhet, framför allt från arbetslivet, blev i sammanhanget uppen-
barade för såväl Sophie själv som den omgivande personalen. Omgivningen hade pro-
blem att se Sophie som enhetschef. Sophies chefskap kan således betraktas som pro-
blematiskt. Trots den närmast rituella installationen in i chefspositionen genomgick 
Sophie en ofullständig, en partiell, statuspassage. I enlighet med Glaser och Strauss 
(1971) så innefattar en statuspassage både en tydlig övergång från en social roll till en 
annan och en grundläggande förändring i självuppfattning, i individens självidentitet. 

                                                      
55 Beskrivs närmare i kapitel åtta. 
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Roll, självidentitet och social identitet kunde i det här fallet inte utan vidare sam-
mansmälta.  

Erik, däremot, kunde genom att hans självidentitet som logistiker och civilekonom 
undertrycktes av honom samt utvecklande av distanseringspraktiker gentemot Öster-
bro och en livshistoria som innefattade komponenter som var igenkännbara för de an-
ställda på Norborgsenheten, avsevärt lättare sammansmälta roll, självidentitet och soci-
al identitet i ett i olika situationer, jämfört med Sophie. Denna process var alltså, menar 
jag, komplicerad för de här studerade traineerna eftersom inga etablerade konkreta kar-
riärlinjer för personer som dem existerade i Region Österbro.  

I mellanrummet mellan förändringsledare och konservator 

Att ställa frågan om hur en enhetschef skulle vara och vad en sådan skulle göra till 
medarbetarna strax efter tillträdandet av chefspositionen, som Ewa och Sophie gjorde 
har både positiva och mera svårtolkade konsekvenser. Medarbetarna fick möjligheten 
att verbalisera vad de förväntade sig av de nytillträdda cheferna och en möjlighet att bi-
draga till diskursen kring chefskap inom Distro, vilket knappast kan utgöra något nega-
tivt i sig. Sandberg och Targama ser, till exempel, den interaktiva relationen där ‘ledaren 
bjuder in medarbetarna till en öppen och ärlig dialog, som inbegriper en aktiv reflektion över 
arbetet’ (1998:153) som en grundläggande förutsättning för att skapa mening och för-
ståelse i arbetet. Detta är en av förutsättningarna som författarna målar upp för ett för-
ståelsebaserat ledarskap, vilket ses som en fördel i dagens senmoderna arbetsorganisa-
tioner.  

Mina observationsanteckningar visar att Sophies medarbetare hade följande syn-
punkter på hur en enhetschef (EC) skall arbeta: 

- Inte synas, då gör EC’n det bra 
- ta det ekonomiska 
- vara här mer 
- vara ute i produktionen, se hur man jobbar för att kunna lönesätta rättvist 
- så man känner att man har EC med sig 
- att man vet var EC’n är - ett veckoschema 
- att EC’n har lagmöten varje månad 
- EC’n ska ta ‘viktiga’ informationer 
- ska sålla info 
- EC’n ska vara med och arbeta i lagen 
- EC’n ska vara kunnig i produktionen 
- ska vara lyhörd, kunna svara och motivera 
 
Ewa berättar, när vi tittar på hennes mall, att ‘Alla säjer att info e viktigt. Men vad 

menar dom egentligen?? Det kanske är att dom ska va delaktiga? Det är det nog. Dom säjer 
såna saker som man inte tänker på eller gör. Som å va ute på golvet mycket.’  

Kraven från lagergolvet på enhetschefen och önskemålen om hur denna skall vara 
som mötte de nytillträdda cheferna avspeglar, menar jag, i ganska hög utsträckning det 
inom organisationens ledning befintliga karriärmanuskriptet - inte det samhälleliga. Det 
skulle vara en Distare, som kunde produktionen, som var med ute på golvet och som 
kunde sålla bort oväsentligheter från huvudkontor och andra aktörer så att golvet kun-
de göra det man skulle, se till att godset distribueras. Chefen borde därför komma från 
golvet, så som många av de tidigare cheferna gjort. På så vis skulle också institutionen 
Distro och dess kultur kunna återskapas, snarare än att ovälkomna förändringar riske-
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rade inträffa. Kraven på och förväntningarna på traineerna som inträdde i enhetschefs-
rollen var således väsentligen skilda från golv och ledning. Distarna ville inte ha några 
förändringsledare. Distarna ville ha konservatorer. 

I mellanrummet mellan ovanstående förväntningar ägde ett meningsskapande hos 
traineerna rum, där man brukade erfarenheter från sin egen tid på golvet under prakti-
ken, erfarenheter och internaliserade värden från utbildningstiden och från livet utanför 
Distro, även i form av samhälleliga bilder. 

Tyst kunskap, oreflekterad internalisering och korridorens kompetens 

Jörgen och jag var, en och en halv vecka efter Jörgens inträde på enhetschefspos-
ten, på en heldagsutbildning på Distros marknads- och försäljningsorganisation. Jörgen 
var uppenbart stressad. Jörgen, som annars varit en ganska flitig antecknare på utbild-
ningar, tog inte en anteckning under hela dagen. ‘Det är inte bra å skriva för mycket.’, 
menar han plötsligt. Jörgen upplevde att det var jobbigt att gå på utbildning kopplad till 
traineeprogrammet vid detta skede. ‘Egentligen vill jag inte ha nån alls! Känner jag har så 
mycket å göra här med min enhet. Mycket (av utbildningen) blir in här å ut där, faktiskt.’, 
säger han och pekar på öronen. Vi smiter iväg från utbildningen så fort det bara går, 
och avböjer erbjudandet om fika. ‘Det finns ju nyttigare saker å göra. Jag har ju inte öpp-
nat posten än…’ konstaterar Jörgen när vi strax efter 15.00 kommer tillbaks till hans 
enhetschefs-kontor. 

Jörgen börjar öppna posten och vi samtalar om hans erfarenheter av den allra för-
sta tiden som enhetschef under tiden. Han berättar att han tror att han kommit in i EC-
jobbet bättre och mer än de andra traineerna, för att han varit tvungen att sätta sig in i 
det.  

Jörgen Det märks när man pratar med dom andra, faktiskt. 
Dan Tycker du att du när du gått bredvid Kent (mentorn, som Jörgen efter-

trädde på enhetschefstjänsten) nu fått en bild av rutinerna, hur en dag, 
en månad är? 

Jörgen Näe, faktiskt inte. Det här rent administrativa med fakturor å så kan jag 
ju. Men jag hittar inte i pärmarna. När jag skulle SALA (lönerapportera) 
nu, för det måste jag ju första veckan, så hade Kent lagt in kortnamn 
som vi inte hittade. Det tog timmar å hitta! Han kunde allt det i huvet, 
men hade inte berättat det för mej ju.  

 
Mentorn Kent hade uppenbarligen inte lyckats att överföra all sin kunskap om en-

hetschefens arbete till Jörgen. Kunskap av tyst karaktär (Polanyi 1967) kräver en viss typ 
av situation för att lärande och kunskapsöverföring skall kunna ske. Denna typ av lä-
rande situationer kan betecknas som erfarenhetsbaserat lärande i konkreta situationer. 
Pedagogerna Lave och Wenger (1991) kallar detta för situationsbaserat lärande (situated 
learning) baserat på legitimt perifert deltagande. Det studerade traineeprogrammet upp-
fyller till stora delar just Lave och Wengers krav i detta sammanhang. Dock visar Jör-
gens frustration över händelsen vid lönerapporteringen, hur bristfällig även denna form 
av lärande kan vara vad gäller överföringen av tyst kunskap.  

Jörgen berättar vidare att han hade gjort flera andra saker som måste göras just för-
sta veckan i månaden. De ‘måste in ju.’ Han konstaterar att ‘Det är ju ingen som gör det 
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åt mej ju.’ Han menar också på att det varit fördelar med att tvingas in i EC’s uppgifter, 
men att ‘man får ta goda med det onda ju.’ 

Dan Vad är det onda? 
Jörgen Det är det här med magen, ju. Stressen. I onsdags satt jag här vid sexti-

den på kvällen. Då hade jag inte börjat med styrmodellen än. Å den 
skulle jag ju presentera på lagmöte nästa dag. Så då satt jag till elva. 
Men jag fixade det ju. Sen kom jag in vid halv sju på morron och förbe-
redde mötet. Det är inte så att man sitter å föreläser å så, men man 
måste ju se till att informationen når fram, va. Sen blir det ju mest dis-
kussion å så. Men det gick ju bra. Sen hade jag ju utbildning hela dagen. 
Sen på kvällen var jag iväg på lagledarmötet. 

 
Medan vi samtalar sitter Jörgen och kontrollerar och attesterar fakturor som rör 

hans enhet. Attesterade fakturor lägger han i ett fack i en bokhylla med en mängd ut-
dragbara A4-fack. Facket är märkt Ekonomisupport nord. Jörgen lägger dock inte in 
fakturorna helt, utan en fjärdedel av dem ligger utanför facket. 

Dan Varför lägger du dom så? 
Jörgen Sådär…ja, då ser man att man ska ha med dom. 
Dan Precis så gjorde Kent. 
Jörgen Jaa…det kanske han gjorde ja… Det är bra. Inget jag vill ändra på. 
 
Jag vill kalla ovanstående för ett exempel på oreflekterad internalisering - i detta fall 

av en viss praktik. Inte bara rutiniserat handlande kan överföras på detta sätt, utan även 
andra aspekter av en kultur. Detta kan kopplas samman med överföringen av tyst kun-
skap som nämndes ovan, och de problem som är förknippade med denna. Det förefal-
ler som att överföring av tyst kunskap också ofta oreflekterat internaliseras av den som 
kommer in i ett nytt sammanhang, såsom traineerna här gjorde. Det fanns således in-
slag av imitation av signifikanta andra i organisationen från de studerade traineernas 
sida. 

Jörgen har fått brev och listor från Eva-Lena på Stödet om rutiner för leveranser av 
en ny produkt från en datagrossist. Rutinerna skulle börja gälla…igår! Jörgen vet inte 
hur han ska göra riktigt. Stefan, enhetschef i Österbro råkar just då gå förbi kontoret. 
Jörgen ropar in honom. Stefan hade precis fått reda på det själv. Han visste inte så 
mycket mer än Jörgen, men berättade ändå hur Österbroenheten tänkte hantera frågan. 
Jörgen, med enhetens personal utspridd på fem olika depåer har lite svårare att hantera 
problemet och att informera sin personal än Stefan. Jörgen ringer till Eva-Lena för att 
höra med henne. ‘Ja, det är ju sanslöst hanterat!’ bekräftar hon Jörgen och hans tolk-
ning med. Jörgen kollar av med administratören Eva-Lena att han har förstått de nya 
rutinerna och att det följebrev till lagledarna på depåerna som han formulerat är begrip-
ligt. 

Nästa uppgift i pappershögen är att skriva några anställningsavtal. Jörgen vet inte 
vilken lön han ska sätta. En av löneadministratörerna går lyckligtvis förbi kontoret - 
Jörgen ropar in henne. Hon påpekar att lönen han satt är fel. Jörgen har utgått från en 
handskriven lapp på kontorets anslagstavla. ‘Men det där e ju den gamla!’ utropar löne-
administratören. Jörgen vet inte var uppgifterna finns - hon visar honom. Det visar sig 
att Jörgen tänkt sätta ‘för hög’ lön på den nyanställda chauffören. ‘Sextitre å sjutti i 
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timmen för en tjuåttaåring…det är ingen hög lön!!’ säger Jörgen. Han sätter sen minimilön 
i anställningsavtalet. 

Efter en lång dag lämnar vi kontoret. ‘Det känns som man lämnar det (jobbet) halv-
färdigt en sån här dag.’, menar Jörgen. Jag skulle också vilja uttrycka det som att Jörgen 
lämnade jobbet halvfärdigt internaliserat, vid denna dag. Genom att ha möjligheten att 
förlita sig på korridorens kompetens som illustrerats ovan, kunde dock en stressfylld och 
svårhanterlig vardag för enhetschefen Jörgen bli hanterbar, samtidigt som socialisatio-
nen in i Distar- och enhetschefsrollerna fortskred. Sophie hade kort sagt inte desamma 
kontextuella förutsättningarna. 

Är du downsizare, lille vän? – att testas 

Som nämnts ovan fick Erik i uppdrag av biträdande regionchefen Rolf att, i sam-
band med sitt ‘projekt’ som kan kopplas till den ritualiserade chefsinstallationen av ho-
nom i Norborg, spara in 2,5 miljoner i personalkostnader. Detta skulle motsvara 10 
medarbetare på enheten. 

En och en halv månad senare har Erik brottats med uppgiften ordentligt. Han har 
försökt hitta alternativa intäktskällor, undersökt och utvärderat andra möjliga kostnads-
effektiviseringar än att just säga upp personal och också hittat alternativa sätt att beräk-
na kostnader och intäkter på. I samband med detta har han diskuterat frågan med and-
ra enhetschefer och traineer. Erik skickade e-post till sin chef Rolf om sina idéer och 
fick ett mycket korthugget svar. Sedan hade Rolf ingen kontakt med Erik på tre veckor. 
Erik svävade i ovisshet om vad som egentligen förväntades av honom. 

Erik Är det 2,5 miljoner som ska nås? Eller är målet bara att man ska säga 
upp 10 personer?! Jag menar, på Roffe verkar det ju va det senare… 

 
Erik berättar att han upplever det hela som ett test av honom, mer än något annat. 

Erik testas av Rolf för att se om han är en lika god downsizare som Rolf själv. Det 
upplevs också av Erik som ett test av lojalitet mot Rolf och som ett test av Eriks initia-
tivkraft. ‘Dom vill att jag ska gå ut å skicka hem folk helt enkelt…’. Erik konstaterar att 
inte bara han själv förefaller vara utsatt för just detta test.  

Erik Stig, du vet, (enhetschef och Eriks förre mentor), Roffe gillar ju inte 
han. För Stig har en mjuk ledarstil. Han satsar på att få folk å trivas. 
Det har han ju sagt till mej, att han inte gillar Stig. Men nu, efter det att 
Stig har sagt upp folk i Kårestad, då e han bra helt plötsligt! Man ser ju 
på det, i anställningsintervjun i ett annat ljus nu. Jag menar den frågan 
kom upp fyra gånger under intervjun. Samma fråga: ‘Hur kommer du 
att klara å gå ut å säja upp folk?’. Jag svarade samma varje gång: ‘Jag har 
ingen erfarenhet av det.’ Jag trodde ju det gick åt helvete. 

 
Van Maanen och Schein (1979:251f) har visat att tester av denna karaktär (robust 

tests) inte är helt ovanliga i organisationssocialisation, utan en del av en avklädande (di-
vestiture) socialisationstaktik som kan ha såväl identitetsskapande som -förstörande ef-
fekter. 
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Erik funderar sedan vidare kring Rolfs ledarstil och placerar den tidsmässigt i 60-
talet, som ‘Auktoritär’56. Erik menar å sin sida att det är resultatmålet som är det vä-
sentliga. Det är det som ska nås. Genom olika sätt att räkna på och att sälja en av last-
bilarna som ändå inte passar in i distributionsflödet samt att byta till en billigare lokal 
skulle Erik klara av de 2,5 miljonerna utan någon uppsägning över huvud taget, har han 
kommit fram till. Det hjälps inte. Det är inte det som är testet. Erik uppfattar det som 
att uppsägningarna är testet av honom. Det är det som avgör om han är han en ‘riktig’ 
Distrochef, som Rolf, eller ej? 

Att hantera miljöer 

Att träda in i chefspositionen för med sig krav på att föra sig på olika sätt i olika 
miljöer. Rum kan vara kan vara utformade så att deras objektiva möjligheter (objective 
possibilities, Willis 1978:193) är starkt begränsade. En cafeteria kan ses som just en ca-
feteria, där man kan dricka kaffe och utföra vissa andra handlingar, men inte så speci-
ellt mycket mer. Rum, liksom artefakter av de flesta slag, är laddade med innebörder, 
som huvudsakligen delas av medlemmar i en kultur. Dock finns det, enligt Willis, alltid 
en möjlighet att förändra, utveckla, skala bort eller lägga till innebörder i en artefakt el-
ler i ett rum, vilket också för med sig konsekvenser för vilka handlingar som är önsk-
värda eller möjliga för personer som agerar i olika roller och situationer. Rummets ob-
jektiva möjligheter är förändringsbara på ett intressant sätt, då det genom de individer 
som i stunden agerar (bara genom att befinna sig i eller i anslutning till det) påverkar 
vilka innebörder rummet kan ges och därigenom vilket handlande som är möjligt. En 
möjlighet till omdefinition av rummet och därmed möjligt handlande finns således of-
tast. Individen internaliserar eller tvingas internalisera vilka olika möjligheter som är 
förknippade med olika rum. Det kan ske genom formell utbildning eller studier, eller, 
vanligare genom erfarenhetsbaserat lärande i vardagen.  

Ewa spenderade gärna tid i cafeterian på ‘sin’ Örjansholmsenhet. Detta berodde 
dels på att hon vid denna tid rökte. Försöken att sluta röka som Ewa genomförde i 
samband med inträdet i Distro hade misslyckats och upphört. I cafeterian kunde man 
röka, tillsammans med administratören Anja, lokalvårdarna och en och annan lagerkille 
och chaufför. Rökavdelningen var i en avgränsad del av cafeterian och utgjorde på sätt 
och vis Ewas post som chef. Ewa hade alltid den trådlösa telefonen med sig och var 
såväl nåbar som i stånd att kommunicera med andra, framför allt andra traineer i form 
av Sophie och Erik, från sin post vid askfatet. Arbete och lösande av direkta uppgifter 
kopplat till hennes position som biträdande enhetschef kunde i cafeterian blandas med 
skvaller om gemensamma bekanta och gemensamma upplevelser inom Distro med 
Erik, och Sophie via telefonen eller face to face med Anja, lokalvårdarna, Ewas före-
trädare Holger och ibland också med icke-rökaren Jens som var enhetschef.  

Cafeterians rökhörna var när Ewa satt där således att betrakta som en bakre region 
och en frizon i vissa fall, där hemligheter och skvaller kunde utbytas med en viss känsla 
av trygghet. Dock kunde rummet som miljö betraktat inte enbart betecknas som en så-
dan. Ewa satt som sagt på post även vid askfatet, och löste eller försökte löpande lösa 
detaljer som hade med arbetet att göra från denna position. Man kan säga att arbets-
uppgifter hela tiden dök upp och inkräktade på frizonen, och krävde i större eller 
mindre utsträckning en omdefinition av situationen och förändringar i handlingssättet 
hos Ewa, beroende på hur och med vem omdefinitionen initierades. Vid fikabordet 

                                                      
56 Begreppet existerar även som ett vetenskapligt begrepp, se t ex Rubenowitz (1984) och Svedberg (1997). 
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under en förmiddagsfika hör Ewa från bordet bredvid hur en chaufför ska sluta idag, 
detta kräver handling. Telefonen ringer strax därefter, en kund skall byta lokaler och 
vill etablera nya leveransrutiner i samband med detta. En kille från ett av Distro AB’s 
dotterbolag med lokaler i samma fastighet som Örjansholmsenheten råkar komma för-
bi och har klagomål på städningen som utförs av en firma som Ewas enhet har anlitat. 
Ewa hör sig för med medlemmar från olika lag som passerar om de kan låna ut en la-
gerkille till ett annat lag dagen efter för att ‘Dom är fyra borta, ser du.’. En av lagerkil-
larna skrattar och konstaterar att de själva var tre man kort. Det gick alltså inte att lösa 
just då. Snacket vid fikabordet återgår då till Ewas semesterplaner: två veckor på ett 
slott i Frankrike med tillgång till vinkällaren. 

Att hantera miljön är dock inte alltid så oproblematisk som i beskrivningen av vad 
som skedde vid cafeterians rökhörna denna förmiddag i mars. En ny chef kan trampa i 
klaveret i samband med detta. Att hantera miljöer måste alltså också läras in av den 
som träder in i chefspositionen. Detta blir tydligt vid ett annat besök i Ewas frizon, ca-
fébordet. Vid detta tillfälle är det Ewa, Jens och jag som fikar. Det sitter lagerarbetare 
vid de angränsande borden i rökhörnan. Jobbsnack. Jens är kritisk mot en av de högre 
chefernas syn på bemanningen i lagerhanteringen på enheten. ‘Jag tror inte han fattar 
hur mycket det ringer här! Å så bara ha en här inne som svarar i telefon?, klagar han. Ewa 
instämmer. Ewa och Jens går sedan igenom underlaget till en fackförhandling som skall 
ske inom kort. Det uppstår en oklarhet. Ewa fiskar snabbt upp den trådlösa telefonen, 
men denna gång är det inte Sophie eller Erik som ska kontaktas. ‘Jag ringer till Roffe å 
kollar!’ säger Ewa. Jens stoppar henne snabbt. ‘Nä, ring därnere på kontoret.’, och sneg-
lar menande bort mot bordet bredvid med lagerkillarna. ‘Ja, det kanske är bäst.’, kon-
staterar Ewa och stänger av telefonen igen. 

Miljön var i detta fall potentiellt hotfull, vilket Ewa inte hade klart för sig. Den erfar-
ne Jens avvärjde hotet, och Ewa fick lära sig vikten av att dölja information och handling-
ar som för en chef måste utföras i en annan bakre region än Ewas frizon, som uppen-
barligen var en ganska skör skapelse i den omdefinierbara cafeteriamiljön. 

Att hantera besvikna medarbetare 

Miljöerna som traineerna agerade i vardagligen i samband med arbetet var givetvis 
också fyllda av andra organisationsmedlemmar, som traineerna efter sitt tillträde som 
chefer normalt benämnde som medarbetare eller lagerarbetarna/chaufförerna. Dessa mås-
te också hanteras. Detta var dock en svår uppgift. 

Det fanns många olika grunder för missnöje eller besvikelse hos anställda på golvet 
i Distro Region Österbro. Det fanns också missnöjda chefer. Viktiga grunder för be-
svikelse var relaterade till den alternativa berättelse som omnämnts tidigare med vad 
som upplevdes som ett allt mer uppskruvat arbetstempo och mer och mer strömlinje-
formade arbetsuppgifter på golvet, samt en upplevd brist på inflytande över arbete och 
organisation. Andra grunder för besvikelse kunde, som vi tidigare sett, vara mobbning 
på arbetet eller uteblivna löneförhöjningar, som en konsekvens av införd individuell 
lönesättning. Den viktigaste grunden för besvikelse var dock den nedskärning av per-
sonalstyrkan som genomförts de senaste åren och som fortsatt genomfördes. Downsi-
zing var den stora källan till missnöje och besvikelse. Alla traineer som trädde in som 
chefer tvingades brottas med detta missnöje och besvikelse. Tydligast dock Erik, som 
ställdes inför de tuffaste kraven. Ofta återkom Erik till detta när han interagerade med 
andra enhetschefer eller vid samtal med andra traineer eller mig. Strax efter att han till-
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trätt som enhetschef diskuterade han denna aspekt av chefskapet med Jörgen och en-
hetschefen Sandra: 

Erik Nu när man e på plats ju, så kämpar jag allt jag kan för å rädda varenda 
en. Innan, när jag var inne på Stödet å såg att 2,5 miljoner - det är 10 
pers bort, inga problem. Men nu när man är mitt i det…en förtiårig 
man som e inne hos en å gråter…då e man inte så kaxig. 

Jörgen Det är nog lätt när man sitter inne i Österbro å se personer som en 
kostnad. Vi ser ju bara människor som kostnad. 

Sandra  En pers = 260 000… 
 
Några månader senare, när processen att spara på enhetens kostnader i stort sett 

var över, utan uppsägningar, trots allt, men där ett kreativt arbete av administratörer 
från Stödet ändå lett till att ett antal personer rent praktiskt lämnade Norborgsenheten, 
t ex genom pensionsavtal, återkommer Erik till hur psykiskt ansträngande detta varit: 

Erik Undrar om inte Marianne har regionens sämsta jobb? Bara personal-
problem…uppsägningar å så. Jag skulle aldrig orka med det.  

Dan Men ibland kanske hon lyckas lösa dom? 
Erik Jo. Å det har dom ju sagt härute. Dom har ju varit jävligt nöjda med 

hur vi har skött det. Att vi varit anträffbara. Marianne har varit här tre 
gånger från ett till sex, sju på kvällen. Det har varit kö här utanför (kon-
torsrummet). Å jag tror det gör mycket för personalen om vi kan klara 
det utan uppsägningar. (…) Men det trodde jag ju inte att det skulle ta 
mej så hårt, förr, det här med uppsägningar. Jag menar, lagerkillar som 
kommer in här å gråter å så. Det tar ju flera dagar å komma över en sån 
grej. Det var ju sånt dom frågade om på intervjun: ‘Hur kommer du å 
klara å säja upp folk?’! Då sa man ju…eller tänkte att ‘Jamen det är väl 
bara å säja åt dom!’. Men så är det ju inte alls. Jag har ju jobbat med det 
hela tiden sen jag kom hit. Kämpat jättehårt för att det inte ska bli någ-
ra uppsägningar. Jag tror att Marianne e rätt trött på mej, faktiskt. Jag 
har ringt henne hur mycket som helst. Men jag kan ju inte det här! Jag 
vet ju inte hur man kan töja på regler å så, även om jag har fått ett visst 
hum om reglerna å så. 

 
Härvidlag var Erik tvingad att förlita sig på organisationens expert på personalfrå-

gor, Marianne. I dessa frågor är den nye chefen utlämnad och blottställd, då han eller 
hon inte vet ‘hur en slipsten ska dras’ i dessa regelomgärdade och för individen ytterligt 
centrala frågor.  

Att göra medarbetare glada 

En av Jörgens första åtgärder som chef på sin enhet var att bjuda till fest! Jörgen 
abonnerade ett värdshus i ett samhälle mitt emellan de fem depåerna med hans enhets 
medarbetare. Där ställdes till med julfest. Detta rönte mycket uppskattning bland enhe-
tens personal. Det här var inte Distarna vana vid! Jörgen fick personliga tackkort från 
flera depåer efter festen. Ett av dem satte Jörgen upp på sin kontorsvägg. Det hade föl-
jande lydelse: 
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‘Tack för ett trevligt julbord, men vart tog värden vägen?! 
 
 
  
 

         Aha, han for ner i diket, 
          Vi från Järna.’ 
 
I samband med en observation samtalar jag med Jörgen om det uppsatta kortet. 

Dan Vad är det där då? 
Jörgen Nä, det är inte så farligt som det låter! Roffe kom å hämta sin fru, så då 

så åkte jag med dom. Dom (medarbetarna) uppskattade det jättemyck-
et! Det har ju inte varit sånt regelbundet förr. 

 
Jörgen, med erfarenhet från organisationskommitté vid arbetsmarknadsmässa på 

universitetet och festmiddagar i samband med denna och andra händelser förknippat 
med studentens liv, insåg värdet i gemensamma aktiviteter för enhetens personal. Kan-
ske speciellt i detta läge, när det återigen varit byte på chefsposten - för vilken gång i 
ordningen? Idén till julfesten var dock inte att betrakta som Jörgens helt och hållet. Vid 
en fikapaus i slutet av oktober hade av en händelse samtalet kring det bord i Region 
Österbros huvudkontors cafeteria där Jörgen, jag, Jörgens mentor Kent, och två kvinn-
liga enhetschefer med tjänsterum i samma korridor som Jörgen och Kents, handlat om 
just julfester för medarbetarna. Enhetschefen Birgitta berättade att hon hade bokat jul-
fest på ett värdshus för sin enhet. Jörgen lyssnade uppmärksamt och visade intresse. 
Han frågade om de anställda fick köra Distrobilar till och från festen. Det var enligt 
Birgitta ‘Helt OK, bara det inte e ”fullast kör”…’. Utan tvekan fick Jörgen inspiration 
till att genomföra den ‘personalvårdande’ julfesten vid detta tillfälle. Chefens möjlig-
hetshorisonter visade sig, vid sida om plikterna. 

Att sedan Jörgen lämnade festen ganska tidigt, tillsammans med biträdande region-
chefen Rolf och dennes fru, som var anställd lagerarbetare på en av Jörgens enheter, 
skedde enligt Jörgen själv inte av en händelse. Han ville, berättar han, ge de anställda 
lite svängrum. Att ha chefen med på festen under hela tiden skulle verka hämmande 
trodde han, baserat på erfarenheter från tidigare arbeten. 

Hur man agerar för att göra medarbetare glada, för att upprätthålla mer eller mind-
re institutionaliserade ömhetsbetygelser i organisationen mellan ledningsskikt och golv, 
är inte något självklart och uppenbart. Under en observation av Ewa, två månader efter 
tillträdet som enhetschef i Örjansholm upptäcker hon plötsligt ett papper på skrivbor-
det.  

Ewa Oj! Det är några som fyller 50 år. Vad gör man?! Hur gör man? Jag 
ringer Jonas (hennes mentor), han vet! (Ewa ringer) …så man går ut å 
köper nåt…ja, ja just det, det gjorde vi ju då ja. Okej! 

 
Jonas vet ‘hur man gör’ detta och påminner Ewa om ett tillfälle under hennes prak-

tik, då de hade firat en av chaufförerna som hade fyllt 50 år. Ewa reproducerar sedan 
glatt Jonas sätt att uppmärksamma medarbetarnas bemärkelsedagar. 
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‘Det där borde ni ha begripit’ 

Enhetschefskapet i Distro handlar, märkte traineerna efter sitt inträde i chefsfunk-
tionen, i hög grad om att hantera personalen. Det rör personalfrågor som handlar om 
relationer, sjukdomar, känslor, olyckor och arbetsbelastning. Men det innefattar också 
en dimension av att kunna lita på kompetensen och initiativkraften hos medarbetarna. 
Chefen måste uppleva att det hon eller han kräver, vill eller informerar om verkligen 
utförs, praktiseras och förstås. Att hantera personalen innefattar också att outtalade 
och ibland kanske undermedvetna antaganden om vad som är att betrakta som nor-
malt, mänskligt beteende synliggörs för den individ som agerar i chefspositionen. I och 
med detta synliggörande, blir individens antaganden också om vad chefskapet innebär 
uppenbarade i någon mening. 

När jag och Jörgen några månader in på hans chefskap diskuterar om det är något 
han vet med sig att han missat, gjort sämre, eller känner med sig att han skulle gjort an-
norlunda, har han svårt att komma på något rent konkret exempel. I samband med att 
han funderar högt kommer han in på det förhållande att medarbetarna på hans enhet 
ofta kontaktar honom. 

Jörgen Nä, ingen stor grej det tror jag inte. Men ingen är perfekt. Det finns sä-
kert grejer som om jag gjorde dom idag så skulle jag gjort på ett annat 
sätt. Hur man tar människor å… Men ingen sån jättestor grej, att jag 
skulle gjort nån stor tabbe, det har jag inte märkt av. Å det skulle jag väl 
ha fått indikationer på att…sen ibland kan jag ju…jag känner nog lite 
ibland att… För dom ringer mycket. Nu har det ju inte ringt så mycket 
idag. Men vissa dar ringer det som fanken in hit. Å det är lagledarna å 
andra som ringer in hit å frågar, då. Å ibland så e det mycket sånt här 
som…jag tycker att…’Det där borde ni ha begripit’, liksom, alltså. Jag 
ska inte behöva, dom ska inte ens behöva fråga mej en sån grej, alltså, 
va. Å det kan vara mycket det här…ofta det här tekniskt kring…dom 
har hört något på nåt annat håll - ‘är det så?’ Eller…om det är nån sån 
här…typ…ja, jag undrar om den här utbildningen dom har haft om 
GSB-mallen, (GodsStyrd Bemanning) om hur bra den varit egentligen. 
Hur djup den har varit. För det får jag ju hela tiden frågor om. Å dom 
har ju fått mycket mer utbildning än mej i den ju! Jag har suttit liksom 
ett par timmar med Eva-Lena ju. Det är den enda utbildningen jag har. 
Arbetstidsavtalet, det kan jag ju hyfsat. Men just det hur man lägger in 
det i mallen. Jag har ju inte ens mallen på min dator ju! 

Dan Det har du inte? 
Jörgen Nä. Ja, det finns nånting, nån gammal. Men alltså jag får ju inte uppda-

terat den nya. ‘Å det är den siffran där…’ Men det kan ju inte jag se på 
min, för dom e inte nätuppkopplade. Jag kan ju inte gå in å kolla. Å då 
ringer dom in å frågar: ‘Kan jag trycka på den knappen?’ Å sånt där 
(skrattar) då blir…då blir jag nästan… Då kan det nog höras i min 
röst…att jag är då lite så här…överlägsen. Då känner jag det, då känner 
jag liksom att, jag tycker att det här borde ni ju liksom begripa. Å då 
undrar jag om det är jag som ska svara på det? Jag är ju liksom inte ex-
pert på det, va. Men då har ju dom haft semester härinne (Stödet) i 
mellandagarna, å då var det ju rätt mycket ringande. Dom skulle lägga 
in nu inför nittioåtta, nu då. Å ändå tycker jag att jag har skrivit solklart 
hur det funkar… Vissa har ju, å det är det jag undrar då, hos vissa fun-
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kar det ju direkt! Dom frågar ingenting. Dom tycker det är solklart. 
Medans hos andra tycker inte det…’jag fattar inte hur jag ska göra’, då, 
va. Å det är väl att en del e så jävla rädda för det här med IT, å det här. 

Dan Å göra fel? 
Jörgen Ja. Å då tycker man ju lite så här att…å jag kan ju tänka mej att dom 

EC som sitter på plats, dom får säkert svara på ännu mer såna här saker 
som vi inte ska behöva å…bry oss om egentligen. Det ska inte behöva 
komma upp till EC’n. Å då ringer dom in ibland å då kan det va en 
massa…ja krafs om man säjer så. Vilket kan ta en jävla tid ibland ändå 
ju. Å det är ju inte speciellt viktigt egentligen. Det kan jag känna ibland. 

Dan Mm, det är lite grann som du sa kanske med dom här olika rapporterna 
här - varför ska jag sitta å göra det här, det kan dom göra ute på enhe-
terna? 

Jörgen Ja! Å sen har jag sagt till dom innan va, att den ska fyllas i på så å så 
sätt. Å ändå får man då…(visar på en rapport) här vet jag knappt vad 
dom menar då…‘AGA 4 lördag 4 lördag måndag fredag 33’. Det är 
väldigt såhär…jag begriper knappt vad dom menar med den! Så 
det…det får jag väl ringa ut till dom sen å fråga: ‘Är det det vi ska ha 
betalt för, eller är det det?’ å ‘Går dom i det, eller?’.  

 
Chefens tid ska inte tas upp med en massa ‘krafs’, helt enkelt. Men det gör Jörgens 

tid. Jörgens antagande om initiativförmåga, kompetens och förmåga att omsätta in-
struktioner i praktiken infrias uppenbarligen långtifrån helt. Den bild som Jörgen här 
ger av personalen på golvet, ligger ganska långt ifrån de inledande upplevelserna av de 
mycket kompetenta lagerarbetarna och chaufförerna under praktiken på golvet, som 
traineerna på det stora hela hade utvecklat. De ligger också långt ifrån Jörgens bedöm-
ningar av andra aspekter av medarbetarnas arbete, där han framhåller hur bra arbetet 
går, hur väl lagledarna känner övriga lagmedlemmars positiva och negativa sidor, etc. 
Jörgen upplever sig helt plötsligt få ikläda sig expertens roll, bara i egenskap av att han 
formellt sett är chefen. Ewa upplevde, som vi strax kommer att se, samma sak. Men 
det är experten på tunn is, som han är, där Jörgen här upplever att medarbetarna egent-
ligen borde vara på betydligt säkrare is, men ändå inte agerar. Chefen borde, enligt Jör-
gen, av medarbetarna inte tvingas ut på denna is. Dels då chefen har annat att göra och 
dels då en vuxen människa enligt Jörgens antaganden borde vara mer handlingskraftig 
och kunnig, efter att ha blivit instruerad i något. 

Det uppenbaras dock för Jörgen att det finns skillnader mellan olika människor. 
Det finns skillnader i språk, det finns skillnader i personliga egenskaper, det finns skill-
nader i engagemang för uppgiften, det finns skillnader i ansvarstagande, etc. Jörgen blir 
- trots att han är mycket noggrann med att hela tiden informera sina medarbetare om 
olika förhållanden rörande sitt eget och framför allt deras arbete vilket är något som 
han efter ett par månader som chef framhåller som något han gjort bra - inte förstådd 
av medarbetarna. Därav de ständiga telefonsamtalen, därav obegripliga skriftliga rap-
porter. Därav ‘krafs’. Inte nog med att Jörgens instruktioner uppenbarligen inte når 
fram och får praktiskt genomslag i arbetet, Jörgen upplever också att han inte förstår 
meddelanden och information från personalen på golvet. Förhållandet kan sammanfat-
tas som att ‘Dom fattar inte vad jag skrivit och jag fattar inte vad dom har skrivit’, un-
gefär. 
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Att inte vara den allvetande 

Som Ewa under anställningsintervjun framställde det, så ska en chef veta, inte vela. 
Bilden av den ytterligt kompetente personen som chef, som såväl en superledare som 
superproducent (Hill 1992:59f) avklingade hos såväl Ewa som andra traineer efter 
hand. Detta trots att uppenbarligen medarbetarna på golvet hade denna typ av förvänt-
ningar på chefen, som visats ovan. Men orimligheten i att vara den allvetande kunde 
som visats ovan märkas i hur korridorens kompetens kunde brukas av Jörgen. Erik och 
Sophie hamnade på enheter där man inte hade denna typ av korridorkompetens att 
bruka. De var ensamma chefer på sina enheter. De hade inte heller, som Jörgen, nära 
tillgång till högre chefer eller administratörer och den kompetens dessa besatt. Ewas si-
tuation kan beskrivas som ett mellanting, då hon var biträdande enhetschef med en-
hetschefen i Örjansholm två dörrar bort och med den erfarna administratören Anja 
som rökpartner vid fikapauser. 

Erik var dock mer ensam. Delvis självvalt. Erik berättar efter knappt två månader 
som enhetschef att: 

Erik Dom (lagerarbetarna och chaufförerna) e ju inte rädda å säja till om det 
man säjer inte stämmer. Då säjer dom det direkt! Å då får man förtyd-
liga. Eller ringa till Österbro om man inte vet. 

Dan Hur känns det då? 
Erik Jäkligt konstigt! Man tänker ju att man ska veta allt. Kunna svara på allt. 

Men det kan man ju inte!  
 
Erik förklarar att lagerarbetarna och chaufförerna på hans enhet vet så mycket om 

enhetens skötsel och vad som ‘borde vara’ chefens områden, med att föregående en-
hetschefer alla suttit i Österbro, många mil bort. ‘Så dom (anställda) var vana att leta re-
da på info och ha kontroll över ekonomin själva.’ Samtidigt var Erik tvungen att förlita sig 
till administratörer från Österbro och dessas expertkunskaper, som vi sett ovan. 

Att almanackan gör dig osynlig 

Kraven på en enhetschef från golvet innefattade att han eller hon skulle vara synlig, 
som vi såg tidigare. Det innebär att finnas ute i verksamheten på golvet, åtminstone 
med viss regelbundenhet, samt att vara nåbar - gärna rent fysiskt. Medarbetarna på gol-
vet vill veta var chefen är, när han eller hon kommer eller kommer tillbaka och när 
formella möten skall avhållas. På så sätt blir chefen synlig. Chefens almanacka kan dock 
komma att fungera som en magisk osynliggörare. Jag frågar vid ett tillfälle i telefon vad 
Jörgen skall göra kommande vecka, då jag gärna vill följa med honom ut på hans depå-
er för att observera. Jörgen kollar almanackan och berättar: 

Jörgen Måndag SALA (lönerapportering) å statistik å så, då sitter jag här. Tis-
dag EC möte i Fagervik. Det var väl inga revolutionerande grejer pre-
cis. Onsdag möte med VL hela dan. Torsdag möte halva dan. Fredag 
avstämning med Regina halva dan. Sen är det fest på kvällen. 

Dan  Ska du ut på kontoren nåt, ha lagmöte eller nåt, vore kul å va med dej 
på det. 

Jörgen Nä, det är ju det, alltså (Tittar framåt i almanackan). Nästa vecka sen så 
är det ledningsforum igen på måndan, å så e det ju Göteborg å det här 
stora ledningsforum på torsdan. (Berättar om flera inbokningar - ingen 
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av dem ute på depåerna) Å så är det tre dar vecka 21 då, sen går ju jag 
på semester. Å sen e jag ledig då till den 8/6. Då e det EC-möte i två 
dar. (Berättar om fler inbokningar) Det är ju inte förrän vecka 25, då 
tänkte jag ta en drive ut på depåerna. 

Dan  Känner du igen det som Jens (enhetschef) sa, uppe i Fliken? ‘Jag har 
varit inne på kontoret fem dar på tre månader...’ 

Jörgen  Sa han det...ja. Ja jag har ju inte varit ute på flera veckor nu! Så visst, jag 
känner igen det. Å dom säjer ju hela tiden att dom vill ha synliga ledare, 
ju. Det är fanimej inte lätt å va synlig!! Man sköter det ju med telefon å 
fax å mail, ju. Å om det är något så blir det snabba ryck ut på depåerna 
precis på morgonen, tidigt då. Jag menar det här påverkar ju mitt för-
troende, det som jag har hos dom ju. Det har ju kommit så mycket nu, 
så jag har ju fått ändra planeringen och ändra lagmöten å sånt. Det klart 
att det påverkar ju hur dom ute på kontoren har förtroende för mej... 

 
Rummet mellan medarbetares förväntningar, högre chefers förväntningar och an-

språk på underställda chefers tid (i form av deltagande i möten av olika slag), kunders 
förväntningar och anspråk på tid, utsidans förväntningar och anspråk på tid (pojk-
/flickvän, familj och rollförväntningar förknippade med engagemang på utsidan, etc) 
materialiseras i almanackan. Men när den fylls, förvandlar den också chefen till osynlig 
- inför de underställda medarbetarna i första hand.  

Att göra utryckningar 

Inträdet i positionen som enhetschef innefattade för samtliga traineer upplevelser 
av vad Hill (1992:55) och Grint (1995:47f) beskrivit som ‘brandkårsutryckningar’ och 
vad t ex Richard (1997) visat vara en vardag för första linjens chefer, arbetsledaren som 
deltar i produktionen, nämligen känslan av att bara reagera, få en uppstyckad arbetsdag 
där chefen tvingas reagera på och förväntas lösa problem av de mest skiftande slag som 
uppkommer i verksamheten. Brandkårsutryckandet blev för samtliga traineer efter till-
trädet mera synonymt med att agera i chefens roll, snarare än att göra vad som inom 
klassisk organisationsteori varit chefens främsta uppgift, att planera. Förhållandet visas 
också tydligt på av Watson (1996). Ewa berättar nedan om ett sådant tillfälle, som får 
tjäna som illustration av detta faktum.  

Ewa En av lagerkillarna kom in på måndan och frågade vad dom skulle göra 
med det gods som hade lämnats in under helgen för distribution på 
måndagen, men till det pris som gällde innan prishöjningen trädde i 
kraft i fredags. Dom hade samlat ihop dom. Jag ringde å frågade Bengt 
på Stödet, men han visste inte, men kollade upp det å mailade mej till-
baka att chaufförerna skulle ta ut mellanskillnaden vid leveransen. Så då 
gjorde vi ju det. Å dom blev ju helt vansinniga! Så e det ju med Distro, 
man får inte göra ett enda fel, då blir folk vansinniga. Tie spänn å det är 
som om världskriget brutit ut. Så jag satt här å skrev personliga ur-
säktsbrev till alla, 75 stycken. Å sen var det ju typiskt nog en sån sänd-
ning till samma kväll. Så det var 140 ursäktsbrev. Det tog två arbetsda-
gar, vad mer kan man göra?! Ändå var det en kund som ringde här å 
skulle skriva insändare! Å en gubbe som kontaktade Viktor Dahlgrens 
(Distro AB’s VD) pressekreterare å så. Precis vad man önskar… Så jag 
tänkte liksom att nu blir det rubriker! ‘Ny Distrochef får avgå’. Å jag 
tänkte det att nu ringer Roffe, så får jag gå på en gång å stå på nästa 
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EC-möte - då kommer det upp å så får jag stå å skämmas offentligt lik-
som. Å Viktor Dahlgren ringer. Jag satt och varje gång telefonen ringde 
så tänkte jag; ‘Nej! Nu är det Viktor Dahlgren som ringer å skäller ut 
mej.’ Jag grät faktiskt några gånger. 

 
Nå, nu var det kanske inte Ewas fel, det som hände, men det spelar inte så stor roll 

här. Vad som illustreras i berättelsen är det faktum att Ewa som chef, upplevde sig rea-
gera på andras handlande eller brist på handlande. Hon upplevde sig som chef reagera 
på förhållanden som åtminstone delvis upplevs som utanför hennes egen kontroll, men 
som hon upplevde sig ha ansvar för. Hon upplevde sig vara i en mellanposition mellan 
golv och högre chefer där orutinen gjorde att hon saknade känslor av att behärska situ-
ationen. Kombinerat med av Ewa internaliserade bilder av Distro och en bild av hur 
omgivningen ser på Distro och de förväntningar som antas finnas på företaget och 
kombinerat med en rädsla för högre chefer i organisationen, ledde detta till starka käns-
lor av olust hos Ewa. Kontexten i form av kunder, internaliserade bilder av chefskap 
och av Distro, samt Ewas tidigare erfarenheter i Distro påverkade tillsammans med 
inre organisatoriska förhållanden som normer och tolkningsscheman hur Ewa handla-
de och i detta fall återskapade institutionen Distro. 

Ewas berättelse återspeglar också känslan av att ha kastats in i något nytt och svår-
hanterbart. Detta sker trots att de nya enhetscheferna verkat i organisationen i över ett 
halvår och gått bredvid en erfaren enhetschef i mellan två och fyra månader. Jörgen 
upplevde detta när han strax efter sitt tillträde måste sätta och informera om de nya lö-
nerna för medarbetarna, där individuella påslag eller bristen på sådana måste motiveras. 
Vid en utbildningsdag berättade Jörgen detta för en inhyrd konsult; 

Jörgen Jag har varit EC i tre veckor. Å nu ska jag ut å motivera den individuel-
la lönesättningen för alla i lagen. Jag har ju fått gå på en statisk beskriv-
ning från lagledarna i lönesättningen. 

Konsult Det blir ju tufft! 
Jörgen Jo, jag e medveten om det. Men man måste ju satsa nu. 
 
Eller som Sophie berättade, efter en vecka på chefsstolen; 

Sophie Det är ju hur mycket papper som helst! Hade du sett mitt skrivbord 
hade du fattat! Jag menar bara det med all post som kommer. Å L-G 
(den avgående enhetschefen) e ju inte här så mycket. Jag sparar en hög 
frågor. Å bara å svara på alla fax å e-mail å så, så jag hinner inte göra 
det jag vill göra.  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att brandkårskänslan och de därmed uppkomna 

känslorna av bristande kontroll över situationen och av att befinna sig i en mellanposi-
tion mellan förväntningar från olika nivåer i organisationen hänger ihop med det för-
hållande att man var pionjärer, utan en konkret karriärlinje att förhålla sig till. Det 
hänger också ihop med svårigheterna att få till stånd en sammansmältning mellan själ-
videntitet, social identitet och agerandet i roller i olika situationer som inledningsvis 
diskuterades i detta kapitel. Det handlar alltså om skillnaderna mellan att vara chef, att 
ses som chef och att se sig som chef. Dessa skillnader kan alltså ge upphov till känslor av 
obehag och otillräcklighet. De kan också ge upphov till känslor av bristande kontroll. 
Kanske kan man betrakta ovanstående som att transitionsperioden mening blivit auto-
nom, så som van Gennep (1909/1960:191) konstaterat. 
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Men, det är lätt att berättelsen om mellanpositionen och dess konsekvenser i en 
studie av denna typ bara förstås som problematiska och negativa. Så är inte fallet. Jag 
vill hävda att mellanpositionen och dess konsekvenser, t ex i form av brandkårsutryck-
ningar har positiva konsekvenser också. Speciellt gäller detta möjligheten att utveckla 
ansvarstagande hos den nytillträdda chefen. Ett lärande är förknippat med mellanposi-
tionen och en lyckad utryckning torde befästa den sociala identiteten i relation till fram-
för allt golvet.  

Ovannämnda förhållanden kan förstås utifrån etablerade teorier om marginalitet 
och marginalmänniskan (Marginal Man). Jag avslutar därför kapitlet med en kort utvik-
ning rörande begreppens sociologiska historia och innebörd, för att sedan försöka för-
stå traineernas situation mot denna bakgrund. 

 MARGINALITET, MARGINALMÄNNISKAN OCH MARGINALKULTUR 

Psykologen Lars Svedberg (1995:11) konstaterar i sin genomgång av olika sam-
hällsvetenskapliga synsätt på marginalitet att det existerar två huvudsakliga använd-
ningsområden för begreppet;  

Den ena avser att ringa in en utsatt position i förhållande till ett centrum. Den 
andra att fånga i och beskriva en kluven ställning mellan två poler.  
 
Traditionellt förefaller marginalitet och marginalmänniskan ha varit begrepp som är 

oförtjänt starkt sammankopplade med kulturmöten skapade av migration och möten 
mellan människor med olika etnisk bakgrund. Men marginella positioner kan upp-
komma då en grupp försöker närma sig en grupp som äger mer prestige och makt, me-
nar Svedberg (1995:22) då han tolkar sociologen Everett C Stonequist. Denne utveck-
lade en tanke om marginalsymptom, dvs symptom på att en individ (eller en grupp) be-
finner sig i en marginalposition. Svedberg diskuterar (1995:24) hur denna tanke brukats 
t ex i studiet av narkomaners karriärer. Marginalsymptom kan därvidlag t ex vara ‘dub-
bel självuppfattning, ambivalens gentemot det ‘nya livet’ och ‘det gamla livet’, ökad sårbar-
het, tendens att isolera sig samt tendens att söka sig till människor i samma situation’ (ibid). 
I studien av narkomaner visades t ex att de flesta av narkomanerna under en frivillig 
behandling uppvisade ett flertal av marginalsymptomen, men att symptomens varaktig-
het och intensitet varierade betydligt mellan individer, beroende på personlig livshisto-
ria.  

Grunderna för användningen av begreppen marginalitet och marginalmänniskan 
hittar vi i mellankrigstidens amerikanska sociologi och då specifikt hos Robert Park. 
Enligt Park är marginalitet att betrakta som en konsekvens av en civilisationsprocess 
där ökade möten mellan och sammanblandning av människor från olika kulturer och 
klasser gav upphov till marginalmänniskor (Svedberg 1995:18). Park definierade i en ar-
tikel från 1928 ‘The Marginal Man’ som en person som: 

…living and sharing intimately in the cultural life and traditions of two distinct 
peoples, never quite willing to break, even if he were permitted to do so, with his 
past and his traditions, and not quite accepted, because of racial prejudice, in the 
new society in which he now seeks to find a place. (Park (1928) citerad i Stone-
quist 1935:3) 
 
Marginalmänniskan frammanas således av situationen, vilket Stonequist betonar. 

Det rör sig inte om något medfött drag, det handlar inte om biologiska konsekvenser, 
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det är inget förutbestämt. Det är något situationsberoende. Fenomenet behöver inte 
heller ‘drabba’ alla som existerar under mer eller mindre samma betingelser i en situa-
tion - nej, det är ett individuellt fenomen i första hand, på upplevelseplanet. Fler än en 
människa i samma situation eller kontext kan dock komma att uppleva ungefär samma 
marginalitet. Likaså är det möjligt att frammana en marginalposition och känslor av att 
dela denna inom en grupp människor. Men, i det första rummet talar vi om ett situa-
tionsbundet fenomen som ger konsekvenser först på upplevelseplanet, men sen också 
vidare konsekvenser på ett praktiskt, konkret plan, ofta i form av diskriminering av oli-
ka slag. Inte bara i den meningen att marginalmänniskors livschanser blockeras - på 
samma sätt kan positionen frammana diskriminering av andra.  

Everett C Stonequist utvecklade sina tankar i en artikel från 1935 betitlad ‘The Pro-
blem of the Marginal Man’. Stonequist fokuserar i hög grad på hur människor ur en viss 
ras, med en viss etnisk bakgrund, eller med en viss religion, genom ökad migration 
kommer att finna sig vara i minoritet i en annan kultur eller i ‘the melting-pot’ som de 
större städerna sägs utgöra57. En minoritetsgrupp, eller en grupp med mindre makt och 
lägre status, förväntas, enligt Stonequist, ‘to do most of the melting’ i dessa sammanhang:  

The more powerful or dominant group does not expect to adjust itself to others; it is 
the subordinate group which is expected to do the adjusting, conforming and assimi-
lating - or remain apart. (1935:2) 
 
Personen som är i en marginalposition, (varken eller), kan utveckla en form av dub-

bel medvetenhet i det att han eller hon ser sig själv genom reflexionen i andra. Stonequist 
formulerar sina tankar kring detta förhållande så här: 

But with the marginal person, it is as if he were placed simultaneously between two 
looking-glasses, each presenting a different image of himself. The clash in the im-
ages cannot help but make the individual somewhat conscious of the two clashing 
images. (Stonequist 1935:7) 
 
Stonequist (1935:10) gör sedan en iakttagelse som är viktig. Han menar att det finns 

en sorts normalhistoria vad gäller hur situationerna som individerna kommer att befin-
na sig i utvecklas. Det finns en sorts marginalitetens ‘livscykel’. Denna utgörs av tre sta-
dier;  

1. Preparationsstadiet. Detta berör den tid då individen introduceras in i de två kul-
turerna. Detta stadium innefattar alltid åtminstone en rudimentär assimilering in i dem 
- eljest skulle inte individen uppleva någon konflikt i ett senare stadium. Assimileringen 
sägs ofta vara på ett omedvetet plan. ‘At this period he is not conscious of a personality 
problem; usually this stage is confined to childhood.’ (Stonequist 1935:10). 

2. Krisstadiet. Genom en eller annan händelse, medvetandegörs individen om kon-
flikten mellan kulturerna som också påverkar hans eller hennes livsbana (karriär). Det 

                                                      
57 Dickie-Clark visar dock på en passage i Stonequists opublicerade doktorsavhandling från 1930 där Stonequist visar 

medvetenhet om att marginalitet är ett fenomen som kan uppkomma utan att etnicitet eller ras skulle vara inblandat. ‘In 
his unpublished thesis, page 78, he says that anybody in transition from one group to another has ”something – however mild and evanescent 
– of the marginal man’s character.”’ (Dickie-Clark 1966:189).  
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kan röra sig om ‘droppen som får bägaren att rinna över’ eller en mer gradvis och 
mindre påtaglig process.  

The typical traits of the marginal man arise out of the crisis experience and in re-
sponse to the situation. The individual’s life-organization is seriously disturbed. 
Confusion, even shock, restlessness, disillusionment, and estrangement may result, 
a new self-consciousness develops to mirror the newly realized situation. The indi-
vidual takes the attitude of the two groups toward each other and toward himself 
and becomes something of a divided personality. (Stonequist 1935:10f)  
 
Här kan jämföras med teoribildningen kring organisationssocialisation och beto-

ningen av ‘reality-shock’ (Hughes 1958/1981 och Van Maanen 1977) och ‘förvåning’ 
(Louis 1980). Individen förhåller sig enligt Stonequist inte passiv till detta förhållande, 
åtminstone vissa ansträngningar görs normalt mot en återanpassning. 

3. Försvarsstadiet. Det tredje stadiet innefattar mera permanenta försvar mot den 
uppkomna situationen från individen. Antingen i form av rörelse i riktning mot den 
dominerande gruppen för att eventuellt bli en accepterad medlem, vilket skulle ända 
konflikten. Eller så kan riktningen gå i riktning mot den svagare, diskriminerade grup-
pen, om dessa är villiga att acceptera individen i fråga. Kanske kan individen, med sina 
kopplingar till den andra kulturen, då bli en tillgång, eller till och med anta skepnaden 
av förändraren, revolutionsledaren, menar Stonequist. Eller så kan han eller hon i sina 
ansträngningar fokusera den egna, utsatta gruppen, och bli ‘läraren’, eller dylikt. Ett 
tredje alternativ är isolering från bägge kulturerna eller flykt till någon annanstans. Yt-
terligare en variant som Stonequist skisserar, är den att marginalpositionen kan visa sig 
vara stimulerande och faktiskt vara en resurs.  

In individual cases rôles of adjustment, investigation, creative science, and art en-
able the individual to profit by his special position, and perhaps ease the problem 
by expressing it. The stimulus of the situation may create a superior personality or 
mind. (Stonequist 1935:11) 
 
Den amerikanske sociologen Aaron Antonovsky (1956) utvecklar i en artikel i Soci-

al Forces Stonequists tankar. I inledningen av artikeln konstaterar Antonovsky att vi, i 
det moderna västerländska samhället, alla är marginella. Vi har en mängd delkulturella 
medlemskap och agerar i en mängd - inte alltid så lättförenliga roller.  

Multiple subcultural membership can, indeed, be marginal, if there is a conflict be-
tween the values and patterns of the subcultures involved, and a sense of belonging 
to both simultaneously is difficult to achieve. To the extent that this is so, margin-
ality is not to be seen as a phenomenon limited to immigrant groups and their chil-
dren. (Antonovsky 1956:57) 
 
Jag instämmer till fullo med Antonovsky i hans konstaterande. Antonovsky konsta-

terar vidare att sociologen Milton Goldberg problematiserat Stonequists och Parks ar-
bete med marginalitet genom att introducera begreppet marginalkultur (Marginal Cultu-
re). Enligt Goldberg kunde en individ, trots att han eller hon uppfyllde alla kriterier för 
att vara en marginalmänniska undvika att ‘drabbas av’ eller åtminstone reducera margi-
nalsymptomen. Goldberg menar (citerad i Antonovsky) att om fyra förutsättningar 
uppfylls, så kan man säga att individen befinner sig i en marginalkultur som för honom 
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eller henne är ‘normal…a complete and unitary culture poised between two other cultures.’ 
(Antonovsky 1956:58). Medlemskap kan få som följd att: 

The members of a marginal culture will, Goldberg implies, not manifest the charac-
teristic feelings and attitudes of the marginal man: insecurity, ambivalence, exces-
sive self-consciousness, and chronic nervous strain. (ibid:58) 
 
Antonovsky konstaterar att medlemskap i en marginalgrupp inte nödvändigtvis är 

en ‘position in limbo’ (ibid:62). Individer utvecklar sätt att hantera marginalpositionen 
genom att de betonar relationen till de olika kulturerna (som i och för sig kolliderar) i 
olika hög grad. 

De fyra förutsättningar som enligt Goldberg ska uppfyllas är 1) Tidig indoktrine-
ring och habituering in i en status. 2) intimt delad status med medlemmar av en pri-
märgrupp 3) deltagande i större institutionella aktiviteter tillhandahållna eller skapade 
och ordnade av individer av likvärdig status, 4) en godtagbar nivå av tillfredsställelse 
rörande individuella önskemål och åtrå.  

Traineerna och traineegruppen uppfyller huvudsakligen dessa villkor. Jag menar 
därför att det är möjligt att använda begreppet marginalkultur för att få förståelse för 
de studerade traineernas position under delar av traineeprogrammet, trots att kulturens 
medlemmar är mycket få i jämförelse med de kulturer de ovan refererade författarna 
diskuterar. I huvudsak samma process som Antonovsky, Stonequist och Goldberg dis-
kuterar kan återfinnas i en grupps mikrokultur och dess förhållande till en organisations 
kultur, liksom i mikrokulturens funktion för individerna i den. 

Sociologen Dickie-Clark (1966) visar i en studie att marginalpositionen kan ses som 
ett resultat av en dominerande grupps vilja eller ovilja att bekräfta en underställd 
grupps medlemmar i olika typer av sociala situationer. Marginalmänniskan och känslor 
av marginalitet uppkommer därvidlag som ett resultat av olika typer av bemötande från 
andra, beroende på hur den aktuella situationen definieras av de inblandade, och fram-
för allt då av medlemmarna av den dominerande gruppen. För att exemplifiera detta 
konstateras att färgade i Sydafrika kunde ha precis samma medborgerliga rättigheter 
som den dominerande gruppen vita, men inte alls accepteras som ens en potentiell 
partner i en kärleksrelation (Dickie-Clark 1966:145). Marginalsituationen i sig kan såle-
des frammana känslor av marginalitet. 

Dickie-Clarks bidrag till att utveckla Stonequists begrepp, ligger framför allt i det att 
känslor av och upplevelser av marginalitet kan ses som en konsekvens av situationer 
utan att någon kulturell konflikt överhuvudtaget existerar. De är istället en konsekvens av 
inkonsistenser i inplaceringen i ett hierarkiskt mönster, vilket leder till situationer av 
marginalitet. För att ta ett exempel från universitetsvärlden, kan doktoranden uppleva 
detta, där han eller hon i ena sekunden agerar i en roll som institutionens representant 
och utvecklar kurser, föreläser, examinerar, etc - men å andra sidan inte har en ad-
junkts-tjänst, inte får tillgång till samma ekonomiska medel som ‘den fasta personalen’ 
och inte får delta i olika situationer som att rösta vid val av ny prefekt, etc. Alltså - 
marginaliteten utlöses av den sociala situationen - utan några direkta referenser till kul-
turen varken hos doktoranden eller övriga (hierarkiskt sett ibland överordnade) med-
lemmar av arbetsgemenskapen förutom i form av sedimenterade praktiker.  
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Jag tror att Dickie-Clark i och för sig har rätt i denna slutsats. Kulturskillnader är 
ingen nödvändig förutsättning för att marginalitet och marginal människan skall uppträ-
da. Men, jag vill hävda att medlemskap i och internalisering av olika kulturer oftast är 
en starkt bidragande faktor i uppkomsten av dessa, kombinerat med situationens utlö-
sande förmåga i sig. Alltså, låt gå för att strukturen och den sociala situationen i sig kan 
producera marginalitet och marginalmänniskor, men detta sker normalt i en kulturell 
kontext där kulturella likheter eller olikheter förstärks och också samverkar i produk-
tionen av marginalpositioner och upplevd marginalitet. Jag vill utan tvekan hävda att 
marginalitetsbegreppet är relevant även i denna studie och vill efter denna korta utvik-
ning återvända till de studerade traineerna. 

‘Jag är inte bara trainee, jag är marginalmänniska också’ 

Om vi ser till Sophie, kan konstateras att hon uppvisar de allra flesta av de margi-
nalsymptom som presenterats ovan. Den dubbla självuppfattningen (som civilekonom 
och chef), ambivalensen gentemot det nya och det gamla livet, (där ingen återvändo 
syntes, men inte heller någon framtid i Distro Region Österbro), en ökad sårbarhet 
(gråt och känslighet över kommentarer från golvet), en tendens att isolera sig (t ex ge-
nom att inte anpassa sitt eget fikande till chaufförernas tider) och en tendens att söka 
sig till människor i samma situation (mycket frekventa kontakter med den tveksamme 
Erik men nästan ingen kontakt alls med Jörgen, som hon ändå kände sedan studieti-
den). 

Jag vill alltså, i samma anda som Stonequist, hävda att marginalmänniskan kan 
uppkomma även utan referenser till etnicitet, nationalitet och ras. Exemplet Sophie il-
lustrerar de två centrala dimensionerna i marginalitetsbegreppet som Svedberg beskri-
ver det, dvs om en utsatt position i förhållande till ett centrum (i detta fall Distro Region 
Österbros kulturer manifesterade i ledarnas värderingar och praktiker, övriga medlem-
mars värderingar och praktiker, etablerade karriärmanuskript och karriärlinjer) men 
också om en kluven ställning mellan två poler (mellan den utvecklade självidentiteten 
som civilekonom, chefsämne och uppväxten i det borgerliga hemmet å ena sidan och 
de konkreta förväntningarna på en enhetschef från Distro Region Österbros ledning 
och medarbetare och den praktik som existerade i organisationen). 

Vad Sophie (och de andra traineerna) dock hade, var förvärvade resurser att hante-
ra marginalmänniskepositionen med, som många andra i denna situation inte har. De 
kunde helt enkelt, i kraft av sina examina, få ett annat jobb när som helst. Åtminstone 
upplevdes det så av flera av dem. Jörgen uttrycker t ex detta vid en intervju, två månader 
efter tillträdet på enhetschefsposten. 

Dan Hur känner du för det då? 
Jörgen Inför? 
Dan Att ni är undantaget här. Ni är högutbildade här och dom andra…är 

inte det? 
Jörgen Ja…eh, ja…nä det är bara positivt i så fall. Det känns tryggt å ha en ut-

bildning i botten. Det känner man ju att man är ju liksom…ja, skulle 
det inte fixa sig här, att man inte passar eller man själv inte trivs, så tror 
jag det finns andra möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har mycket 
större möjligheter än vad dom har. Det borde va så rimligtvis. Sen 
så…tyckte jag…jag tycker jag har fått hela tiden ett bra bemötande av 
dom andra enhetscheferna. Det kan väl ha hänt nån gång kanske så här 
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att man fått en känsla av att dom ser oss som konkurrenter som kom-
mer in å, som klampar in i deras område, va. Å det skulle nog va-
rit…dom säjer det ju inte rakt ut va, men det skulle nog va konstigt om 
det inte va så egentligen. Det är ju ändå deras jobb vi hotar ju. 

 
Traineerna var inte i samma resurssvaga position som en nyanländ kongolesisk 

bonde i Blomstermåla kan upptäcka sig befinna sig i. Marginalsymptomen må vara de-
samma, men i traineegruppen fanns tillägnat socialt och ekonomiskt kapital som gav 
möjligheter att hantera denna position. Passade det inte kunde man alltid dra vidare. 
Traineerna trädde således in i ett flöde av situationer där det visserligen existerade en 
hierarkisk struktur i vilken de i vissa situationer var högt rankade och i andra situationer 
var lågt rankade. Ibland var till och med samma situation fylld av intryck som tolkades 
som motstridiga, avseende traineernas inplacering i befintlig hierarki i organisationen.  

Att vara utbildade på universitetet, att ha en examen i ekonomi, var inte något som 
av traineerna upplevdes att man hade direkt nytta av i de flesta av de situationer de age-
rade i, i det dagliga livet i Distro. Men i flödet av händelser där traineerna agerade utan 
större kontroll, där avsaknaden av konkreta karriärlinjer gjorde att man kan betraktas 
som pionjärer, ofta i en marginalposition, kunde individ och grupp bottna i känslan av 
att ha någonting med sig. Utbildningstiden på universitetet ledde till en form av trygg-
het och en fast punkt i en ganska osäker och ibland tvetydig miljö. Jörgen utvecklar 
detta i en intervju: 

Dan Känner du alltså, att du har haft…har kunnat utnyttja nåt så här rent 
konkret, av din utbildning, här? 

Jörgen Tjaa…det är svårt, jag kan nog ge nåt bra exempel, men…ibland…över 
huvud taget när man pratar med människor, å…man har väl en trygg-
het inom sej, som bara finns där som en botten. Liksom som lyfter upp 
en lite, att man är trygg. För man vet att man har ändå rätt mycket kun-
skaper, i alla fall kring ekonomi å…ja, även andra frågor. Det är ju rent 
allmänbildande också egentligen å ha läst på högskolan också, ju. Man 
blir ju rätt mycket generalist, kanske inte så mycket specialist. Inte på 
ekonomprogrammet i alla fall. 

 
Traineerna utvecklade vad jag vill hävda var en marginalkultur, som hjälpte dem att 

hantera marginalitetssymptom och det motsägelsefulla bemötandet av dem som andra 
organisationsmedlemmar uppvisade i vardagliga situationer i Distros ram. Centrala drag 
i denna marginalkultur var berättelsen om att man var akademiker, hade stora chanser 
på arbetsmarknaden utanför Distro, en jargong och ett hemligt språk som nyttjades i 
närvaro av såväl andra enhetschefer som högre chefer (som redan illustrerats), samt de 
distanseringspraktiker som utvecklades av traineerna. I följande kapitel, Den lilla revo-
lutionen, kommer dessa aspekter att beskrivas, i samband med att berättelsen om upp-
levelser av att verka i en organisation fortsätter, med betoning på vad som måste be-
skrivas som ganska mörka sidor, liksom en betoning på organisationens disciplinerande 
anspråk. 
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Det var det bästa av tidevarv, det var det sämsta av tide-
varv, det var visdomens ålder, det var dårskapens ålder, det 
var trons och otrons tid, det var hoppets vår och förtviv-
lans vinter, vi hade allt framför oss, vi hade ingenting fram-
för oss, vi gick alla raka vägen mot himlen, vi gick alla raka 
vägen åt andra hållet.  
(Två städer, Charles Dickens,  1859/1962:11) 

 
KAPITEL 8 – DEN LILLA REVOLUTIONEN 

DEL 1 – GRUNDER FÖR FLYKTFÖRSÖK 
I detta kapitel fokuserar jag ett knippe händelser och berättelser som ledde till nå-

got jag kallar för Den lilla revolutionen. Den lilla revolutionen ska ses som ett försök 
till revolt mot organisationens högre chefer och den ledarstil dessa uppfattades ha av 
många av traineerna och enhetscheferna. I berättelsen om grunderna för Den lilla revo-
lutionen och dess genomförande illustreras, menar jag, centrala aspekter i de enskilda 
traineernas socialisation in i organisationen Distro och i dess generella kultur såväl som 
delkulturer inom denna. Detta är skälet till att så stor vikt läggs vid vad som vid en för-
sta betraktelse kan ses som enstaka händelser. Situationerna som beskrivs är visserligen 
ofta av just engångskaraktär, men de är också att betrakta som manifestationer av ut-
vecklingen av självidentitet och social identitet och den (eventuella) internalisering av 
olika kulturer inom organisationen som är ett resultat av en mycket längre process. Den 
första delen av kapitlet innefattar framför allt ett försök att beskriva traineernas grun-
der för att utveckla en form av avståndstagande från vissa högre chefer och deras le-
darstil. I del två fokuserar jag mer hur traineerna, framför allt, agerade i ett arbete med 
att konstruera revolutionen och genomförandet av densamma. 

HÄNDELSER, BERÄTTELSER OCH EMOTIONER 

Under hela traineetiden interagerade traineer som tidigare berörts inte bara med 
mentorer och andra enhetschefer utan också i hög grad med de anställda ‘på golvet’. 
Jag avser i detta fall ett ganska stort golv i det att jag inkluderar administratörer på såväl 
låg som hög ställning liksom andra anställda inom koncernen Distro, som chaufförer 
och terminalarbetare. Ett av syftena med traineeprogram generellt sett är att ge möjlig-
heter för blivande chefer eller specialister att upparbeta ett eget nätverk av personkon-
takter - ett kontaktnät (Hill 1992). Man kan se detta som att man ges möjligheter att vi-
sa upp sig och att få se andra. Man ges en möjlighet att länka samman namn, plats och 
uppgift med ansikte och personlighet. Detta kan delvis ses som att man ges en möjlig-
het att frångå bilden av organisationen som rationell enligt byråkratimodellen (Höpfl 
och Linstead 1997) och istället ges en möjlighet att se organisationen som ett nät av in-
divider, handlingar och emotioner. Höpfl och Linstead (1997:8) konstaterar att: 

In learning what to do, we also learn what to feel about it and about the people 
and organizations we do it for - not in a mental response to what we are instructed, 
but as a visceral response to a bodily experience. (…) The emotional patterning of 
organizations, whether associated with a strong consciously articulated corporate 
culture or not, can make learning difficult or easy; make creative work flow readily 
or struggle to be realized; make changes emergent and organic rather than bela-
boured, discontinuous and painful; make working a pleasant and growthful experi-
ence or a torrid ordeal. It will have two dimensions, neither of which is entirely 
separable from the other - learning to feel and feeling to learn. 
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Individer, med olika emotioner, fungerar ofta som berättare av olika typer av berät-

telser. Två former av berättelser har redan berörts i tidigare kapitel, en officiell och en 
alternativ. Dessa är att betrakta som mer övergripande till sin karaktär, jämfört med de 
som framför allt diskuteras i detta kapitel. Berättandet och lyssnandet till berättelser är 
väsentliga i skapandet av förståelse av olika fenomen (vilket förhoppningsvis även den-
na, min berättelse kan bidraga till). Som den amerikanske psykologen McAdams for-
mulerar det, ‘Good stories give birth to many different meanings, generating ”children” of 
meaning in their own image.’ (McAdams 1993:30) Berättelser och berättandets centrala 
roll i mänskligt liv och kultur har inom organisationsforskningen uppmärksammats t ex 
av Watson (1996) och av Czarniawska (t ex 1997), delvis grundat på Fisher (1984). Vad 
som berättas är ofta historier som återger händelser längre eller kortare tillbaka i tiden. 
Man kan till och med hävda att berättandet av historier är ett sätt att göra tidens flöde 
begripligt (McAdams 1993:28). Eller som Fisher (1984:8) formulerar det;  

In theme, if not in every detail, narrative, then, is meaningful for persons in par-
ticular and in general, across communities as well as cultures, across time and 
place. Narratives enable us to understand the actions of others ”because we all live 
out narratives in our lives and because we understand our own lives in terms of 
narratives” (MacIntyre, 1981, p 197).  
 
Inte sällan avser de historier, som berättas bland organisationsmedlemmar, händel-

ser som innefattar en eller flera högre chefer i organisationen. Ungefär på samma sätt 
som chefer i organisationen får större plattformar för att agera i sin kapacitet som be-
rättare snarare än återberättare, så finns det på golvet en större plattform för olika be-
rättelser med chefen som karaktär (Czarniawska 1997:32). Detta är alltså att betrakta 
som i någon mening paradoxalt. Samtidigt som möjligheten att agera som berättare är 
större för en chef än en arbetare på golvet, och på så sätt moderera den officiella berät-
telsen om organisationen, så får man som chef finna sig i att bli en karaktär i olika be-
rättelser om händelser, framför allt där man interagerat med golvet. Dessa berättelser 
kan man sällan göra någonting åt. Man kan inte påverka dem eller återberättandet av 
praktiker, normer och värden som i berättelsen är förknippade med ens handlingar. Be-
rättaren eller återberättaren utövar i denna mening en sorts makt. Frågan är vilken be-
rättelse som blir kraftfullast egentligen, den officiella berättelsen med chefen som berätta-
re och återberättare eller berättelsen och återberättanden om chefen relaterat till olika hän-
delser?  

Czarniawska (1997) markerar tydligt hur berättelser om händelser och personer 
bland organisationsmedlemmar i ett brett perspektiv har betydelse för organisationens 
inre liv och identitetsskapandet av och i denna. Ett av hennes exempel kan illustrera 
detta; 

When a new manager introduces herself to a group of subordinates, she tells them 
how she wants to be perceived. Their reactions will tell her how much of this has 
been accepted or rejected, what corrections have been made, and how the members of 
the group want to be perceived by their new boss. But the end of the introductory 
meeting does not end the positioning thus begun; this will continue as long as these 
people work together, and even longer in the history they will tell later. 
(Czarniawska 1997:14, min emfas) 
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Ungefär samma ståndpunkt som Czarniawska intar, verkar också sociologen Gus-
tafsson (1998) inta, grundat i de amerikanska ekonomerna Eccles och Nohrias (1992) 
bok Beyond the Hype. Gustafsson (och Eccles och Nohria) menar att man för att förstå 
organiserande som det processuella fenomen det är måste ta hänsyn till att det ledare i 
praktiken gör under denna rubrik, det är att utöva retorik. Dessa agerar ofta inom ra-
men för ett ‘retoriskt universum’ (Eccles och Nohria 1992:9). Enligt Gustafsson 
(1998:56) är ‘snart sagt varje situation som en manager ställs inför av retorisk karaktär’. 
De olika former av retorik som existerar i (och kanske också utanför) en organisation 
bidrar till att utveckla organisationens identitet, ‘men självfallet också individens identitet’ 
(Gustafsson 1998:57). Berättelser som har sitt ursprung utanför organisationen i fråga, 
t ex i populärkultur och media, men som kan ses som representationer (Hassard och 
Holliday 1998) av organisationen ifråga är också en faktor som påverkar identitetsska-
pandet.  

 I den berättelse jag avger här kan upplevas att berättelserna om chefen i högre grad 
än chefens berättelser påverkar det dagliga livet i organisationen. Berättelser om och i 
organisationen blir således i lika hög grad som upplevelser av händelser i organisatio-
nen av betydelse i socialisationen in i denna och i utvecklandet av självidentitet som le-
dare. Denna utveckling är alltså inte bara grundad i erfarenheter utan baseras på sådana 
pågående berättelser hos traineerna eller sådana berättelser de möter. Jag återkommer 
till detta längre fram i kapitlet. Ett förhållande jag redan nu vill framhålla, som låg till 
grund för att berättelser om de högre cheferna i organisationen (Biträdande regionche-
fer, regionchef samt högre chefer i Distro AB) fick relativt stor vikt för hur traineerna 
relaterade sig till dessa chefer, är det förhållande att traineerna i liten grad interagerade 
med dessa jämfört med interaktion med organisationsmedlemmar på golvet och på 
mellannivå, som enhetschefer. I dessa, senare, sammanhang avgavs ofta berättelser om 
cheferna på högre nivå, eller så återberättades sådana. 

Jag inleder min berättelse med att diskutera ett tema som kort berörts tidigare - 
rakheten i kommunikationen mellan olika medlemmar i organisationen - vilken kom att 
visa sig vara en enkelriktad rakhet. Därefter beskrivs ett antal andra teman som rör 
kommunikationen i den studerade organisationen, förväntningar på framträdanden i 
trainee- och chefsrollerna samt förekomsten av ostrakism och angiveri. Dessa teman 
existerade såväl i form av praktiker och praktiskt handlande, men också i form av be-
rättelser och utgör exempel på förhållanden som de studerade traineerna tvungna att 
identifiera och hantera under utbildningens gång. 

Rakhet och skrämskott 

Vid fikabordet under regionens affärsplanedagar under hösten 1997 kunde följande 
dialog höras: 

Enhetschef Det är för lågt i tak! Säjer man nåt så kommer det ett slag i ryggen ef-
teråt…När det sitter två protokollförare där bak, så vet man att det 
kommer efteråt. Jag e oerhört frustrerad! Det är bättre på EC-mötena. 
Men det har inte alltid varit så. Det har tagit ett bra tag innan man vå-
gar säja att man inte förstår eller så. Men nu har man börjat lära sej hur 
Roffe är å så. Å då byter dom chef! Jag känner mej gråtfärdig! 

Sophie Vi har ju alltid haft en öppen kommunikation med ledningen. Så vi har 
alltid kunnat säja vad vi tycker. 

Roger Fast det undrar man ju om det var så bra nu. 
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Sophie Ja, man kanske har sagt för mycket. 
Enhetschef Nej, nej! Ni måste fortsätta säja vad ni tycker, så nån gör det! 
Roger Nja, man undrar om man kan göra det. Man slutar ju å yttra sej till slut. 

Man märker att, det kanske ska va så här, alla vill att det ska va så här. 
Tyst.  

 
Traineerna mötte vid sitt inträde i organisationen en vänlig atmosfär. Flera av trai-

neerna berättade dock om hur man från ledningens sida i programmets inledning för-
sökt att ‘skrämma upp dem’, som man uppfattade det. Efter att ha arbetat på golvet 
under några veckor upplevde traineerna generellt att det rört sig om medvetna försök 
att skapa bilder av golvets folk och golvets kultur som hård och tuff. Det sades vara en 
miljö där en nybakad akademiker skulle ha det tufft, både psykiskt och fysiskt och ett 
försök att skrämma upp dem helt enkelt. Man kan tolka detta på flera sätt. Ett sätt är 
att säga att skrämskotten var ett uttryckande av autostereotyper (Hofstede 1991:211f) 
som existerar inom organisationen. Autostereotyper utgörs av stereotypier om ‘oss 
själva’, t ex som ‘anställda på företaget X AB’s marknadsavdelning’. När det gäller Di-
stare skulle autostereotypen kunna beskrivas som att Distare är tuffa arbetare som ver-
kar i en tuff miljö. En Distare är ingen akademisk mes, utan en ‘riktig’ arbetare.  

Man skulle även kunna tolka händelsen med skrämskottet utifrån Elias och Scot-
sons (1965/1994) analys av nykomlingars förhållande till etablerade i ett samhälle utan-
för Leicester i England58.  Elias och Scotson påvisar således bland annat hur ‘oldness’, 
vilket ungefärligen skulle kunna översättas med ‘att ha varit med’, var förknippat med 
hög status. Att ha bott i samhället lång tid och ha en historia, speciellt om den innefat-
tar en trajektoria från lägenhet via radhus till villa, var av vikt för att erhålla hög status, 
men  denna krävde också ständigt symboliskt arbete för upprätthållande. Även andra 
som ‘varit med’ kunde känna stolthet över dessa ‘resenärer’ och sola sig i deras glans, 
utan att själva ha gjort resan. Nykomlingars ankomst till samhället medförde en klassi-
ficering av dessa som ett hot mot den rådande sociala ordningen och att ha kontakt 
med nykomlingarna var statussänkande bland de ‘som varit med’. Nykomlingarna mås-
te således distanseras och gärna nedklassas, vilket gjordes t ex genom skvaller, medan 
den egna statusen måste höjas genom olika medel.  

As the established are usually more highly integrated and, in general, more power-
ful, they are able by mutual induction and ostracism of doubters to give a very 
strong backing to their beliefs. They can often enough induce even the outsiders to 
accept an image of themselves which is modelled on a ”minority of the worst” and 
an image of the established which is modelled on a ”minority of the best”, which is 
an emotional generalisation from the few to the whole. They can often impose on 
newcomers the belief that they are not only inferior in power but inferior by ”na-
ture” to the established group. And this internalisation by the socially inferior 
group of the disparaging belief of the superior group as part of their own conscience 
and self-image powerfully reinforces the superiority and the rule of the established 
group. (Elias &Scotson, 1965/1994:158) 
 
Åtminstone några av medlemmarna av regionledningen som stod för skrämskotten 

kan karaktäriseras som att de ‘har varit med’. En biträdande regionchef har t ex avance-
rat från lagerbiträde till ledarpositionen. Få i ledningen har formell högskoleutbildning 
eller liknande, utan har snarare ‘gått den långa vägen’, internt inom Distro i enlighet 

                                                      
58 Se även kapitel fyra. 
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med det etablerade karriärmanuskriptet. Som beskrivits tidigare (och som kommer att 
återkommas till) kan utan tvekan en grupp nyutexaminerade civilekonomer klassas som 
nykomlingar eller outsiders i ‘samhället’ Distro Region Österbro. Det finns skäl att anta 
att denna tolkning har ett visst förklaringsvärde vad gäller skrämskotten och relationer-
na mellan hotade (regionledning) och hot (traineer). 

En annan tolkning som man kan göra är den att skrämskotten var avsedda att visa 
på eller förbereda dessa nyutexaminerade akademiker för en motsättning mellan golv 
och chef. Enstaka tecken i datamaterialet skulle kunna tolkas så, men betydligt mer ta-
lar för motsatsen. Den långa praktiken, i inledningen av traineeprogrammet, då traine-
erna arbetade i produktionen, tolkar jag ändå som en medveten önskan från regionled-
ningens sida om att traineerna skulle få en grundläggande kunskap om och kompetens i 
vad själva grunden för verksamheten i organisationen faktiskt var. Jag menar att denna 
introduktion i själva verket var en mycket väsentlig ingrediens i skapandet av en chef i 
Distros Österbroregion. Det kan ses som ett sätt att försöka reproducera den befintliga 
kulturen, i form av att nykomlingarna tvingades in i en komprimerad fast forward ver-
sion av den traditionella karriärlinjen.  

En påtaglig ingrediens i golvets och regionens kulturer var rakheten och konfronta-
tionen. Detta visade sig till exempel i verkställande ledningens öppna kritik av inhyrda 
konsulter eller underlydande enhetschefer, öga mot öga, inför en granskande publik. 
Detta var ett mer eller mindre stående inslag i de möten där enhetschefer och administ-
ratörer i grupp interagerade med medlemmar i ledningsgruppen. Därmed inte sagt att 
denna rakhet upplevdes som behaglig eller positiv av organisationens medlemmar. Det 
omvända förhållandet gällde ofta, kanske framför allt bland cheferna på mellannivå.  

Under en utbildning i kommunikationsteknik inom ramarna för traineeprogrammet 
illustrerade en inhyrd kommunikationskonsult, Ester, en typ av chef, kallad ‘sabotören’. 
I mina observationsanteckningar skrev jag följande; 

I samband med detta berättar Ester om ett tillfälle där ‘en ny konsult skulle hålla en 
föreläsning och där Gunnar, hennes chef, satt med längst bak i lokalen. En deltagare 
ifrågasatte den nya konsultens kompetens. Hur skulle chefen Gunnar agera då?’ Es-
ter härmar chefstypen ‘sabotören’, går och sätter sig vid kanten längst fram i rum-
met, lägger upp benet över det andra och intar en kaxig ställning, ställer sig sen upp, 
tar över scenen och säger ‘Så kan man inte säja!, Så här skall det vara!’. Ester förtyd-
ligar; ‘Och han slår alltså undan benen på den som talar.’ 
Alla EC’ar och traineer skrattar högt och några EC’ar pekar på Ester och säger nå-
got till varandra. Man känner igen sig. Vad Ester utan att själv veta om det gjort, är 
att träffsäkert ha härmat två av cheferna i regionledningen. 
Ester förstår av reaktionerna att hon anslagit en sträng hos enhetscheferna och trai-
neerna i lokalen, men inte direkt vilken. Hon funderar ett kort slag och sätter sen 
fingret på den ömma punkten. ‘Har ni chefer som gör så, så måste ni ta tag i det! 
Aldrig, aldrig, kritisera öppet! Då är det bättre att ta det mellan fyra ögon efteråt.’ 
 
Åtminstone på de större enheterna i regionen kunde interaktionen mellan individu-

ella medarbetare, mellan olika lag och mellan golvet och enhetschefer karaktäriseras 
som tuff, konfliktbetonad, men ofta med ‘hjärtliga inslag’. Uttrycket ‘rå men hjärtlig’ är 
något man kommer att tänka på ofta när man finns ute på de större enheterna. Ibland 
känns det emellertid också som att hjärtligheten kunde saknas. Ibland kunde man upp-
leva det motsatta - det finns, vilket också beskrivits i tidigare studier inom bolaget Dis-
tro, utan tvekan en stark samhörighetskänsla, liksom en stark identifiering med arbetet 
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och, i något mindre grad, med företaget eller organisationen. Rakhet i kommunikatio-
nen mellan medarbetare på samma eller olika hierarkiska nivåer är en företeelse som 
ofta kunde iakttagas, men utan att vara absolut kännetecknande för alla situationer eller 
alla arbetsplatser. Rakheten i kommunikationen var utan tvekan att beteckna som situa-
tionsbunden sett till hela regionen. Sett till den officiella kulturen (Watson 1996)59, som 
återskapad i berättelser av högre chefer i regionen och högre upp i koncernen, så ut-
trycks en positiv värdering av rakhet i kommunikationen. Ser man till praktiken, eller 
vad Watson (1996) benämner till inofficiella kulturer, i regionen träder en annorlunda 
bild fram.  

Jag tolkar det som att den officiella berättelsen omfattar ett budskap om att kritisk 
och öppen diskussion, vad man skulle kunna benämna positiv rakhet, var en positiv fö-
reteelse i organisationen och också grund för en fortsatt utveckling av verksamheten. 
Detta byggde på att medarbetarna skulle kunna vädra kritiska synpunkter öppet och 
utan rädsla. I den officiella berättelsen betonades också hur viktigt det var med samtliga 
medarbetares personliga ansvar och initiativkraft som skulle manifesteras i relativt själv-
styrande grupper, sk lagorganisation. Under en utbildningsdag fick de samlade lagerarbe-
tarna ställa frågor till högste chefen i regionen, Helge. 

Lagerar- Vi får göra vad vi vill, bara vi gör som Distro vill, alltså dom däruppe? 
betare Vad säjer du om det? 
Helge E det klåfingriga individer, chefer å andra som petar i det ni gör, så får 

ni lappa till dom! Så tycker jag. 
 
Under lunchpausen på den nyss nämnda kursen i kommunikationsteknik satt två 

traineer och diskuterade med enhetschefen Jeff det förhållande att man är rädda för att 
säga vad man tycker i organisationen. Jeff var kritisk mot utbildningsdagen och dess 
innehåll; 

Jeff Här sitter vi å e så snälla mot varann. Så är det inte i verkligheten ju! På 
en sån här dag tidigare, så försökte jag likna verkligheten. Då kom en 
biträdande regionchef å sa att ‘nu kom nog lagerkillen i dej fram lite för 
mycket’! Jag försökte ju bara likna verkligheten.  

 
Den officiella berättelsen där positiv rakhet värderades högt motsvarades av vad jag 

tidigare beskrev som en ‘rå men hjärtlig’ stämning på golvet på många av enheterna i 
den regionala organisationen. Då innefattar jag kommunikationen mellan enhetschefer 
och golv. Rakheten i kommunikationen mellan enhetschefer/traineer och medlemmar 
av ledningsgruppen, då framför allt de biträdande regioncheferna, däremot, känneteck-
nades enligt mig, av en mer enkelriktad rakhet, som illustrerades väl av kommunika-
tionskonsulten Ester ovan. Högre chefer hade möjlighet att vara, och var också, direkt 
kritiska och negativa i sina kommentarer till och om underställda (både enhetschefer 
och personal på golvet) såväl i enskilda samtal som inför en granskande publik. Där-
emot upplevdes möjligheten att vara ens lite kritisk mot dessa chefer som mycket liten 
av enhetscheferna, och, efterhand, av traineerna. Var man det kanske man sågs som en 
‘gnällig lagerkille’, som antyds av Jeff ovan, eller som en inkompetent teoretiker, vilket 
vi kommer att se senare. Inofficiella berättelser om organisationen och upplevelser i 
den emotsade alltså den officiella berättelsen. 

                                                      
59 Se kapitel fem. 
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När det gäller skrämskotten från regionledningen om golvets kultur, som nämndes 
inledningsvis, så kan man utan tvekan säga att traineerna ganska snart penetrerade60 des-
sa. Willis (2000) beskriver i Ethnographic imagination ‘lived penetrations’ så här; 

The sensuous meaningfulness embedded in cultural practices must, therefore, be un-
derstood as ”sense-full”, not only in immediately local terms, but also in relation to 
social-structural form and location, providing ”lived” assessments of their possibili-
ties as humanly occupied. These formations of meaning I call lived penetrations. 
(Willis 2000:34) 
 
Efter några veckor i produktionen på golvet konstaterades bland traineerna att det 

inte alls var som regionledningen målat upp att komma ut på golvet. 

Ewa Dom (regionledningen) försökte skrämma upp oss i Fliken - men la-
gerkillarna är ju jättesnälla. (…) När man kom hit såg man ju lagerjob-
barna som några aliens så, men dom är ju jättebra!  

 
Under de första månaderna av traineeprogrammet interagerade traineerna i mycket 

hög grad med golvet, men betydligt mer sporadiskt med ledningen, om man alls gjorde 
det. Vad som istället, och kanske på grund av detta, blev uppenbart för traineerna efter 
några månader inom organisationen var förekomsten av hot, en medvetenhet om di-
sciplineringspraktiker, liksom medlemmars metoder att hantera detta, vilket också kan 
benämnas som penetrering i Willis’ mening. Dessa praktiker var inte riktade mot dem 
som chefer eller blivande chefer från golvets medlemmar, utan i stället riktade mot dem 
som chefer och som individer från andra håll i organisationen. 

Tvärtemot den officiella berättelsen och återskapandet av den officiella kulturen i 
såväl regionen som Distro AB där rakhet var positivt värderat, kom traineerna att upp-
leva signifikanta andra i organisationen som antingen förtryckta eller förtryckande. Sig 
själva kom man i efterhand också att uppleva som i hög grad förtryckta.  

Uppträdande, manér och stil 

Traineerna mötte en organisation, där det enkla, det sportiga, det fritidsbetonade 
värderades positivt, medan finkläder, kostymer och dräkter, högmode, etc var negativt 
värderat, utom möjligen vid middagar med ledningen. Man kan se detta som ett uttryck 
för en positiv värdering av hög grad av integrering av hem och arbete på chefs- och 
administratörsnivå (Nippert-Eng 1996:51). Vad som ytterligare utmärkte Distro var att 
medarbetare i produktionen bar uniformsliknande kläder på, och ofta till och från, ar-
betet. Bland enhetscheferna fanns några som åtminstone ibland bar lagerarbetarklädsel, 
när de rörde sig på sina enheter. Huvuddelen bar dock privata kläder inom ramarna för 
den stil som angivits ovan, men ibland kombinerat med en sweatshirt med företagets 
logotyp på, eller den gråa kragtröjan som tidigare nämnts. Administratörerna på regi-
onkontoret bar aldrig lagerarbetarkläder eller kläder med företagslogotyp på. Mycket få 
på Distros regionadministration bröt heller mot ‘fritidsklädesnormen’ som beskrivits, 
men enstaka specialister inom data eller ekonomi kunde ses med slips och pullover. 

                                                      
60 Begreppet penetrering innefattar egentligen två delar, som Willis beskrivit begreppet i Learning to Labour. Dels pene-

treringar (penetrations), dels begränsningar (limitations), som huvudsakligen återfinns utanför individen. Dynamiken 
mellan penetreringar och begränsningar resulterar i vad Willis (1977/1993) benämner partiella penetreringar (partial 
penetrations). Detta diskuteras närmare senare i texten, i kapitel nio. 
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Jag vill här kort beskriva traineernas uppträdande (Goffman 1959/1988) med speci-
ellt betonande av deras klädstilar. När det gäller Jörgen, Erik och Sophie så utgjorde 
denna del av uppträdandet i allt väsentligt stilreproduktion (Bjurström 1997:247f) av den 
chefsstil som återfanns i organisationen61. Traineernas inträde i organisationen innefat-
tade som diskuterats tidigare moment av på- och avklädning, både vad gäller kläder 
som tankar och praktiker. Jörgen, Erik, liksom Sophie och i någon mån Ewa anpassade 
sin klädsel på arbetet till normen om fritidsbetonad klädsel. Denna reproduktion inne-
bar inga större svårigheter för traineerna och ingen av traineerna hade några större 
problem med att acceptera normen för klädsel. Chefsstilen liknade vad gäller kläderna i 
mångt och mycket klädstilen på de universitet och högskolor som traineerna just läm-
nat. Mycket få förändringar i klädstil kunde jag iakttaga över tid eller vid rörelser i 
rummet t ex utanför arbetet. Det handlade således om en rekontextualisering (Bjurström 
1997:247) av en stil, som huvudsakligen resulterade i stilreproduktion, men inte enbart. 
Rekontextualisering är enligt Bjurström förutsättande ‘sociala handlingar (…) som för-
ankrar stilen hos nya bärare och i en ny kontext’ (Ibid). Inte nog med att en annan stil 
skall uppmärksammas av nya individer, den skall också innefatta moment av aktivt till-
ägnande av stilen. På så sätt kan sägas att nya individer (eller grupper) gör sig själva till 
bärare av stilen ifråga. Detta har i viss mån illustrerats tidigare i texten. Tillägnandet av 
den gråa kragtröjan kan ses som ett sådant exempel62. 

Roger var den manlige trainee som arbetade med sin klädsel mest. Han var vid vis-
sa tillfällen elegant klädd, med skjorta, slips och pullover, men använde oftare vad som 
kan betecknas som praktiska fritidskläder, som fleecetröja och jeans, även vid middagar 
med regionledningen, där andra enhetschefer och traineer klädde sig något finare. 
Klädseln hos Roger kan enligt tolkas som avspeglande en sorts ambivalens, och som ett 
tecken på en klassresa som var för handen (Trondman 1993). Roger, använde ofta la-
gerarbetar- eller Distro kläder, precis som Marie, hans mentor, gjorde på kontoret. An-
vändandet av Distrokläder även på fritiden kan tolkas som ett uttryck för en mycket 
stark identifikation med företaget hos Roger.  

Vad gäller Ewa så avspeglar klädstilen en borgerlig bakgrund i högre medelklassen. 
Det var fina och stilfulla kläder som eftersträvades. För Ewa förefaller det ha varit vik-
tigt att ha kläder som skilde sig från mainstream, vilket Sophies stil kan karaktäriseras 
som, men ändå var på modet. Ewa köpte inte sina kläder på HM. Ewas klädstil var på 
samma gång väldigt strikt och traditionell som den var udda och lekfull. Ewa skulle ald-
rig komma i gympadojor till jobbet. Däremot syntes ofta guldarmband och andra 
smycken på henne.  

Det förekom bland enhetschefer och administratörer en del berättelser kopplade 
till uppträdandet och mer specifikt klädstilen. Flera av berättelserna innefattade poäng-
en att Region Österbro skilde sig från andra regioner i organisationen och från andra 
likvärdiga organisationer, genom att chefer och administratörer inte var uppklädda på 
arbetet. Som en enhetschef uttryckte det; ‘Skulle jag komma till Gråbokontoret i dräkt å 
pumps skulle dom dö, ju!’. Klädnormen och berättelserna är kopplade till stiliseringen 
(Bjurström 1997:217ff) av den ‘raka’, enkla och arbetsamma Region Österbro och dess 
chefs- och administratörskader som tidigare berörts. Distinktioner till Andra upprätt-
hålls till en del på detta sätt. ‘I Region Kronholm skulle en EC aldrig gå till jobbet utan 
slips å kavaj!’ hörde jag flera gånger organisationsmedlemmar säga. Detta sades dock 

                                                      
61 Se även kapitel fyra och följande kapitel. 

62 Se kapitel sex. 
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ibland i ett självkritiskt syfte. Således kan man spåra en viss ambivalens till den etable-
rade stilen inom enhetschefsgruppen. Detta är dock inget ovanligt sett till förhållandet 
mellan individ och stil (Bjurström 1997:222f). 

Traineen Ewas klädstil kunde således uppfattas som något elegant i jämförelse med 
normen. Själv upplevde jag det så, även om avvikelsen inte var extrem på något sätt. 
Likaså avvek alltså Roger från den etablerade chefsklädstilen, men bara vid enstaka till-
fällen. Ewas kläder och andra aspekter av den personliga fasaden gav dock upphov till 
vad Ewa och flera andra i hennes omgivning (traineer och enhetschefer) uppfattade 
som negativa sanktioner från vissa överordnade. Vid ett tillfälle under hösten 1997 hade 
t ex Ewa medverkat i en reklamfilm för TV, där hon agerade deltagare i en middags-
bjudning. Inför den hade Ewa stylats, och bl a fått en snygg festfrisyr. Dagen efter, på 
arbetet skulle Ewa gå på ett seminarium som anordnades av ett dotterföretag i koncer-
nen Distro. Frisyren hängde med. En av hennes chefer sade då ‘Sådär kan du faan inte 
gå! Du får inte presentera dej!’. En ‘riktig arbetare’, en Distare i Österbro kunde inte se 
så uppklädd ut var budskapet.  

Redan på ett tidigt stadium (efter tre månader, efter TEMA-dagarnas utbildning av 
hela regionens personal som tidigare nämnts) ställde Ewa allt detta i relation till bilder 
av och berättelser om hur en chef bör se ut vad gäller personlig fasad. Ewa berättade i 
en intervju om hur medarbetarna på hennes enhet reagerat över hur den högste chefen 
presenterat sig själv under framträdanden inför chaufförskollektivet, ur vilken följande 
kan citeras:  

Dan Jag tänkte på det du sa här just när vi kom hit också, om vad chauffö-
rerna sagt angående Tema-dagarna, om Helge, där. 

Ewa Ja. (skrattar till) Du vet, alltså, jag tyckte det var så roligt. För att, han 
var ju så himla noga med det här. Att vi skulle…han sa ju det att det 
var en policy att man inte klädde sej för fint med skjorta å slips 
å…kavaj å att man skulle va på deras nivå. Chaufförernas nivå, då. (…) 
Roffe å Regina dom klär sej ju väldigt sådär, Roffe har alltid väldigt 
snygga jeans på sej å fina skjortor å så där. Är ju väldigt korrekt klädd 
så, fast han har ju aldrig kostym. Men i alla fall…då sa dom ju det här 
om Helge då, ‘Faan som han ser ut! En slasig tröja å byxorna hänger 
utanför å svettfläckar under armarna. Han skulle haft slips å kostym. 
Vad är det för chef?! Han e regionchef å han har den…’ så det verkar 
precis som att dom tycker precis tvärtom. Att en chef ska ha slips å ka-
vaj. Å ska se proper ut. Å dom förstod ju inte för att det handlade ju 
om etik och moral å hur viktigt det var att chaufförerna skulle ha ett 
trevligt yttre. Å det var det dom sa. Att ‘Varför ska inte Helge ha det 
då?’. 

 
Ewa använde alltså utsagor från golvet för att legitimera sin egen fasad och sin egen 

bild av hur en hög chef bör presentera sig själv och den avvikelse från chefs- och ad-
ministratörsstilen som detta förde med sig. Man kan utöver denna tolkning mycket väl 
argumentera för en tolkning av detta i linje med Czarniawska (1997:32f), där Ledaren 
eller Chefen kan ses som en tydlig karaktärstyp. En karaktär är ett fenomen som inne-
fattar lätt igenkännbara karaktäristika, och som därigenom begränsar individer som 
klassificeras som karaktären Ledare i deras handlingsutrymme och vad gäller tolkningar 
av vad dessa faktiskt gör rent praktiskt. ‘The role and the personality must be fused; any 
crack will arouse indignation even though the fusion be perceived as paradoxical’ (Czarni-
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(Czarniawska 1997:33). Personligheten Helge rimmade här illa med karaktären Ledare 
eller Chef, vilket också ledde till en viss upprördhet eller åtminstone förvirring både på 
golvet och bland traineerna, framför allt då hos Ewa. 

Ewa använde också berättelser från möten med inhyrda konsulter, vilka framhävde 
vikten av ett prydligt yttre som ett konkurrensmedel och som ett uttryck för organisa-
tionskultur, i arbetet med att tolka organisationen hon trätt in i. På generalrepetitionen 
av de s k TEMA-dagarna framträdde den inhyrde konsulten Kevin i vit kortärmad 
skjorta, slips och slipshållare. Lågskorna var välputsade, håret välkammat med sidbena 
och kostymbyxorna välpressade. Närvarande traineer, enhetschefer, regionchefer och 
administratörer avvek högst märkbart från Kevin när det gällde klädstilen. Konsulten 
åskådliggjorde vikten av ett prydligt yttre då man är representant för en organisation 
vid kundkontakter genom att berätta en historia från ett annat företag, som haft utbild-
ning i kvalitet, där som ett inslag i utbildningen ett moment kallat ‘kunden kommer’ 
fanns med. 

Kevin Å då kom kunden in till chaufförerna på den här bulktransportfirman å 
sa att när bilen kommer vill jag att den ska vara ren och snygg. Å ut ur 
hytten ska chauffören hoppa och komma snygg och prydlig, i en ren 
uniform. Å han ska vara rakad. Å skorna ska vara putsade. Å han ska 
ha alla papper som hör till frakten i en prydlig mapp. Tack för mej, å så 
gick kunden.  

 
Under utbildningsdagarna betonades sedan vikten av enhetlig, ren klädsel, personlig 

hygien, etc bland personalen vid flera tillfällen. Detta framför allt via konsulten, men 
också genom högre chefer och enhetschefer som deltog i utbildningsdagarna. 

Både golvets medlemmar och traineer penetrerade också diskrepanser hos höga che-
fer i regionen mellan uppträdande och manér (Goffman 1959/1988), som beskrivet 
ovan, men också åt andra hållet. Då avser jag hur utsagor om vikten att inte vara upp-
klädd som chef när man interagerar med golvet inom Österbroregionen inte avspegla-
des i praktik hos dessa chefer. Som en trainee formulerade detta; ‘Har du sett det, han 
snackar om att man inte ska va uppklädd å så, å så har han själv på sej Calvin Klein 
skjortor. Såna där som e dyra, utan att det ska synas!’. 

Man kan konstatera att klädseln på arbetsplatsen blev till en fråga för några av trai-
neerna under mer än ett halvår efter inträdet i organisationen. Det var inte bara så att 
klädseln på arbetet för en chef i organisationen avvek från internaliserade bilder av 
framgång och näringslivskultur. Det var dessutom så att man från traineers sida upp-
levde att man kunde sanktioneras för brott mot regionledningens definitioner av hur en 
chef i Distro borde se ut, och att dessa sanktioner kunde drabba en även om man an-
passat sig - utan att egentligen behöva arbeta på det då rekontextualisering i första hand 
varit aktuell. Man kunde dessutom se ledande företrädare för regionen som cyniska ak-
törer i Goffmans (1959/1988:25ff) mening. Dessa sågs som höga chefer som betonade 
vikten av ett prydligt yttre, men inte levde upp till det själva, eller som förespråkade 
vardagskläder men själva bar märkeskläder. Detta resulterade i berättelser om högre 
chefer och händelser som påverkade traineernas upplevelser av organisationen och hur 
deras syn på ledarskap kom att utvecklas. 
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En chef  i Distro kör inte BMW 

En fråga som är relaterad till integrationen mellan hem och arbete och livshisto-
ria/självidentitet och social identitet där rollen som ledare i en organisation betonas rör 
bruket av artefakter som har en stark symbolladdning i och utanför arbetet. Är det okej 
att bo i en etagevåning på Östermalm om man arbetar som enhetschef i en organisa-
tion som Distro? Är det okej att tycka om och investera i konst och till och med dyrbar 
sådan? Kan man köra vilken bil som helst om man ska bli enhetschef på Distro? Detta 
är frågor som här är något tillspetsade som exempel kanske, men ändå är relevanta för 
att problematisera några händelser som förekom under traineetiden. Är det rimligt att 
positionen på ens arbetsplats ska avgöra om man sanktioneras negativt för konsumtion 
eller bruk av artefakter som är kopplade till tiden före inträdet i en organisation, eller 
kopplade till tiden utanför organisationen, dvs fritiden? Vilka disciplinerande krav ställs 
på oss sett som hela individer från arbetsorganisationers sida, manifesterade i uttalan-
den och/eller maktpraktiker från signifikanta andra inom dessa? Hur upplevs dessa vid 
nyinträde i organisationer? Som Kunda skriver i inledningen till sin kritiska etnografi 
om företagskulturen i ett stort amerikanskt företag, Engineering Culture: 

More than ever, domains of the self once considered private come under corporate 
scrutiny and regulation. What one does, thinks, or feels - indeed, who one is - is 
not just a matter of private concern but the legitimate domain of bureaucratic con-
trol structures armed with increasingly sophisticated techniques of influence. The 
significance of this development goes beyond the boundaries of organizational life. 
(Kunda 1992:13) 
 
Detta tema har tidigare berörts något redan i kapitel fyra. Man kan fråga sig om vi i 

dagens svenska arbetsliv är på väg att få en utveckling där det patriarkala bruket (Amb-
jörnsson 1988:47ff) ses som en modell för organiseringen av relationerna med en hög 
integreringsgrad mellan arbete och fritid och arbete och hem? Där individens hela var-
dag är styrd av och beroende av bolaget som överhet och underkastad ‘patrons’ vakan-
de öga. 

I vissa lägen upplevs sannolikt inte organisationens disciplineringsanspråk som sär-
skilt underliga eller tveksamma av de flesta av oss. I det svenska arbetslivet ses det i dag 
som i stort oproblematiskt att medlemskap i en arbetsorganisation är grund för disci-
plineringspraktiker som delvis omfattar livet vi lever utanför organisationen i tid och 
rum. Det ses t ex inte som något särdeles underligt att våra dryckesvanor utanför arbe-
tet kan komma att granskas av medlemmar i maktpositioner inom den organisation vi 
är medlem av. Det upplevs inte heller som problematiskt att normaliserande sanktioner 
(Foucault 1974/1987:208ff) som vård/terapi eller skyldighet att underkasta sig discipli-
nerande maktpraktiker genom att lämna sjukintyg från första sjukdag, uppföljande häl-
sokontroller, etc, är förknippade med övervakningen av vår konsumtion eller vårt bete-
ende utanför organisationens ram. I dagens svenska arbetsliv utvecklas fler och fler 
tekniker för att hindra ‘onormala’ och ‘smuts’, från att över huvud taget bli organisa-
tionsmedlemmar, i samband med rekrytering. Men även om inträde i organisationen 
skett, är individen långt ifrån fri från examination.  

En tid efter inträdet i Region Österbro upplevde en av traineerna att bruket av bil i 
arbetet, till och från arbetet och till och med privat inte var oproblematiskt. Denna 
upptäckt ledde till diskussioner bland traineer och mellan traineer och enhetschefer vid 
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olika sammankomster. Traineen Ewa och jag har precis i en intervju diskuterat hur led-
ningen utövar styrning av enhetschefernas klädsel:  

Ewa Det är likadant det här med bilar, att vi ska liksom inte komma å glänsa 
med sina bilar då va. 

Dan Mm. I sin BMW då? 
Ewa Nä, precis. 
 
Flera av traineerna upplevde att försöken att styra val av privatbil och hur den bru-

kas var en normöverträdelse. Berättelsen om ledningens kommentarer om en av traine-
ernas privatbil och vad som uppfattades som försök att negativt sanktionera bruket av 
den blev till ett återkommande inslag då traineer mötte andra organisationsmedlemmar 
och i den egna gruppjargongen. På samma sätt som högre chefers utsagor om klädsti-
len relaterades till praktiskt handlande, vilket av traineerna penetrerades som cyniskt, 
penetrerades även kritiken mot bruket av statusladdade varor som BMW’n av traineer-
na. Högre chefer i Distro Region Österbro hade tjänstebilar, nya SAAB 9000, som 
uppfattades som att de användes såväl i som utom tjänsten. Några av dessa chefer bru-
kade utanför tjänsten andra motorfordon som var såväl dyra som laddade med ett högt 
symboliskt värde som indikerar en viss status. Trots detta framställde dessa chefer 
normen om att en chef i Distro inte kan köra BMW. Detta utvecklade sig till en källa 
för ironisering (Cohen & Taylor 1976/1992:53ff) och genom berättelsen om detta också 
en distansering från dessa cyniska aktörer. Traineen Jörgen berättade vid ett tillfälle om 
detta: 

Biträdande regionchefen vill inte åka i min bil när vi ska ut, utan säger ‘vi tar 
min bil, va’. Men vi ska åka i dom!? Det är så typiskt. Nån sorts Ikea-anda 
nästan, det ska snålas! När vi hade senaste EC-mötet så kom dom från inlandet 
inklämda i en gammal Passat som var hur rostig som helst å bakluckan gick inte 
å stänga. Och Katjas bil, du vet den gamla Corsan, det måste va den sämsta bilen 
i hela regionen. Vi ska ha sämre bilar än chaufförerna. Men dom högre cheferna 
vägrar å åka med i dom!  
 
Bruket av en bil, t ex, kan tolkas på många olika sätt. För Ewa var inte BMW något 

speciellt märkvärdigt. ‘Det är ju bara en vanlig bil...’ som hon uttryckte det i en intervju. 
En trainee och jag gick vid ett tillfälle omkring i en bilutställningshall i Granberga och 
tittade på såväl begagnade som nya Jaguarbilar. Detta är ett märke med minst lika högt 
symboliskt kapital som BMW. Traineen tittade särskilt på en ny, blå metallic, sedanmo-
dell. Bilen var mycket bred, och lång och hade mängder av utrustning. Traineen var 
utan tvekan intresserad av den bilen, som kostade över 500 000 kronor. ‘Tänk dej om 
man kommer i den till nästa EC-möte! Fy faan, det skulle man! Tänk dej minen på Helge, 
Roffe å Regina då!’. Traineen var inte avskräckt av kostnaden heller. Jag poängterade att 
det inte fanns en chans i världen att jag skulle ha råd med en sån. ‘Nämen, om man som 
jag, eller vi, du vet inga barn, inget hus å så, då kan man lägga pengarna på det istället.’ 
Man skulle kunna säga att bilen i denna mening är kopplad till känslor av frihet och 
obundenhet, snarare än den fjättrande och frihetshämmande organisationen Distro, 
dess rosthögar och disciplineringsanspråken från representanter för ledningen. Detta är 
också ett exempel på ett individuellt flyktförsök från den dominerande verkligheten i 
vardagen i Cohen och Taylors (1976/1992) mening.  
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‘Chaufförerna förstår ju inte vad han säjer!’ (och inte ledningen heller…?) 

Jag har tidigare63 i avhandlingen diskuterat det förhållande att traineerna efter inträ-
det i chefsrollen upplevde skillnader i förmågan att kommunicera med de anställda på 
deras enheter. Förhållandet sammanfattades med att de nyblivna cheferna kunde upp-
leva att ‘Dom fattar inte vad jag skrivit och jag fattar inte vad dom har skrivit’. Men 
även innan traineerna tillträdde sina destinationsbefattningar som enhetschefer var 
kommunikationen mellan Distare på olika organisatoriska nivåer problematisk. I detta 
fall var det de tilltänkta chefernas (traineernas) av examinatorer (regionchefer) upplevda 
sätt att uttrycka sig på som utgjorde ett problematiskt förhållande. Ewa återberättar 
nedan i en intervju om en händelse som illustrerar detta. 

Ewa Nils (EC i Stenbro) berättade att Roger hade sagt nåt som var jävligt 
cool! Roffe hade sagt det med att Roger hade ett för akademiskt språk. 
Då hade Roger sagt till han att ‘Till chaufförerna gör jag inte det. Men 
till dej, som e min chef så, för jag förutsätter att du förstår vad jag sä-
jer!’  

 
Rogers uttalande i samband med att han skildes från sin tjänst blev till ett idoliserat 

uttalande, och bearbetades inom traineegruppen. Här kan man konstatera en distink-
tion mellan det akademiska (som Roger ansågs representera av ledningen) och ‘verklig-
heten’ (där man förutsätts snacka med golvet på golvets vis). Detta var, som Roger 
uppfattade det, det huvudsakliga argumentet till att han fick lämna traineeprogrammet. 
Roger såg dock inte sig själv som en akademiker eller för akademisk: 

Roger Fast å andra sidan känner jag mej inte som en akademiker. Det hör 
ihop med att jag inte kommer från en akademikerfamilj naturligtvis, 
men…sen också att det här…det här har man så att säja smugit sej in i 
under dom här åren man har läst, så att man kan inte se var skiljelinjen 
gick riktigt för nånstans va? Å det kanske inte finns nån heller. Det 
kanske är en sån här gradvis övergång… Så, nej, det känns ju ganska 
främmande då när dom säjer att man är akademiker å man talar på ett 
akademiskt språk å så. Det är ju också väldigt sådär diffust. Vad menar 
dom med det? Jag pratar ju svenska precis som alla andra!? 

 
Denna kritik mot Roger framfördes från högre chefer som ansvarade för trainee-

programmet, efter ungefär fyra månader. Snart därefter, vid ett så kallat avstämnings-
möte där det beslutades att Roger skulle tvingas sluta, framfördes samma kritik igen. 
Roger upplevde inte att ledningen hade någon grund för sin kritik. De ansvariga che-
ferna hade inte sett Roger i aktion på hans praktikplats. Överhuvud taget hade Roger 
och ansvariga chefer haft mycket lite personlig kontakt. Inte heller hade cheferna frågat 
Rogers mentor hur det gått för honom på praktiken som enhetschef, eller frågat andra 
berörda medarbetare på den enheten om detta. Detta var i alla fall de svar Roger fick 
från sin mentor när han frågade henne om hon kontaktats. De ansvariga cheferna upp-
gav samma sak. Roger tolkade detta förhållande som att man från ledningens sida inte 
var intresserad av att ha honom kvar i organisationen på grund av andra skäl än de som 
angavs i diskussionerna med honom.  

                                                      
63 Se kapitel sju. 
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Roger Å det har man ju så här efteråt…funderat på…det känns ju nästan som 
att dom verkliga orsakerna är något annat sådär, som man av en eller 
annan anledning inte kan eller vill säja… Till mej då. 

Dan Vad skulle det kunna va? 
Roger Ja, det är en bra fråga, för jag…antingen är det ju då att dom rent…att 

dom rent personkemimässigt att dom gillar inte mej som person. Oav-
sett vad jag hade sysslat med. Å…det är klart, det är ju väldigt svårt å 
framföra det som…neutral kritik, så att säja! Att dom säjer att ‘jaa Ro-
ger, vi tycker du är jätteotrevlig!’, då va. ‘Vi tycker inte alls om dej.’ Så 
det kan man ju förstå att dom vill undvika å framföra om det är det då. 
Å det är ju inte omöjligt. 

 
Språket, och bruket av vad som i traineegruppen uppfattades som fackuttryck för 

en ekonom och som ett tecken på att andra var eller inte var i besittning av en viss 
kompetens, kan också tolkas som att högre chefer inte var kompetenta och således inte 
var värda förtroende. Så tolkades uttalanden från högre chefer i vissa situationer av tra-
ineerna.  I vissa situationer fick traineegruppens medlemmar arbeta hårt med att for-
mulera sig på ett sätt som inte skulle missuppfattas av resten av enhetscheferna och 
högre chefer.   

Ett exempel på skillnaderna i uttryckssätt mellan traineer och ledning är t ex på den 
konferens kring regionens affärsplan som genomfördes under oktober 1997. Alla 
EC’ar, delar av högre administratörer samt regionledningen var samlade under två da-
gar i Fliken, igen. Man arbetade härvidlag i fem grupper, där traineerna utgjorde en 
egen grupp. En av uppgifterna för grupperna var att utföra en s k SWOT-analys - en 
analys av hot, möjligheter, svagheter och styrkefaktorer i och för Region Österbro. Tra-
ineerna var väl förtrogna med att genomföra sådana analyser från sin utbildning. ‘Det 
här har man ju ändå gjort några gånger’ som Roger uttryckte det. Erik kollade för säker-
hets skull av att man hade uppfattat uppgiften korrekt; ‘Så det är en helt vanlig SWOT-
analys?’ med en av de biträdande regioncheferna. Det var det. Efter själva grupparbe-
tet, presenterade alla grupperna sina analyser på det nu invanda sättet med blädder-
blocksark på väggen.64 Traineernas presentation framkallade mycket få kommentarer, 
men regionchefen Helge sade efter att ha hört alla grupperna; ‘Jag är förvånad över att 
inte konflikten mellan distributörer och lager finns med som svaghet!’. Traineerna mumlade 
och Erik protesterade och sade att ‘Vi har det med ju!’. Jörgen gick fram till trainee-
gruppens blädderblocksark och pekade på punkten ‘Optimering av delarna, ej optimering 
av helheten’. Klart och tydligt, eller? Den av Helge efterlysta konflikten mellan Distros 
olika bolag kan förvisso tydas in i denna formulering. Sophie viskade då till Jörgen; 
‘Dom förstår inte språket!’. 

Man kan se detta som en konflikt mellan ett av traineerna tidigare internaliserat 
akademiskt tanke- och uttryckssätt, där fenomen diskuteras på ett generellt, teoretiskt 
plan, vilket ställdes mot de praktiska, konkreta cheferna i Distro. 

                                                      
64 Denna praktik är f ö en företeelse som i viss mån kan kopplas till Distro AB’s dåvarande VD’s inträde i Distro i slutet 

av 1980-talet. 
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Angiveri - när miljöer blir kritiska i efterhand 

Jag har tidigare i avhandlingen beskrivit hur traineerna i och med inträdet i chefs-
positionen fick lära sig att hantera miljöer. Jag vill här ta upp ytterligare en aspekt av 
detta. 

Benchmarking är ett begrepp inom företagsekonomin som ungefärligen betyder 
jämförelse med andra syftande till utveckling eller effektivisering av den egna verksam-
heten (se t ex Spendolini 1992). Detta sker t ex genom studiebesök hos eller på annat 
sätt insamlande av data från andra företag, som ses som framgångsrika inom sina re-
spektive fält, för att få inspiration till förändringar i det egna arbetssättet. Några av de 
civilekonomer som rekryterades till det studerade traineeprogrammet var mycket in-
tresserade av detta och hade skrivit arbeten på universiteten som hade behandlat fe-
nomenet. Alla traineerna hade en bild av vad benchmarking var. Inträdet i Distro Regi-
on Österbro ledde till att begreppet benchmarking konfronterades med vissa praktiker 
som kallades benchmarking bland Distros organisationsmedlemmar, men som i traine-
ernas ögon inte var förenliga med hur man ‘benchmarkar’. Det var åtminstone inte så 
man enligt traineerna benchmarkar ‘på riktigt’. 

Att det fanns olikheter i synen på vad benchmarking är och hur pass viktigt det var 
att benchmarka, blev uppenbart för traineegruppen p g a uttalanden från regionledning, 
högre administratörer och andra EC’ar under de första fyra månaderna som traineer. I 
traineegruppen fanns en hög självvärdering i detta fall, där traineerna såg sig ha rätt 
svar på vad benchmarking var och hur det skulle användas, medan man internt raljera-
de något över cheferna i regionen som inte visste vad det var ‘på riktigt’. Under ett 
grupparbete bland traineerna diskuterades detta. 

Jörgen Man undrar vad dom andra tror att benchmarking é!? 
Roger Ja, jag tänkte fråga en av EC’na så här: ‘Kan inte du ta å förklara för 

mej vad du menar med benchmarking för mej?’ Men det hade väl varit 
lite överlägset…  

 
Under en utbildningsdag i kommunikationsteknik, med en inhyrd konsult som le-

dare, där bl a en femminuters kortare föreläsning skulle hållas av vardera trainee och 
andra nyare enhetschefer i regionen som var samlade, och som videoinspelades, valde 
Erik att tala om just benchmarking. Detta var i slutet av november, dvs under traineer-
nas sjätte månad i organisationen. Ingen högre chef var närvarande under utbildningen 
som, återigen, var förlagd till Flikens kursgård. En representant från Stödet, d v s en 
högre administratör, fanns dock med under hela tiden, men utan att deltaga i övningar-
na. Personens uppgift där var oklar. Eriks anförande blev till en kritik av hur bench-
markingen sköttes i regionen, men också med konkreta förslag på hur man borde göra 
istället.  

Erik Målgruppen för mitt anförande är en grupp enhetschefer, å jag ska tala 
om benchmarking. (…) Benchmarking handlar om att bli lika bra. ABB 
har ju till exempel sitt T50-system, dom e bra på det här. (…) I Distro 
är det mer tävling mellan lag och bara inom regionen. (…) Vi tittar inte 
på vad som ligger bakom resultaten. (…) En grundläggande grej i det 
här är att man ska inte benchmarka med medelbra företag. Utan man 
ska välja det allra bästa! 
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Erik avslutade sen sitt anförande med att visa upp en artikel han fått av en kompis. 
Artikeln handlade om ett företag i samma bransch dom Distro, verksamt i Italien. Fö-
retaget hade stora problem med kapacitet och kvalitet, vilket kunderna fick lida för. 
‘Detta är alltså ett exempel på ett företag vi inte bör benchmarka med!’ konstaterade Erik. 
Eriks anförande ledde inte till några kommentarer efter själva framträdandet, utan mot-
togs av de närvarande som just ett övningsföredrag, i syfte att kunna utveckla sig som 
talare med konsultens och videofilmens hjälp. 

Några veckor senare är Erik upprörd när jag träffar honom. Under ett möte med 
en av de biträdande regioncheferna hade han fått höra ‘Jaså, du gillar inte vår syn på 
benchmarking!’, helt plötsligt och skilt från sammanhanget i situationen, såsom Erik 
uppfattade det. Erik berättade att han blev förstummad. Han hade aldrig talat med den 
biträdande regionchefen om benchmarking över huvud taget. Vad menades med detta? 
Efter ett litet tag gick det upp för Erik, att han ju hade genomfört övningsanförandet 
under utbildningen i kommunikation. Men den biträdande regionchefen hade ju inte 
varit där? Någon måste ha rapporterat detta uppåt i organisationen. Men varför? Hur 
skulle detta tolkas? Vad mer hade rapporterats till chefen och av vem och vid vilka 
andra tillfällen? 

Erik upplevde denna händelse som i hög grad obehaglig, även om den kan förefalla 
ytterst bagatellartad vid en ytlig betraktelse. Det var dock i samband med detta som det 
tydliggjordes för Erik att talet om ‘spioner’ och ‘informatörer’, som såväl jag som andra 
traineer hört ryktas om, hade en påtaglig grund. Denna insikt ledde till en retrospektiv 
värdering av händelser under traineeprogrammets första hälft och en omvärdering av 
relationerna till vissa högre administratörer och andra enhetschefer från såväl Eriks 
som från flera andra traineers sida. Situationer och relationer som tidigare förefallit vara 
oproblematiska upplevdes plötsligt annorlunda, som otrygga.  

Jag skulle vilja uttrycka det som att situationer och miljöer som tidigare förefallit 
vardagliga, helt plötsligt framträdde som kritiska miljöer i efterhand, vilket utan tvekan 
kan karaktäriseras som problematiskt och skrämmande (Giddens 1991). Inte nog med 
att traineerna i situationer där högre chefer var närvarande fick vara ytterst noga med 
presentationen av självet, dessa hade redan sedan tidigare framstått som kritiska miljöer 
för traineerna. Uppenbarligen var en sådan medvetenhet nödvändig även i dessa che-
fers frånvaro. Detta kan ses som en tydlig form av disciplineringspraktik, vilket kommer 
att återkommas till strax. 

Tystnaden som praktik och utvecklandet av kritiska nätverk 

Bland regionens anställda framför allt på enhetschefsnivån fanns en mycket ut-
bredd känsla av att egna uppfattningar som man uttryckte eller kritik av något slag som 
man riktade mot i stort sett vad som helst i organisationen, ledde till vad som uppfatta-
des som hämndaktioner från personer i den verkställande ledningen. Det upplevdes 
som bättre, mer hälsosamt och tryggt, att hålla tyst. Man kan tolka detta som ett sätt att 
hantera kritiska miljöer och situationer i dessa som kan betecknas som kritiska. I detta 
fall genom tystnaden som praktik.  

Detta innebar givetvis inte att enhetschefer eller administratörer på Stödet var helt 
tysta. Det utvecklades i organisationen istället vad jag vill kalla för kritiska nätverk. His-
torikern Niklas Stenlås (1998) diskuterar i sin doktorsavhandling Den inre kretsen hur 
det i det svenska närings- och offentliga livet existerat nätverk i form av en samling in-
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divider som genom personliga, tillitsfulla relationer, förtroendefulla utbyten och ut-
vecklingen av ett gemensamt normsystem och lojalitet kunde kanalisera politiskt och 
ekonomiskt handlande gentemot andra aktörer, institutioner och normsystem. Nätverk 
existerar i relation till något, precis som Goffman (1961/1991:280) menar att indivi-
dens själv nödvändigtvis existerar i relation till något. ‘Den inre kretsen’ som identifie-
ras av Stenlås visar enligt författaren på: 

…betydelsen av det sociala, kulturella och mentala normsystem som bestämmer in-
teraktionsmönstren inom elitgrupper i allmänhet, och den ekonomiska elitens inre 
krets i synnerhet. Det var i enlighet med detta det sociala nätverkets logik, och 
dess normer som den ekonomiska elitens inre krets agerade. Det var dessa normer 
som bestämde räckvidden av de ekonomiska makthavarnas beslut. (Stenlås 
1998:338) 
 
Lite senare konstaterar Stenlås (1998:32) att ‘Den inre kretsen måste betraktas som ett 

nätverk, en relationsfond för maktutövning, snarare än som organisation.’  Det kritiska nät-
verk som här beskrivs är inte att betrakta som en elitgrupp i samma mening som det av 
Stenlås studerade nätverket. Det kritiska nätverket är dock i många stycken konstruerat 
enligt samma principer som de som ligger till grund för ‘den inre kretsen’, vilket jag 
kommer att illustrera senare i kapitlet. Det kritiska nätverket kan visserligen ses som en 
fond för maktutövning, men det handlar i detta fall om motmakt, eller bara om mot-
stånd, vilket jag också hoppas illustrera under kapitlets fortsättning.  

De här studerade cheferna och administratörerna utvecklade, t ex utifrån uttalan-
den i olika situationer eller status som individer underkastade ostrakistiska praktiker 
(Beronius 1986:137ff) som sinsemellan upplevde varandra som pålitliga, diskussions-
nätverk, där man kritiskt diskuterade sin situation och förhållandet till delar av den 
verkställande ledningen. Att vara trovärdig i dessa nätverk innebar att man upplevdes 
som ickespion. De organisationsmedlemmar som ingick i dessa nätverk kunde på olika 
grunder antas hålla tyst om vad de andra nätverksmedlemmarna tyckte, gentemot den 
verkställande ledningen. Man skapade alltså vad Giddens (1991:40) kallar en skyddande 
kokong65 eller vad Simmel (1950:345ff) karaktäriserar som ett hemligt sällskap. Dessa 
ska ses som former av skyddade rum där de risker och hot mot självidentiteten som 
man upplevde i den omgivande organisationen blev hanterbara och där man kunde 
agera med avslappnad säkerhet (Goffman 1971:248), vilket inte var fallet i de kritiska, el-
ler potentiellt kritiska miljöerna. Inom kokongen kunde en sammanhållen berättelse 
om självet upprätthållas, just därför att berättelser om högre chefer och förhållanden i 
Region Österbro kunde avges utan risk. Man kunde på detta sätt skydda självidentite-
ten såsom kompetenta och autonoma chefer eller administratörer. Man kunde också 
skapa en fond för motmaktsutövning och motstånd. Ett antal högre administratörer och 
enhetschefer karaktäriserades i dessa nätverk däremot som spioner. De var spioner, tilli-
ka angivare, åt delar av den verkställande ledningen. För den nye organisationsmed-
lemmen måste dessa dolda strukturer inom organisationen identifieras och bemästras 
på något sätt. 

Förekomsten av spioner och angiveri, där informationen sedan användes av högre 
chefer på ett ibland ganska avslöjande sätt, gjorde också att det relativt snabbt gick att 
sålla agnar från vete bland nykomlingar i organisationen. Jag uppfattade det som att 

                                                      
65 Goffman för ett liknande resonemang i boken Stigma (1963/1990:46) och benämner där fenomenet ‘protective capsu-

le’. 
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nykomlingar testades, t ex genom att viss information kunde delges dessa för att se om 
informationen föranledde någon reaktion uppifrån. Under planeringsdagar och utbild-
ningsdagar så granskades också organisationsmedlemmars handlande och uttalanden 
kritiskt, vilket tjänade som en grund för placering i ett fack såsom ickespion eller spion. 
Det fanns också en flytande skala mellan dessa mer väldefinierade roller, där bl a en av 
traineerna kom att hamna. Som jag upplever det, så uppfattades efterhand tre av traine-
erna som pålitliga bland det kritiska nätverkets medlemmar. En av traineerna upplevdes 
som icke helt pålitlig. Den femte traineen, Roger, kom aldrig att hinna presentera sig 
tillräckligt mycket för att på allvar kunna inträda i något sådant nätverk innan han 
tvingades lämna organisationen. Fenomenet, där vissa traineer upptogs som medlem-
mar i det hemliga sällskap som det kritiska nätverket utgjorde, liknar van Genneps 
(1909/1960:80f) beskrivning av hemliga sällskaps roll i och mellan vissa afrikanska 
stammar. Dessa hemliga sällskap var enligt författaren stamöverskridande. Endast de 
‘mest intelligenta eller rika’ ynglingarna utgjorde potentiella medlemmar. Man kan likna 
dessa hemliga sällskap vid medlemskap i Rotary, ungefär. Skillnaden mellan dessa afri-
kanska hemliga sällskap och det kritiska nätverket i Distro är att de av van Gennep 
identifierade hemliga sällskapen styrdes från stammarnas toppar, hierarkiskt sett. Det 
kritiska nätverket i Distro skapades i relation till organisationens topp. Att endast vissa 
traineer kom att upptas som medlemmar är dock att betrakta som ett fenomen som 
liknar kriterierna för upptagning i de afrikanska sällskapen. Det var ‘de mest intelligen-
ta’ traineerna sett utifrån deras kritiska inställning och förmåga att distansera sig gent-
emot högre chefer i organisationen som utgjorde grund för medlemskap. De visade sig 
lika ‘intelligenta’ som de andra nätverksmedlemmarna. De visade sig som dessas likar. 

Nedvärderingen av akademin 

Om vi tar hänsyn till att det var ovanligt med akademiskt utbildad personal i Distro 
över huvud taget och det är välkänt att det som uppfattas som främmande kan uppfat-
tas som ett hot (Elias & Scotson 1965/1994:148f), där nedvärderandet av detsamma 
blir till en försvarsstrategi, så är det kanske inte så underligt att traineerna flera gånger 
mötte uttalanden eller handlingar som de uppfattade som nedvärderande deras kompe-
tens och självidentitet som civilekonomer. Tvärtemot vad som sagts dem vid inled-
ningen av programmet (skrämskotten) kom inte denna nedvärdering från golvet i orga-
nisationen i särskilt stor utsträckning. Även om flera av traineerna under sin praktik 
som enhetschefer hos sina mentorer fick öknamn på golvet som ‘träningsnisse’ eller 
‘svansen’ av golvets personal, fick de många gånger höra hur bra det var att man rekry-
terade kompetent personal till Distro. Sådana värderingar av traineerna florerade både 
bland personal på golvet och bland administrativ personal på mellannivå och kan illu-
streras av ett uttalande av Ulla, själv högskoleutbildad tjänsteman, som sade till Jörgen 
under en lunch; ‘Det är kul att det kommer in folk från högskolan. Även om man trivs å 
så, så känns det som att man saknar nån å diskutera med. Mer teoretiska diskussioner.’  

Det var dock inte från golvet som ifrågasättandet av och nedvärderingen av traine-
erna och deras kompetens i första hand kom. I stället kom de mest tydliga uttalandena 
som kan kopplas till detta tema från höga chefer eller administratörer. En kväll satt jag 
och medlemmar ur regionadministration, traineer och enhetschefer och drack Distro-
ölen i biljardrummet på Flikens kursgård. Samtalsämnet var som ofta händelser relate-
rade till de högre chefer som man visat missnöje med. 

Elsa (Stödet) Kommer du ihåg Anja, när vi var här i maj hela stödet, så ställde sej        
Regina där å kråmade sej å sa att ‘Ja nu har vi rekryterat sex civileko-
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nomer!’ (Förlöjligande röst) Å hon tyckte att hon var sådär jätteduktig 
då. Men så sa hon också: ‘Å vi fick dom väldigt billiga, dom går på van-
liga lagerarbetarlöner’.  

Jörgen Det känns ju som om man sålt sej för billigt!  
 
Reginas uttalande var ett sätt att befläcka de nyrekryterade akademikerna, främling-

arna, som därmed nedvärderades. De var inga riktiga akademiker, de hade man aldrig 
fått ‘så billigt’. De var visserligen civilekonomer, men de sålde sig för en lagerarbetar-
lön, de kunde uppfattas som mindre farliga eller udda. Men hennes uttalande kom att 
få oavsedda konsekvenser (unintended consequences, Giddens 1984/1991:9f). Snarast 
skapas en berättelse om karaktären Regina regionchef, som sedan används i ett kul-
turskapande arbete inom det kritiska nätverket och traineernas marginalkultur. 

Flera av traineerna berättade för mig hur de upplevde att de nedvärderats och att 
deras kunnande nedvärderats av regionledningen. 

Sophie På tåget till Oslo! Regina och Rolf sa att vi inte hade nån koll på prakti-
ken, vi var bara teoretiker å det var ingenting värt. Jag blev så arg så jag 
gick av! 

Dan Gick du av?!  
Sophie Ja, jag gick ju på igen, men jag gick ut med Erik och rökte. Vi var skit-

förbannade! 
 
Att traineegruppen var förbannad över detta var också något som framfördes till 

högsta ledningen efter sex månader av programmet, under en utlandsresa och efter lite 
vin och öl. Man kan dock ifrågasätta om medlemmarna i regionledningen, som av trai-
neerna uppfattats som de som främst var delaktiga i nedvärderingen av dem, verkligen 
gjorde detta medvetet. På samma gång som traineerna nedvärderades från ekonom- 
och akademikerstatus, gavs en av traineerna ett förtroende att redan på ett tidigt stadi-
um gå in och agera som enhetschef på en enhet. Ytterligare tre traineer placerades i 
samband med en organisationsförändring efter drygt sex månader av traineeprogram-
met som chefer på varsin enhet. Om traineeprogrammets ursprungliga intentioner 
skulle ha följts skulle detta inte ha skett förrän efter ytterligare ett halvår. Detta förhål-
lande kan givetvis tolkas som ett förtroende för traineerna och deras kompetens som 
ledare. Hos flera traineer blev det dock den upplevda nedvärderingen som kom att 
överskugga det förtroende som visades dem. Dessutom var det förhållande, att samma 
chefer som faktiskt rekryterat traineerna och ansvarade för programmet kunde vara de 
som uttryckte denna nedvärdering eller förekom i berättelser som inkluderade detta in-
slag, ganska svårtolkat för traineerna. Åter kan konstateras att såväl påklädande- som 
avklädande socialisation (Van Maanen & Schein 1979:250ff) samtidigt användes som 
taktiker från regionledningens sida. Ett tillstånd av kognitiv dissonans (Festinger m fl 
1956) uppstod hos traineerna som en konsekvens härav. Å ena sidan upplevde de sig 
vara rekryterade p g a sin kompetens. Å andra sidan nedvärderades de för densamma, 
ibland av en och samma medaktör i organisationen. Relationen till andra i organisatio-
nen kännetecknas således av motstridighet (dissonans) snarare än samstämmighet 
(konsonans), vilket i enlighet med Festingers teoribildning leder till känslor av osäker-
hets- och obehagskänslor, vilka individen (eller gruppen) som upplever dessa söker att 
bemästra, genom att på olika sätt motverka dissonansen. Traineen Roger diskuterar 
förhållandet i en intervju: 



182 

Roger Å dom (högre cheferna) upplevde det ju som väldigt allvarligt 
när…eh…vi hade ju nåt förslag då på strategi eller vad det var då…där 
vi sa att man kunde försöka ut å sälja organisationen lite mer. Eller åt-
minstone försöka samarbeta med dom säljare som finns, va. Att ge tips 
å ut å kolla vad konkurrenterna håller på med å chaufförerna kunde 
påpeka att ‘dom där skulle kunna ha ett plock-och-pack-avtal’. Å då sa 
ju Helge det att vi är ju ingen säljarorganisation. Å där skulle jag ju 
självklart varit tyst å sagt ‘Nej det är vi ju inte’. 

Dan Nä, visst. 
Roger Men då sa jag ju istället, ‘Nämen vi kan ju bli!’ Tänkte ju att det här var 

lite framtiden då. Å det här upplevde dom ju då som väldigt allvarligt, 
när jag då sa emot Helge då, va. Jag upplevde det ju inte som riktigt så 
allvarligt där. Men i deras ögon så var det då ett fruktansvärt övergrepp. 
Tydligen. 

Dan Jo, jag tolkar det också så. För att det märktes ju första gången du hade 
en lite avvikande åsikt mot Helge då va… 

Roger Mm? 
Dan …så…då tryckte han ju ner dej, som vi pratade om tidigare då också 

va. Men att då göra det en gång till! Det är oerhört allvarligt då va. 
Roger Nä det är ju inte så bra då. Nä, så att ‘högt i tak’ det var det nog inte 

där i varje fall! (skrattar) 
Dan Nä, visst (skrattar). 
Roger Det var nog nån annanstans det skulle va högt i tak då. 
Dan Mm. Men det är ju inte lätt å agera i en sån organisation där man får ett 

budskap med ena handen, å sen konsekvenserna är helt andra? 
Roger Nä, å sen dessutom…om man anställer då, å kravet på traineerna var 

då att man skulle ha högskoleutbildning. Å en av dom mest framståen-
de delarna av högre utbildning, det är ju då det kritiska tänkandet då, på 
nåt vis. 

Dan Mm. 
Roger Som…i alla fall som jag, och kanske du också ser det? Å då antog man 

att dom ville ha, i det här fallet då, en civilekonom som dom hade före-
slagit, just den egenskapen. Men dom skulle väl ha den där civilekono-
men till någon av dom andra civilekonomegenskaperna, som dom var 
ute efter. 

Dan Vad fasen är det då, som dom är ute efter? 
Roger Tjaa…vad vet jag. Bokföring?! (skrattar) 
Dan Ja? (skrattar) 
Roger Nej, det är nånting åt det hållet. Men det är väl också så då att man 

missuppfattat sitt uppdrag. För att man skulle inte komma dit för att 
vara en annan typ av arbetskraft. Utan man skulle va samma typ av ar-
betskraft, men med en annan bakgrund bara.  

 
Man kan se nedvärderingen av akademin som ett utslag av en dominerande arbetar-

klasskultur inom Distro Region Österbro. Ungefär som Willis (1980:194f) beskrivit i 
sin studie av verkstadsgolvets kultur i en brittisk metallindustri. Willis ser nedvärdering-
en av teoretisk kunskap som ett klassfenomen, där arbetarklassen nedvärderar all kun-
skap som inte är direkt praktisk tillämpbar och användbar att utföra praktiska uppgifter 
och att förändra naturen med. Medelklassen ser dock ett annat användningsområde för 
teori, som ett redskap att göra social karriär. I den mån traineerna inte hade medel-
klassbakgrund och med större sannolikhet värderade teoretisk kunskap positivt, så tol-
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kar jag det som att denna syn på teoretisk kunskap internaliserats under högskoletiden, 
ungefär som det beskrivs av sociologen Mats Trondman (1993:302ff). Här kom denna 
värdering i någon mening i konflikt med centrala värderingar i organisationen Distro. 
Det fanns ju i Distros Österbroregion inte några tydligt existerande karriärmanuskript 
(Barley 1989) eller konkreta karriärlinjer som överensstämde med traineernas bakgrund 
och möjliga framtid i (eller utanför) organisationen. Däremot fanns en traditionell kar-
riärlinje som avvek starkt från traineernas. Det är således möjligt att se det som att den 
dominerande arbetarklasskulturen i organisationen sipprat över, in i organisationens le-
dande nivåer. Rekryteringen av akademiker utifrån är därvidlag problematisk. Traineer-
na fick hantera samma förhållanden som arbetargrabbarna i Willis (1977/1993) Lear-
ning to Labour hanterade, fast omvänt.   

Över tiden insmög sig hos flera traineer en misstanke om att syftet med traineeut-
bildningen var att forma också dem till ‘gamla Distare’. Talet om att få in nytt blod, 
nytt tänkande och ny kompetens var kanske bara retorik? Sophie och Erik berör detta i 
en intervju efter fem månader i Distro Region Österbro:  

Sophie Sett nu så skulle jag hoppat på det här programmet om det gick i 
Stockholm. För att hoppa in som chef nu känns det att man skulle ha 
jobbat ett tag först, några år. Nu har man ju ingen erfarenhet. Ingen-
ting. 

Dan Du har ju din utbildning? 
Sophie Men vadå utbildning?! Jag har haft två föreläsningar i ledarskap. 
Dan Ändå ville man ha ekonomer? 
Erik Jo, men hade man velat förändra organisationen, som dom säjer, då 

skulle man ju tagit erfarna chefer utifrån. Och fått betala för det också. 
Nu går vi ju här å blir Distare vi med.  

Sophie Men det är kanske det dom vill omedvetet, fast dom inte säjer det. 
Erik Det ser man ju på Regina, hon har ju blivit som Roffe. Det är ju han 

som bestämmer. 
  
Frågan som inställde sig bland traineerna rörde således i vilken grad individen kun-

de avvika från etablerade i organisationen. 

Ostrakistiska praktiker, uppåtberättelser och nedåtberättelser 

Sociologen Mats Beronius beskriver i sin doktorsavhandling Den disciplinära mak-
tens organisering (1986:138) den historiska bakgrunden till begreppet ostrakism; 

Kring år 330 f v t berättar Aristoteles om hur man i det antika Atén kunde för-
visa icke önskvärda statsborgare med hjälp av en institutionaliserad praxis kallad 
ostrakism. Vid en årlig omröstning kunde de fria borgarna skriva ned namnet på 
en misshaglig person på en skärva av bränd lera (grek. os’trakon). Den, vars 
namn förekom på de flesta skärvorna fick gå i exil (vanligen på tio år). Kleisthe-
nes, som införde lagen om ostrakism, gjorde detta huvudsakligen i syfte att driva 
Hipparchus ur Atén. Denne var nämligen släkt med Pisistratus vars tyranni tidi-
gare härjat i Atén. (…) Så småningom kom inrättningen att rikta sig mot envar 
som kunde anses ha för skadligt inflytande. (…) Man ostrakerade och landsförvi-
sade för bestämda perioder den vars makt syntes för stor, vare sig detta berodde på 
förmögenhet, strategiskt placerade vänner eller något annat inflytande som kunde 
anses hotfullt (Aristoteles 1981, s 214) Aténarna sökte med andra ord driva dem 
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i exil som tycktes växa sig oproportionerligt större än andra; ungefär som en ”kör-
ledare inte kan tillåta en körmedlem vars röst är finare och mer kraftfull än alla 
de andras” (ibid, s 215). 
 
Det handlar alltså med andra ord om att, för att undvika ostrakicering, hålla en låg 

profil, kan man säga. Att inte sticka ut. Att vara en i massan. Först då kan man vara 
trygg. I det moderna samhället handlar detta, med Beronius ord om att ‘…anpassa sig, 
att inte göra för stort väsen av och kring sig.’ (Beronius 1986:139). 

I organisationen finns ett antal berättelser om gamla enhetschefer som av olika skäl 
försvunnit från sina tjänster. Många av berättelserna centreras kring det förhållande att 
ett antal av dessa chefer fått återta en plats på golvet, som lagerarbetare. Detta är det al-
ternativa karriärmanuskriptet som tidigare beskrivits och en del av en alternativ berät-
telse om Distro Region Österbro. Förhållandet upplevdes, om än inte i samtliga fall, 
som en sorts förvisning och ett nedvärderande av dessa som personer och ledare; att 
chefer på grumliga grunder förvisas ned i källaren, utan att ha givits chanser, utan att ha 
givits något egentligt stöd från ledningens sida. Detta är ett exempel på just ostrakice-
ring. De hade sedan ersatts med någon från golvet, i enlighet med det tydliga karriär-
manuskriptet i organisationen. Detta kan beskrivas som utbytbarheten som discipline-
ringspraktik. 

I berättelser av den typ som nämns ovan finns det utan tvekan en stor svårighet att 
hitta en kärna av sanning, skulle man söka en sådan. I berättelser om hur gamla enhets-
chefer tvingats att välja mellan att gå tillbaka till lagerarbete eller lämna organisationen, 
kan det givetvis på golvet finnas en medveten eller omedveten tendens att utmåla högre 
chefer som bovar i dramat, men med lite reell grund för detta. Detta förefaller inte vara 
något ovanligt fenomen. Tony Watson (1996:192f) beskriver fenomenet i det företag 
han genomfört sitt etnografiska fältarbete i bl a så här; 

But the bulk of the Ryland tales were negative ones. Almost totally dominating the 
stories told to me, when I asked the managers I interviewed to pass on stories they 
thought were typical of the ones told on the site, were anecdotes, myths and jokes 
with Ted Meadows as the villain or butt. (Watson 1996:193) 
 
‘Ted Meadows’ hade i det företag Watson studerade en position som motsvarade 

biträdande regioncheferna Rolf och Reginas positioner. Watson identifierar två olika 
kategorier av berättelser i företaget ‘Ryland’, uppåtberättelser (high stories) och nedåtbe-
rättelser (low stories). De förra avser berättelser som har motiverande, lärande och entu-
siasmerande funktioner och är positiva till sin karaktär. Nedåtberättelser, däremot, är 
negativa berättelser som leder till cynicism och misstro mot organisationen.66 I företa-
get ‘Ryland’ dominerade nedåtberättelser markant och är ett förhållande som också kan 
sägas känneteckna Distro Region Österbro. 

Förekomsten av berättelserna kom ganska tidigt till traineernas kännedom, under 
praktiken på golvet och i deras interaktion med mentorer och andra enhetschefer, lik-
som med lagerarbetare och administratörer. Kontakten med berättelserna bidrog till att 
en negativ bild av den högsta ledningen skapades, bl a i traineegruppen. Jörgen funde-

                                                      
66 Vissa organisationsforskare karaktäriserar hela företag utifrån denna dimension, som ‘uppåtberättelseföretag’ respektive 

‘nedåtberättelseföretag’, beroende på i vilken utsträckning positiva berättelser används i motiverande och lojalitetsbe-
främjande syften kontra hur negativa berättelser tillåts florera i organisationen, men påstått negativa konsekvenser 
(Watson 1996:192f). 
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rade i en intervju kring nedåtberättelserna centrerade runt cheferna Regina och Rolf 
och bjuder i samma stund på en egen nedåtberättelse: 

Jörgen Jag undrar om dom vet hur mycket skit det snackas bakom ryggen på 
dom, Regina å Roffe. Dom gör ju alla fel man kan göra! Som när man 
sitter i deras rum, å dom sitter på sina stolar, så blir man ju så liten. Å 
Regina, hon står ju alltid å lutar sej över en, framåt. Aggressivt. Men det 
kanske är det dom vill, å då är det rätt ju. Men det blir ju ingen bra or-
ganisation.  

 
Denna typ av nedåtberättelser var dock inte ensamma avgörande för hur bilden av 

De - regionens högsta ledning - skapades bland traineerna. Under året, och speciellt 
under hösten och vintern, inträffade flera fall där enhetschefer behandlades på ett sätt 
som överensstämde med berättelserna. Dessa händelser kunde både jag och traineerna 
själva bevittna. Jag vill bestämt hävda att dessa fall satte starka spår i traineernas med-
vetande och var starkt bidragande till hur dessa utvecklade sin syn på chefskap och or-
ganisation. Kort sagt var dessa händelser avgörande för traineernas utveckling av själ-
videntiteten som ledare, där återigen medlemmar i den högsta ledningen fungerade 
som negativ referensgrupp i processen. Marianne, en av de enhetschefer som råkade ut 
för ostrakicering och som kan tjäna som exempel på utbytbarheten som discipline-
ringspraktik berättade vid ett tillfälle följande för mig:  

Marianne Jag har undrat så många gånger, vad tycker Dan egentligen om det här? 
Hur ser han på det här med sin kunskap? Hur vi (enhetschefer) blir 
nertryckta av ledningen. Det handlar om värderingar som jag ser det. 
Jag tycker det är lågt, väldigt lågt att inte ens låta en få ett år på sej, för å 
komma till en enhet där 50% av lagerpersonalen sket ju fullständigt i 
jobbet å var jättenegativa, å hade bytt chefer gång på gång! Å det har ju 
tagit lång tid att upparbeta ett förtroende för oss hos dom. Å nu har vi 
det, jag å Nils, nästan hos alla. (…) Men å inte ens få ett år på sej! Å sen 
erbjuda mej å få bli lagledare - jag skulle få välja vilket lag jag ville, fast 
helst ta ett av de två som det är stora problem med i Stenbro - å erbju-
da mej det, det…det är lågt gjort. Nu känner jag att jag har det upp hit 
(visar på hakspetsen). Nu är jag färdig med Distro.  

 
Ledningens hantering av enhetschefen Marianne bevittnades av traineerna. Traine-

erna tog också del av de nedåtberättelser som skapades kring hanteringen av Marianne 
(liksom kring hanteringen av andra ostrakicerade enhetschefer). Jag vågar påstå att 
samtliga traineer upplevde obehag på grund av såväl händelser som nedåtberättelser. 
Var det så här det skulle vara att bli chef? Kunde man själva tänka sig att bli chef under 
dessa förutsättningar? Om man nu blev chef, skulle man själva komma att agera på 
samma sätt, eller tvingas göra det? Frågorna var många hos traineerna och de bearbeta-
des i traineernas egen marginalkultur och/eller inom det kritiska nätverkets ramar, i den 
mån traineen i fråga hade tillträde till detta. Nedåtberättelserna spreds bland annat via 
e-post mellan traineerna i sin marginalkultur. Detta kunde dock också utgöra en risk. 
När Sophie lämnade sin enhetschefspost fick datorn rensas från interna ironiserande, 
men också terapeutiska, nedåtberättelser som spritts i marginalkulturen. Även Erik stä-
dade, då han hörde detta, sin dator från potentiella farligheter.  
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Konsten att fördela och kirurgiska snitt 

Michel Foucault skriver i boken Övervakning och straff (1974/1987) om discipline-
ringspraktiker bl a följande när det gäller temat ‘Konsten att fördela’: ‘Disciplinen börjar 
med att fördela individerna i rummet’ (Foucault 1974/1987:166). Författaren räknar där-
vidlag upp ett antal tekniker för detta ändamål.  

1. Kravet på en sluten miljö, skapandet av en specifik plats som inte har något 
samband med andra platser och som är sluten om sig själv. 

2. Inrutningens princip - en plats per individ och en individ per plats som norm, 
för att undvika att grupper där motstånd skulle kunna uppstå bildas. 

3. Regeln om de funktionella placeringarna. Ett rum eller en plats skapas där ut-
formningen inte ger möjlighet till alternativa tolkningar om syftet med det-
samma eller vad som kan göras eller sägas i det. Rummets objektiva möjligheter 
(Willis 1978:193) begränsas om man så vill, och ‘riktiga’ handlingar kan lättare 
övervakas. 

4. Skapandet av ett system där alla som ingår i det är utbytbara.  

Jag vill hävda att de flesta av dessa tekniker av traineerna upplevdes som verksam-
ma i Distro Region Österbro och diskuterar detta nedan. 

SEPARATIONENS FUNKTION SOM SLUTEN MILJÖ 
Traineernas sommar och höst, med praktik på golvet och som enhetschef känne-

tecknades av att de stor del av tiden placerade långt ifrån varandra rent fysiskt. Tillfäl-
lena för traineerna att interagera som grupp var relativt få, och då så skedde, var det 
närmast uteslutande i utbildningssituationer, där de givetvis var övervakade på ett eller 
annat sätt. Vid upptaktsmötet, precis i inledningen av traineeprogrammet, framförde 
traineegruppen önskemål om regelbundna träffar, av informellt slag, som skulle plane-
ras in i utbildningen, där man såg framför sig att man skulle kunna umgås och utbyta 
individuella erfarenheter från programmet och skapa större gruppsammanhållning. Så 
blev aldrig fallet. Istället kännetecknades traineetiden av att traineerna var skilda åt 
rumsligt och tidligt under lejonparten av utbildningstiden. Denna separation kan givet-
vis legitimeras till vissa delar av att det är svårt att rent praktiskt anordna utbildning, 
praktik och studiebesök etc på ett sådant sätt att alla traineer samtidigt deltager. Då 
skulle utbildningssituationen bli artificiell, eller kanske mer teoretisk till sin karaktär, 
vilket inte ligger i linje med centrala värderingar hos delar av högsta ledningen eller sett 
till organisationskulturen i Region Österbro i stort.  

Å andra sidan finns det en disciplinerande funktion i detta som inte kan negligeras. 
Stora delar av traineeutbildningen under sommaren och hösten kännetecknas av att ha 
ägt rum i slutna miljöer, i enlighet med Foucaults första punkt. Detta behöver inte nöd-
vändigtvis ha skett på exakt det sätt som Foucault själv beskriver punkten med sitt ex-
emplifierande med den stora inspärrningens modell, där klostermodellen, internatsko-
lan, kasernen och fabriken tas upp, där ‘Den ordning och uppsikt som måste upprätthållas 
kräver att alla arbetarna är förenade under samma tak...’ (Foucault 1974/1987:168). 
Samma disciplinerande funktion kan, som i detta fall, nås genom att placera en individ 
på en plats skild från andra i samma situation och i arbete under sådana förhållanden 
att interaktion med dessa andra försvåras. Traineernas tid på golvet kan kännetecknas 
som en tid av mycket resande, hårt arbete och tidlig disciplinering. Traineerna placera-
des ut över regionen, men ingen av arbetsplatserna låg närmare en annan trainees än 
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cirka fem mil. Alla traineer utom en hade en resväg till sina enheter på mellan två och 
sex mil enkel resa. Under arbetet på enheterna fanns mycket små möjligheter att kom-
municera med andra traineer. De mobiltelefoner de fått fick inte användas eller medfö-
ras under arbetet på golvet. 

INRUTNINGENS PRINCIP 
Inrutningens princip kan ses i det förhållande att traineerna placerades ut på var sitt 

kontor, fysiskt skilda från varandra, under direkt övervakning av en mentor. Det fanns 
få möjligheter att förflytta sig utan bestämt syfte, klumpa ihop sig i formationer som 
kunde utgöra fara för det rådande, att ägna sig åt lösdriveri. Att traineerna skulle för-
svinna utan kontroll var något som uppläggningen av programmet motverkade. Som 
Foucault skriver; 

Det gäller att hålla reda på vem som är närvarande och vem som är frånvarande, 
att veta var och hur man skall kunna leta rätt på individerna, upprätta nyttiga 
kommunikationer och bryta dem som inte är det, att i varje stund övervaka vars 
och ens beteende, uppskatta det, belöna eller straffa det, mäta egenskaper och för-
tjänster. Det vill säga, en metod för att få kunskap, behärska och utnyttja. Disci-
plinen organiserar ett analytiskt rum. (1974/1987:168f) 
 
Exempel på detta är följande; Traineedagboken, med veckorapporter om vad man 

gjort varje vecka skulle skickas in till samordnaren av traineeprogrammet på regionkon-
toret, Helene. Själva mentorskapsupplägget, att traineerna gick bredvid en av verkstäl-
lande ledningen utsedd erfaren chef, satt i samma tjänsterum, utom de dagar då utbild-
ningar eller studiebesök skedde då oftast andra övervakare fanns tillhanda. Uppfölj-
ningsmöten med högre chefer, kallade avstämningar, var inplanerade med jämna mel-
lanrum. Under arbete med regionens affärsplan, där alla regionens enhetschefer samt 
de tre högsta cheferna i ledningsgruppen deltog under två dagar på Flikens kursgård, 
arbetade traineegruppen som en egen grupp, de etablerade enhetscheferna i tre andra 
grupper. Fler exempel finns. Det allra tydligaste exemplet, som också var det som tydli-
gast påverkade traineernas tolkningar av organisationens kultur och ledarstilen i organi-
sationen, framför allt bland de högre cheferna, var ett par händelser som handlar om 
upprättandet av nyttiga kommunikationer och nedbrytandet av dem som inte var det, 
som Foucault (1974/1987:168) diskuterat.  

Vid en av de omorganisationer som skedde i organisationen under året skulle en-
hetschefstjänster tillsättas på ett antal enheter. Erik och Sophie tvekade vid denna tid 
om de skulle vara kvar i organisationen och i så fall i vilken form. De två hade föresla-
git att de tillsammans skulle vara enhetschefer i Norshammar. Erik hade under en del 
av sin praktik varit placerad där och kände till enheten67. Förslaget de förde fram skulle 
innebära ökad trygghet i en ny chefsroll på en arbetsplats som upplevdes som ‘svår’ 
samt möjlighet att bättre driva förändringsprojekt, menade traineerna. Biträdande regi-
onchefen hade direkt varit emot detta.  

Sophie Biträdande regionchefen sa att vi hade dåligt inflytande på varann! Vi 
skulle inte ha någon kontakt med varann alls. Vi fick inte ringa till var-
ann, ens! 

 

                                                      
67 Se kapitel sju. 
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Detta uttalande från högre chef var av tydligt disciplinerande karaktär. Händelsen 
bearbetades i traineegruppen, eller åtminstone delar av denna. Den återberättades ock-
så vid flera tillfällen och diskuterades bland andra enhetschefer och högre administratö-
rer som traineerna hade kontakt med. Att inte få prata med vem man vill i organisatio-
nen, att stämplas som att influera andra negativt, upplevdes som såväl skrämmande 
som skrattretande av traineer och andra som fick höra talas om händelsen. Snarare fick 
försöken till disciplinering oavsedda konsekvenser (Giddens 1984/1991:9f) sett ur led-
ningens perspektiv när det gäller kommunikationen mellan Erik och Sophie. Även om 
de separerades fysiskt, i det att de fick enhetschefstjänster på två enheter som låg 
knappt tio mil från varandra, kan man i det moderna samhället knappast förhindra 
kommunikation om teknik och tid finns. Telefonerna och e-postfunktionen utnyttjades 
flitigt av Erik och Sophie. Snarare blev konsekvensen av kommunikationsförbudet att 
kontakten mellan de två blev starkare. Under de knappa två månader som Sophie var 
chef i Norshammar talade hon och Erik ‘mycket!’ i telefon. Det innebar dagligen, eller 
flera gånger per dag, vilket inte hade varit fallet tidigare, då Sophie mer hade kommuni-
cerat med Ewa och Erik mest med Ewa och Jörgen. Erik berättar vid ett tillfälle om 
traineernas interna kommunikation: 

Vi traineer käkade ju middag i torsdags. Det är bra å kunna prata av sej lite. 
Jag tror inte dom (cheferna) vet hur välutvecklat vårt kontaktnät är! Vi ringer 
varann mycket. Även privat.  
 
Försöken att inruta de två, eller traineerna i allmänhet, misslyckades utan tvekan. 

Men själva det faktum att försöket gjordes satte spår i traineernas uppfattning om le-
darskap och ledarstil. Återigen fick högre chefers handlande formen av en negativ refe-
rens i traineegruppen. 

‘VILKEN ÄR LIVSLÄNGDEN PÅ EN ENHETSCHEF? 11 MÅNADER Å TRE DAR!’ – UTBYTBARHETENS 
SYSTEM 

Även Foucaults fjärde teknik i konsten att fördela, skapandet av ett system där alla 
som ingår i det är utbytbara, var mycket framträdande i Region Österbro. Detta gäller 
framför allt chefer på mellannivå, men även lagledare och lagmedlemmar. Under det 
dryga år som mitt fältarbete inom organisationen pågick försvann sju av de tjugo en-
hetschefer som vid inledningen fanns i organisationen, på ett eller annat sätt. Någon 
tillbaka till lagerarbete som lagledare, någon till att leda ett projekt kring utveckling av 
lagren, någon till långtidssjukskrivning, någon till biträdande chefstjänst inom organisa-
tionen, någon till projektledning av en mindre organisationsförändring. Två enhetsche-
fer lämnade Distro helt p g a vad de uppfattade som disciplinerande och ostrakicerande 
praktiker i regionledningens ledarstil, vilket drabbat dem själva och inte lämnat dem 
någon annan möjlighet än att lämna företaget. I något av de sju fallen önskade enhets-
chefen själv byta sin chefsposition mot vad som kan betecknas som en lägre tjänst. I de 
flesta av fallen var det inte så.  

Det fanns i enhetschefsgruppen en känsla av att vara utbytbar, hos många av med-
lemmarna. En återkommande ironi var följande; ‘Vilken är livslängden på en EC? 11 
månader å tre dar…’. 

Eller som en av enhetscheferna, Jeff, uttryckte det vid fikabordet bland traineer och 
andra enhetschefer under ett starkt kritiskt samtal om utbytbarheten; 
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Men så är det ju bara i Region Österbro. Det ska man ju va medveten om. I 
Kronholm å i Grönstad är det annorlunda. Där sitter dom i 5-10 år. Å om det är 
nån som inte känner att det är bra så får dom gå en utbildning på ett halvår, eller 
ett projekt, eller va lediga ett år, å sen komma tillbaka. Man slår inte undan be-
nen på folk! 
 
Vidare hade flera av de tretton enhetschefer som fanns kvar i organisationen fått 

byta enhet eller, genom någon av de många organisationsförändringarna som ägde rum 
under året, fått se ‘sin’ enhet bli större eller mindre geografiskt och/eller räknat i ‘antal 
huvuden’. Detta förhållande ledde, som tidigare nämnts, till känslor av olust och oro i 
enhetschefsgruppen. Detta var mycket märkbart vid de tillfällen gruppen var samlad på 
olika kursgårdar i samband med att nya organisationer skulle presenteras eller förvänta-
des bli presenterade.  

Efter ett tvådagarsinternat på Flikens kursgård där enhetschefer, högre administra-
törer, traineer och högsta ledningen fanns med, diskuterade jag och en enhetschef, Sö-
ren, vad som hade hänt. 

Sören Det var det sämsta affärsplanemötet vi haft! 
Dan Varför var det så tyst? 
Sören Varje gång vi har haft såna möten, så har Helge kommit med en stor 

organisationsförändring. Så folk, alltså EC’ar, satt där och vågade inte 
säja något, förrän man visste vad som skulle hända. Förra gången för-
svann 3 EC. Å folk e ju såna, rädda om sin plats. Jag brukar säja vad jag 
tycker å så, å det tycker ju egentligen Regina är bra. Men jag har fått skit 
för det, så jag höll tyst. 

Dan Men, som du sa så uppskattar ju du att lagerkillarna e öppna och kom-
mer med kritik. Och så satt ni där, å det var knäpptyst på nivån över? 

Sören Ja. Det är ju oerhört farligt för ett företag när det inte är högt i tak. 
 

KIRURGISKA SNITT 
Vid det tillfälle vi diskuterade satt gruppen samlad, alla punkter på dagsplaneringen 

var avklarade. Regionchefen Helge berättar då att han uppfattat kritiken att enhetsche-
ferna haft för många uppgifter i olika projekt på regionnivå och fått större områden 
personellt och geografiskt, vilket lett till att de ej hunnit vara på sina kontor. Han säger: 

Vi kanske har nått slutet av den processen med utplattning nu. Ni (enhetschefer) 
får nu en inte lika framskjuten roll vad gäller regionövergripande aktiviteter. Det 
pågår också nu en samordning av våra gränser med Distro Direct. Därför en 
smärre omorganisation inför nästa år. Vad vi alltså försöker göra är att göra våra 
största enheter mindre och nå överensstämmelse med Distro Directs områden. Det 
ger mindre och fler områden. 
 
Det är knäpptyst i lokalen när Helge säger detta. Uppmärksamheten från enhets-

cheferna är total. Situationen är bekant. Man har varit med om detta tidigare, den gång-
en fick några av dem gå från sina poster. Helge lägger på en OH som visar på föränd-
ringarna vad gäller områdesindelningen. Inga uppgifter om chefer på respektive områ-
de finns angivna. Det visar sig att det istället för 18 enheter blir hela 20 i den nya orga-
nisationen. Tystnaden är fortfarande total. Inga frågor. Helge fortsätter; 
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Hur hanterar vi chefsfrågorna i samband med detta? Vi har haft i inriktning att 
göra så små förändringar som möjligt. För varje förändring ger en viss oro i organi-
sationen. 
 
Förändringarna omfattar dock 10 enhetschefer av dryga 20. Ändå förefaller enhets-

chefsgruppen lättad. Det var inte så stora förändringar som skett. Alla i lokalen har 
‘klarat sig’ denna gång. Det är en märkbart mer positiv och avslappnad stämning i loka-
len efter Helges avslutande overhead om hur dessa förändringar skulle kommuniceras 
till medlemmarna på golvet. Jag tolkar detta som lättnad över att inte ha skurits bort 
hos enhetscheferna ifråga.  

Upplevelser av att vara utbytbara fanns också i traineegruppen. Många händelser 
låg till grund för detta. Det gäller t ex Erik, som mycket tidigt under traineeprogrammet 
fick byta enhet. Från den enhet där han arbetat i produktionen under 10 veckor och 
påbörjat sin praktik tillsammans med sin mentor, skulle han flytta till en enhet där han 
aldrig varit. Beskedet fick han utan förvarning under en intervju med mig, då biträdan-
de regionchef händelsevis råkade komma förbi. Andra händelser som kan sägas ha le-
gat till grund för dessa känslor var plötsliga förändringar i traineeprogrammets upp-
läggning. Inplanerade aktiviteter, framför allt utbildningsdagar och tid med mentorerna 
ute på enhetsenheterna ändrades till att agera i rena servicefunktioner vid utbildnings-
dagar för regionens personal eller som spelledare vid rollspelsliknande utbildning av 
andra enhetschefer. De ständiga förändringarna i enhetschefsgruppen som tidigare 
nämnts, bidrog i hög grad till dessa känslor. Nedvärderingen av akademin, och då 
framför allt nedvärderingsförsöken från regionledningens sida, bidrog också.  

Som en blixt från klar himmel skildes i slutet av oktober Roger från sin tjänst. Så 
uppfattade åtminstone vi runt omkring denna händelse. Roger skulle hindras att flyta 
omkring i organisationen och utgöra ett dåligt inflytande på andra organisationsmed-
lemmar och traineerna i synnerhet. Så skedde också. Kontakterna mellan Roger och 
övriga traineer avbröts tvärt. I traineegruppen diskuterades om man skulle höra av sig 
till Roger på något sätt. Man kom dock aldrig överens om någon gemensam strategi 
härför. Ewa och Sophie skickade dock ett vykort till Roger någon vecka efter att han 
fått lämna sin tjänst. 

På samma sätt förbjöds Sophie att vara på sin arbetsplats, direkt efter det att hon 
meddelat ledningen att hon fått annat arbete, inom Distro AB. Sophie erbjöd chefer ur 
ledningen att hon skulle vara kvar till det datum då hon började sin nya tjänst. Detta 
ville man inte från ledningen. Sophie erbjöd sig då att åtminstone lämna över till den 
chef som skulle tillsättas, berätta om läget i den organisationsförändring som Sophie 
påbörjat på enheten, etc. Detta ville man inte heller höra talas om från ledningens sida. 
Detta förvånade Sophie starkt. Sophie som själv om inte kastats in, så åtminstone upp-
levt sig hamna som chef för en arbetsplats med stora problem. Hon hade själv upplevt 
ensamheten och osäkerheten som kan vara förknippad med denna typ av tjänst. So-
phie, som själv upplevde sig för dåligt insatt i verksamheten vid tillträdet på enhets-
chefsposten, ville åtminstone ge den tillträdande chefen sin bild av vad som var på 
gång på enheten. ‘Du - du kan bara lägga papprena på skrivbordet!’ var svaret från biträ-
dande regionchef, berättar Sophie i en intervju. 

Utöver de tankar som sannolikt passerade igenom Rogers och Sophies huvuden 
som hade direkt samband med ‘tjänstebefriandena’ - som de kallades - kan man se att 
kraven på att de på en gång, omedelbart efter beslut, fick lämna sina poster i Distro 
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Region Österbro som tolkningsbara som den yttersta nedvärderingen, deklassificering-
en och förtryckande handlingen, som de upplevde under sin tid i regionen. Med ett 
välavvägt kirurgiskt snitt hade de, som de svulster de tydligen var på organisationens 
kropp, skilts av och slängts i behållaren för riskavfall. De var avfärdade som farliga, då-
liga och dessutom smittsamma inslag i organisationens liv. De hade på samma sätt som 
ovälkomna bakterier trängt sig in i organismen trots en hög hygienisk medvetenhet och 
munskydd på vid rekryteringen av dem. De var smuts som kommit förbi rekryteringens 
smutsfilter, men nu avslöjats.  

Roger, framför allt, men även Sophie, kastades ut i det närmast vakuumliknande 
tillstånd som Ebaugh (1988:184) beskriver vid ett lämnande av en roll, som kan ses 
som ett normaltillstånd innan dess att ‘broar’ till den lämnade rollen kan byggas från 
andra sidan, från en ny roll. Inga separationsriter förekom (förutom att Sophie fick en 
blomma av medarbetarna på enheten hon lämnade). Mycket lite för att göra lämnandet 
av organisationen lättbearbetad för traineerna förekom från ledningens sida. Att lämna 
en organisation utan ett tack, utan ett positivt ord om den tid och det engagemang som 
trots allt varje organisationsmedlem lägger ner i sitt organisationsmedlemskap, kan ses 
som ett ytterst förnedrande förhållande, som det slutliga förtrycket av individen. ‘Jag 
har aldrig hört något gott om en EC som slutat, eller fått gå.’, som Jörgen konstaterar i en 
diskussion med andra enhetschefer. Sophie fick dock, för att göra berättelsen mer full-
ständig, bevis på att hon sågs som kompetent och uppskattad för den tid hon varit i 
organisationen från regionchefen Helge, vilket utan tvekan underlättade lämnandet av 
traineerollen. Men de närmast ansvariga cheferna i ledningen höll tyst. 

Hur tjänstebefriandena av framför allt Roger men också av Sophie, liksom av andra 
enhetschefer som fått lämna sina poster, gått till rent praktiskt bidrog alltså likaså till 
känslor av utbytbarhet. Vad som upplevdes som en hög grad av detaljstyrning av en-
hetschefernas arbete, vilket kan ses som ett motsatsförhållande till bilder av chefskap 
internaliserade både under högskoletiden och dessförinnan inträdet i organisationen 
fördjupade ytterligare denna känsla. Man kan säga att internaliserad teori inte motsva-
rades av upplevd praktik. Man kan också formulera detta som att traineernas påbörjade 
konstruktion av självidentiteter som ledare komplicerades i hög grad då förväntningar 
om beteende, roll och praktiker kolliderade med arbetarkulturen och disciplinerings-
praktikerna i Region Österbro.  

Flyktförsök  

Ovan beskrivna förhållanden ligger till grund för flyktförsök (Cohen och Taylor 
1976/1992) som flera av traineerna genomförde. Organisationsteoretikern Gibson 
Burrell diskuterar (1997:171-167), baserat på Cohen och Taylor och olika framställ-
ningar om hur mellanchefsnivåer ses som hotade av utrotning, hur alternativa verklig-
heter söks som flyktförsök från en dominerande verklighet (paramount reality)68 som i hög 

                                                      
68 Begreppet dominerande verklighet (paramount reality) härstammar dock såvitt jag vet från kunskapssociologerna Ber-

ger och Luckmanns The Social Construction of Reality (1967) som utkom i sin första upplaga 1966. Författarna definierar i 
denna bok begreppet enligt följande: ‘Among the multiple realities there is one that presents itself as the reality par excellence. This is 
the reality of everyday life. Its privileged position entitles it to the designation of paramount reality. The tension of consciousness is highest in 
everyday life, that is, the latter imposes itself upon consciousness in the most massive, urgent and intense manner. It is impossible to ignore, 
difficult even to weaken its imperative presence. Consequently, it forces me to be attentive to it in the fullest way. I experience everyday life in 
the state of being wide-awake. This wide-awake state of existing in and apprehending the reality of everyday life is taken by me to be normal 
and self-evident, that is, it constitutes my natural attitude.’ (Berger och Luckmann 1967:21) Denna vardagsverklighet förefaller 
ordnad, objektifierad och intesubjektiv för individen. Individer i ett kulturellt sammanhang delar därvidlag en uppfatt-
ning om vad som är och vad som är normalt. Detta rutiniserade vetande kallar Berger och Luckmann för commonsense 
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grad konstrueras och rekonstrueras i arbetsorganisationens form. Burrell indikerar hur 
stora organisationer gör sig av med mellanchefsnivåer, hur kvarvarande mellanchefer 
får en övervakande roll, utan reellt inflytande, utan att kunna bli ett berättande subjekt 
skulle man kunna säga. Direktiv och styrning ses som kommandes från ett centralt 
styrningscentrum och detaljstyrningen sköts på golvet, av golvets medlemmar. Mellan-
chefen blir till någon som övervakar processer och förmedlar information, ungefär som 
teknikern i kontrollrummet på ett kärnkraftverk. Detta ligger till grund för känslor av 
alienation, menar Burrell. ‘If managers come to accept that they live in an alienated world 
characterized by technocratic distortion then the question becomes how authenticity is to be 
achieved.’ (Burrell 1997:171). Att fly denna dominerande verklighet är inte alltid lätt, 
även om många sätt kan finnas. Burrell poängterar dock att det sker en ökad byråkrati-
sering av flyktmöjligheterna i det nutida arbetslivet. Att försöka fly från den dominerande 
verkligheten kan ta sig uttryck som att distansera sig genom ironi, odla fritidsintressen, 
dagdrömma, ha sex, gå på kristallterapi, måla, galenskap, mysticism, massmord - ja näs-
tan vad som helst, enligt Cohen och Taylor (1976/1992). Organisationsmedlemmars 
flyktförsök är dock utsatta för en ökad byråkratisering och kolonisering av transitionen 
från arbete till fritid, t ex genom påbjuden ‘fredagsklädsel’ på kontoret eller bergsklätt-
ringsövningar med firman.  

Koloniseringen av transitionen från arbete till fritid var dock inte tydlig i Region 
Österbro. Enhetschefens alienerade ställning i organisationen var desto tydligare. Man 
kan se detta som en kolonisering av självidentiteten, vilket knappast är en mindre grund 
för flyktförsök. 

Traineernas flyktförsök handlade bland annat om drömmande om att göra något an-
nat. Under senhösten, efter händelserna med avskedandet av Roger, vid en tid då trai-
neerna under ca tre månader verkat på sina respektive enheter tillsammans med sina 
mentorer och upplevt disciplineringspraktikerna som nämnts tidigare i kapitlet, kunde 
flera sådana flyktförsök iakttas. Erik berättade att han funderade på att hoppa av. Han 
kunde mycket väl tänka sig att starta en akvarieaffär vilket var ett fritidsintresse han 
hade haft sedan sjuårsåldern, vilket skulle kunna erbjuda en flyktmöjlighet från den 
organisation han befann sig i, som upplevdes som kvävande. Sophie reste så fort hon 
fick möjlighet från Österbro, oftast till Stockholm och sin pojkvän. Någon gång 
genomfördes resorna på tider då hon egentligen skulle ha arbetat på Distro. Flera av 
traineerna sökte under denna tid andra jobb, vilket också får betecknas som flyktförsök 
i Cohen och Taylor’s mening. Erik berättar för mig om känslorna bland traineerna vid 
denna tid: 

Det är en stor tveksamhet bland dom andra traineerna också. Det är som att nu 
får man stå ut den här tiden, som en merit, å söka annat sen. (…) Det var klan-
tigt å kicka Roger. För nu blir det ju en stor osäkerhet i gruppen också. Dom har 
ju slagit sönder gruppen. (…) Men jag tror inte cheferna vet hur stor tveksamheten 
e i traineegruppen.  
 
Undantaget var här Jörgen, som fått tillträda en tjänst som vikarierande enhetschef 

redan vid denna tid. Jörgen försökte inte fly. Tvärtom kan man säga att han arbetade 
hårt på att integrera hem och arbete och på att presentera sig själv gentemot signifikan-

                                                                                                                                                           
knowledge. Verkligheten skapas genom processer kopplade till social interaktion i vardagen som verklig och normal och 
tas för givet som just verklighet. 
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ta andra i form av regionledningen som en kapabel chef i organisationen, vilket vi sett i 
kapitel sex och sju. 

Burrell (1997:168) menar att det bland mellanchefer är osannolikt med organiserad 
revolt som flyktförsök. Sett till ett mycket generellt plan är det kanske så, men i ett 
mikroperspektiv kan man sannolikt finna exempel på fenomenet. Det förefaller också 
som att just inträdet av en grupp som genomgår en kollektiv socialisationsprocess skul-
le kunna underlätta utvecklingen av sådana revolter (Van Maanen & Schein 1979:232ff 
och Glaser & Strauss 1971:117ff). Jag menar att Den lilla revolutionen i Region Öster-
bro kan tolkas som ett flyktförsök som tog sig uttryck i en form av organiserad revolu-
tion. En revolt mot den alienerande process där man från enhetschefshåll upplevde sig 
för det första få mindre och mindre möjligheter att sköta sitt arbete, mer och mer bli de-
taljstyrda uppifrån och för det andra i högre grad än tidigare lämna detaljstyrningen ifrån 
sig till golvets medlemmar. Att inte ens få bestämma vilka fordon som var lämpligast 
att leasa för att sköta verksamheten inom sin egen enhet, utan tvingas leasa en specifik 
bilmodell (liten, bränslesnål, men i övrigt av många uppfattad som mindre väl lämpad 
till lösandet av arbetsuppgifterna), är ett exempel på det första förhållandet. Att själv 
genomföra nära 100 utvecklingssamtal, dvs ett varannan dag i det närmaste, samtidigt 
som ‘almanackan gjort chefen osynlig’ då möten, projektarbetsgrupper och utbildning-
ar som bestämts ‘uppifrån’ gör att man sällan finns på sin arbetsplats och kan genom-
föra dessa samtal, är ett annat exempel på detta. Lagorganisationen och lagledarfunk-
tionen som vid denna tid hade hunnit bli välutvecklade i företaget är ett exempel på det 
andra förhållandet. Flera medlemmar i traineegruppen hade liksom många i gruppen 
enhetschefer, som beskrivits ovan, ytterligare ett antal förhållanden som grund för 
medverkan i Den lilla revolutionen.  

Den lilla revolutionen var en revolt riktad mot individer i ledningsgruppen som dels 
fick personifiera den alienerande processen, dels upplevdes ha meriterat sig för starka 
sanktioner framför allt på grund av de starka inslag av hot, disciplinering och ostrakism 
som upplevdes som en del i dessas ledarstil. Idealt sett skulle dessa individer själva få 
uppleva sig som utbytbara och skiljas från sina tjänster. 

I berättelsen om Den lilla revolutionen tas mycket av internaliserade aspekter av 
befintlig organisation, dess kulturer och dittills utvecklade självidentiteter hos traineer-
na i bruk i ett sammanhang. Likaså blir konstruktionen av dessa kulturer och identiteter 
synliggjorda. I och med detta blir också delar av den studerade socialisationsprocessen 
tydlig. De problem och möjligheter som efterhand materialiserades för individerna på  
väg in i en chefsposition i en specifik kontext, där just denna chefsposition upplevdes 
som problematisk, kan därmed illustreras. Jag kommer därför att ganska ingående be-
rätta om Den lilla revolutionen i återstoden av kapitlet. 
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When daggers are pointed at innocent hearts, and muskets 
are ready to fire. . .when tyrants ride high, and govern with 
fear, as the forces of evil conspire. . .then from out of the 
night, a hero must rise, with courage that even a mask 
won’t disguise, they turn to. . .the man called Zorro! Zorro! 
One who’s larger than life, and defender of all, is this man 
who the people acclaim. He’s the one who strikes back, for 
the poor and oppressed, a hero, who’s name is Zorro! His 
name is Zorro!  
(Tema, TV-serien Nya Zorro) 

 
 DEL 2 – TEMPERATURMÄTNING, TYSTNAD OCH DI-

STANSERING 
Händelserna och nedåtberättelserna som beskrivits i Den lilla revolutionen - del 1 

överensstämde med de berättelser som kunde höras om man talade med folket på gol-
vet på många av enheterna och då särskilt de stora enheterna. Enhetschefernas och 
högre administratörers kritik gick dock i många stycken utöver den som formulerades 
på lagergolvet.  

I den föränderliga organisationen Distro kunde man ha förväntat sig att kritiken 
från enhetschefsnivå också skulle ha kunnat omfatta inslag av omsorg om medarbetar-
na, formulerad som kritik mot nedskärningar, snabba organisationsförändringar och 
ökade krav på effektivitet på enheterna och dess personal. Organisationens relativt ål-
derstigna medarbetarkår formulerade ofta kritik mot ledningen (inklusive enhetschefer) 
som i golvets nedåtberättelser utmålades som resultat- och sifferfixerade, okänsliga för 
individens förutsättningar att arbeta under förändrade villkor (vilket ofta upplevdes 
som försämrade villkor). Detta kände givetvis alla enhetschefer till. Man hade därför 
kunnat tänka sig att golvets kritik mot organisationens ledning vidarebefordrats uppåt i 
organisationen, via enhetscheferna, där de agerat i enlighet med golvets förväntningar 
på enhetscheferna som konservatorer. Så var sällan fallet. Denna typ av kritik yttrades 
sällan av enhetscheferna varken offentligt eller vid fikaborden. Istället kan konstateras 
att kritiken mot ledningen för Distro Region Österbro framför allt var fokuserad på 
hur enhetscheferna och vissa högre administratörer själva bemöttes och vilka arbets-
villkor de själva hade. 

Problemet var bara att ingen vågade uttrycka den omfattande kritik som fanns öp-
pet, öga mot öga med regionledningen. Mot bakgrund av de inslag av disciplinering, 
ostrakistiska praktiker, hot och angiveri som illustrerats tidigare, är detta kanske inte så 
konstigt. Det fanns kort sagt en stor rädsla bland kritiska enhetschefer och administra-
törer mot att uppfattas som problem, som med kirurgiska snitt skulle avlägsnas, om de 
skulle framträda öppet. En av enhetscheferna med lång historia i organisationen berät-
tar om detta i nedanstående intervjucitat: 

 Dan När vi var i Fliken, på dom här affärsplanedagarna, så var det ju oer-
hört tyst å…ja, nästan tryckt stämning då… 

EC Mm. 
Dan …som jag uppfattade det. 
EC Mm. 
Dan Hur tolkade du det? Vad ligger liksom bakom den? Är det det här som 

du precis har pratat om, med bytena å… 
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EC Det är ju för att det är så jävla lågt i tak. Det finns ju ingen som får ha 
en avvikande mening. Å jag tycker det är för jävligt när det sitter 
då…för jag vet ju…jag menar att jag vet att alla har problem med vissa 
saker. Men att man sitter då å…å maskar allihopa då, å tjuvpassar.  

Dan Man vågar inte… 
EC Man vågar inte tala om hur, jag menar förstår inte jag det, så e det 

många av dom andra som inte heller förstår det. Men då säger man 
ingenting. Å om man säger nånting, så blir man hotad med hela han-
den. Å då tiger man. Å jag tror ju att det…alla är liksom osäkra även på 
Helge. Jag tror att de allra flesta enhetschefer ser upp till Helge. Men 
jag tror att man är osäkra över hans roll, också,  det här va? Vem är det 
som styr i regionen egentligen, nu då va? Å blir vi av våra chefer hotade 
hela tiden va, att kan inte ni ställa upp på detta å göra på detta sättet, då 
ska vi nog se oss om efter nåt annat. Å då blir det ju att man tiger. Det 
är så va. 

Dan Men det är så, konkret då, att man får det i ansiktet? 
EC Ja, visst. Visst är det så. 
(…) 
EC Jag menar vi kan träffas å vara rörande överens om en sak. Å sen tas 

det upp då på vårat EC-möte. Å då hör man att biträdande RC går upp 
lite i rösten. Å stumnar till ansiktet, å säger: ‘Tycker ni andra med det?’. 
‘Nej.’, säger alla de andra då va. Trots att vi innan var överens om hur 
det var, va?! Å såna är vi. Allihopa. Såna…man är…man känner sig ho-
tad på nåt jävla sätt! Jag vet inte… Jag tycker att det skulle ju va högt i 
tak när vi träffas å sen…jag menar det är ju enda stället som vi kan dis-
kutera frågorna egentligen. Å där måste allt upp då! Å sen får man ju 
liksom… 

Dan Utåt hålla nån sorts… 
EC …ja visst. Men vi behöver inte tycka likadant när vi sitter i gruppen. 

Men ingen får ju ha någon avvikande åsikt, det är så det känns va? 
Trots att vi sen löser det på fjorton olika eller sjutton olika sätt, när vi 
kommer hem sen, va. Å det är ju inte bättre det. Då e det ju bättre å 
klart diskutera, så alla vet hur det ska va, hur vi ska agera å hur vi ska 
göra…. Men det är liksom att när det kommer till ett möte, så e det re-
dan beslutet fattat. Det är liksom inget å diskutera om då va. 

(…) 
Dan Kan man tänka sej, bara som ett exempel, att dom här traineerna har 

lättare, att komma med avvikande uppfattning till ledningen, trots sin 
bristande erfarenhet inom Distro å så här? 

EC Mm…på ett sätt…det har dom ju. Men sen känner jag då rädslan för 
då, vad händer med dom? Om dom då vågar diskutera mot, liksom, det 
är ju bra i sej va. Men vad händer med dom då, tänker jag va. Hur 
många av dom kommer å va kvar om man inte kan acceptera framför 
allt det som Regina å Roffe bestämt då va? Jag menar…va faan…jag 
tycker jag har sett det så många gånger…e det nån som har en avvi-
kande uppfattning - dom e inte kvar! Det blir bara så då va!… Kanske 
att dom med lär sej nån gång… Men man e lite rädd samtidigt…för att 
vad händer med dom i så fall? Det verkar som att dom har svårt å ta till 
sej, framför allt då Regina å Roffe, då va. 
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Som Stonequist (1935:11) poängterade kan marginalpositionen i vissa sammanhang 
ge stimuli som leder till nyskapande och kreativitet för individen och skapa en ‘superior 
personality or mind’. Antonovsky (1956:62) konstaterade också att marginalpositionen 
inte nödvändigtvis är en position ‘in limbo’. Traineernas marginalposition och medlem-
skapet av en marginalkultur kunde utgöra en resurs för individen, vilket är en tolkning i 
Antonovskys anda. Kanske kan också förekomsten av marginalmänniskor och en mar-
ginalkultur utgöra en resurs för andra än dess medlemmar? Jag vill tolka händelser inom 
ramen för Distro Region Österbro som involverade vissa traineer just så. 

Tystnaden uppåt i organisationen som här beskrivits relativt utförligt, var uppenbar 
för den högste chefen, Helge. Han gav därför två av traineerna, Sophie och Ewa, i 
uppdrag att genomföra en enkätstudie bland enhetschefer och högre administratörer. 
Syftet med enkäten var måhända inte alldeles glasklart uttryckt till dem som skulle be-
svara den, men om tolkningen av dess syfte rådde det ingen tvekan. Här var det meta-
foriskt uttryckt fråga om mätning av temperaturen i en sjuk kropp. Till slut, vilket de 
mer kritiska av enhetschefer och administratörer tolkade det som, hade Helge fått upp 
ögonen för vad som upplevdes som missförhållanden i förhållandet mellan VL (de tre 
regioncheferna) och andra chefer och tjänstemän. Dessa missförhållanden upplevdes 
hindra såväl organisationens utveckling som utvecklingen av personlig trivsel, vilket in-
dikeras i den intervjuade enhetschefens uttalanden ovan. Temperaturmätningen över-
läts på marginalkulturens Sophie och Ewa.  

Normalt sett samlades uppgifter från de olika cheferna och deras enheter in av He-
lene eller Bengt eller någon annan av administratörerna på Stödet, d v s den grupp hög-
re administratörer som närmast samverkade med de två biträdande regioncheferna. I 
detta fall var det uppenbarligen inte lämpligt att göra på det sättet. Varför? Helene och 
Bengt, liksom flera andra i Stödet hade en lång historia i organisationen. Den historien 
var intimt sammanvävd med framför allt Rolfs och Helges, men också Reginas histori-
er. En temperaturmätning där någon av dessa höll i termometern skulle möjligen ge ett 
felaktigt eller svårtolkningsbart värde. Marginalmänniskorna traineerna kunde däremot 
ses som en resurs i sammanhanget, då de saknade denna gemensamma historia och 
fortfarande uppvisade drag av att vara Distro Österbro och dess ledarskikt utomståen-
de i någon mening. De var dock inte bara en resurs för den högste chefen Helge, utan 
också för det kritiska nätverket. 

Sophie och Ewa skapade ett kortare enkätformulär. Regionchefen Helge var också 
inblandad i formuleringen av vissa frågor. Enkäten delades ut och svaren skickades till 
Sophie och Ewa, vilka också svarade för sammanställningen av dessa. Trots detta fanns 
det påtagliga tecken på rädsla för den hotande handen och det kirurgiska snittet. Den 
yttrade sig i att endast ett svar hade namn på den svarande angivet på enkätformuläret. 
Den yttrade sig t ex också i att det inkom svar, där den svarande hade skrivit ut svaren 
på de öppna frågorna på maskin och sedan klistrat in dem på enkäten, för att undvika 
att bli identifierad utifrån sin handstil. 

Ingen förutom Sophie och Ewa hade dock tillgång till enkätsvaren. Regionchefen 
Helge ville inte se dem, utan var endast intresserad av det sammanställda resultatet, sa 
han, då Sophie frågade om han ville ha enkäterna. Inget hade sagts om, eller hur, resul-
taten skulle komma att redovisas eller användas av Helge. Detta ledde till en sorts 
spänd förväntan hos enhetschefer och övriga traineer. 
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En dag i slutet av januari, någon månad efter det att enkäten delats ut, sitter Ewa, 
Sophie, Erik, enhetschefen Jens och jag i ett sammanträdesrum på regionkontoret. 
Gruppen arbetar med ett projekt betitlat 2000-talets arbetsplats. Just idag skall man ar-
beta med att utveckla belöningssystemen i organisationen, såsom bonussystem, ett om-
råde som Sophie fördjupat sig i under sin studietid. Sophie och Ewa är de som lägger 
upp strukturen för mötet och som är mest aktiva. Hela gruppen är kritisk mot inslag i 
det nuvarande systemet, där bland annat kundnöjdhet och DIP-indexet (som rör trivsel 
på arbetet, etc) ligger till grund för belöning i form av bonus. ‘Trivs på jobbet för faan, 
så får du belöning!’ som Jens uttrycker det. Diskussionen är livlig i gruppen, då Helge 
plötsligt träder in i rummet. Han sätter sin vana trogen en fot på en stolsits och säger 
stående; 

Enkäten är ett viktigt underlag när vi sitter härinne å diskuterar. Den är en sig-
nal om att något måste göras. Å vi diskuterar det, alltså jag, Regina och Rolf. 
Det vore bra att få göra en uppföljning av enkäten om ett tag. Å då göra åtgärder 
som styr i rätt riktning mellan det. Jag vill att ni funderar på hur man kan lägga 
upp, säj en halv dag, med alla som var inblandade i enkäten, för att engagera che-
ferna i frågorna. Dessutom bör ni titta på förslaget om ‘regionchefens pris’… Jag 
kommer tillbaks. 
 
Med ordet ‘Ajöss!’ lämnar Helge rummet igen. 
 
Efter en kort tystnad börjar gruppen att diskutera enkäten. Dess resultat är inte of-

fentliggjort, men med Sophie och Ewa i gruppen kan det inte undvikas att resultaten 
diskuteras ändå. Resultaten på frågor som ‘Vilket förtroende har du för VL?’, ‘Hur upp-
lever du styrningen från ledningen?’, och ‘Hur upplever du klimatet i ledningen?’ är alla 
starkt negativa. 66% av de svarande anger att de har lågt förtroende för VL. ‘Å på 
kommentarerna är det mycket kritik mot dom biträdande RC.’, förtydligar Sophie. 71% av 
de svarande upplever att ledningen detaljstyr och inte målstyr, vilket man i enlighet 
med den officiella berättelsen bör göra och gör. ‘Oj, oj! Hårda bud’, konstaterar Ewa. 
Åtta av tio svarande anger också att de upplever att klimatet hos verkställande ledning 
som lågt i tak och inte högt i tak. ‘Man kan ju inte sitta som en skolflicka å vara rädd å 
säja fel på ett ledningsforum.’, kommenterar Ewa denna sista uppgift. 

Ett samtal, av mycket kritisk karaktär, utvecklas i gruppen. ‘Alla här är medvetna om 
att det bästa vore att biträdande RC gick, ju’ säger någon. ‘Hur skulle man känna sej å 
sitta å se det här resultatet som bitr RC?’, funderar en annan. ‘Jag skulle vilja att Roffe å 
Regina skulle inleda ett sånt möte med å ställa sej upp å säga hur de har upplevt enkäten 
och tagit det till sej.’, menar en av traineerna när Helges uppdrag om ‘en halvdag’ disku-
teras. 

Händelser där medlemmar av VL på ett eller annat sätt ‘gjort bort sig’ återberättas, 
eller annorlunda uttryckt, skvallras om. Gruppen är enig om att det framför allt är vad 
som uppfattas som en auktoritär ledarstil (se t ex Rubenowitz 1984:110) hos biträdande 
regionchefer man inte tycker om. Traineers och enhetschefens bilder av denna stil, och 
av Distro Region Österbro är i väldigt hög grad lika och överensstämmer med många 
andra berättelser kring denna. Bilderna centreras kring de komponenter som framgår i 
intervjucitatet från enhetschefen tidigare i detta kapitel. Det förefaller alltså som att tra-
ineerna under det dryga halvår man befunnit sig inom organisationen när det gäller 
denna aspekt, internaliserat och socialiserats in i den delkultur som de kritiska enhets-
cheferna utgjorde. De hade också internaliserat regionens ledarkultur i sig då den, på 
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grund av de biträdande regionchefernas ledarstil, i hög grad centrerades kring handling-
ar av, uttalanden från eller berättelser om dessa.69 

Uppgiften gruppen fått av Helge fokuseras omsider. Gruppen diskuterar hur det 
kommande mötet, Ledningsforum, skall se ut och läggas upp. Vad man vill uppnå un-
der mötet är från gruppens sida i första hand öppenhet från regionledningen. Detta gäll-
er inte bara öppenhet om enkätens resultat, utan också andra dimensioner av öppenhet. 
Vad man vill ha är att betrakta som en öppen rättegång, eller t o m, en öppen avrättning. 
Biträdande regionchefer ska ställas upp, kläs av, tvingas att ångerfullt be om ursäkt och 
slutligen, bildligt avrättas och skiljas från Region Österbros kropp, såsom Madame la 
Guillotine skulle skilja den sjuka delen - aristokratin - från den franska samhällskrop-
pen.70 I gruppen finns dock en insikt om det kritiska nätverkets egen skröplighet. En-
hetschefen i gruppen formulerar detta som ‘Men hur ärliga är vi mot varandra egentli-
gen? Vi e jävligt ärliga när vi tagit en pilsner på kvällen…’. För att frammana den öns-
kade situationen på det kommande mötet krävs hjälp utifrån. Man är eniga om att en 
konsult utifrån måste tas in, en konsult som kan vara ett språkrör för gruppen, som 
annars kan komma att utsättas för repressalier. Under de TEMA-dagar som tidigare be-
rättats om hade konsulten Kevin framträtt och på ett enligt traineer och många enhets-
chefer mycket bra sätt föreläst bl a om behovet av att tycka olika i en organisation. En 
organisation där alla tycker lika framställdes som en organisation med allvarliga pro-
blem. Vidare hade Kevin vid detta tillfälle mycket skickligt lockat fram, strukturerat 
och i vissa fall gentemot regionchefen Helge formulerat lagerarbetarnas och chauffö-
rernas kritiska synpunkter vad gällde Distro Region Österbro. Konsulten Kevin hade 
bland traineerna fått en form av hjältestatus på basis av dessa framträdanden. Nu skulle 
Konsulten Kevin därför lockas fram igen för att efter ett empatiskt lyssnande till grup-
pens problem och önskemål, frammanas att svinga sitt svärd likt Zorro som hjälper de 
svaga mot de mäktiga och elaka. Zorro kan nog behövas i detta läge, då gruppen under 

                                                      
69 Det kan synas som att jag här lägger allt för stor vikt vid två individer för existensen av en ganska stor, om än väl av-

gränsad, kultur, Region Österbros ledarkultur. Jag kan dock inte undvika detta då dessa två höga chefer är att betrakta 
som oerhört centrala för skapandet av denna kultur (då framför allt i form av Rolf) och upprätthållandet av den (både 
Rolf och Regina). De var givetvis inte ensamma i detta upprätthållande, eller återskapande. Genom delar av Stödets 
handlande, genom vissa enhetschefers handlande och berättande, genom berättelser om dem och deras handlande på 
golvet samt genom sin plats som vakter och examinatorer i det Benthamska Panoptiska centraltornet (som berättats 
om i tidigare kapitel) har de dock en speciellt framträdande roll för ledarkulturens existens och utveckling. 

70 Dr Joseph Ignace Guillotin är den person som kanske tydligast kan förknippas med giljotinen. Megivern (1991) skriver 
att Guillotin var en läkare som i den nyinsatta nationalförsamlingen i Frankrike, 1789, föreslog en jämlikhetsreform på 
det rättsliga området. Halshuggning skulle inte längre vara en avrättningsmetod förbehållen överklassen, utan skulle 
enligt Guillotin införas som avrättningsmetoden i landet. Den demokratiska rättigheten skulle enligt Guillotin genom-
drivas genom att införa en maskin med vars hjälp dekapiteringar skulle utföras. ‘Den kriminelle skall dekapiteras; (och) detta 
görs enbart genom en enkel maskin.(…) Den faller som blixten; huvudet faller av; blod sprutar; mannen slutar att existera!’ (Min över-
sättning). Det dröjde dock till april 1792 innan en giljotin i enlighet med Guillotins beskrivningar var färdigkonstruerad 
och fick sin första användning. Användningen accelererade under den franska revolutionens andra del, från sommaren 
1792 och ett par år framåt.  Madame la Guillotine blev till ett uttryck för såväl själva maskinen och den plattform på 
vilken den normalt var placerad, men också ett uttryck för dess makt.  

 Användandet av Madame la Guillotine som en metafor i texten bygger på tre förhållanden. Det första att det i den 
studerade organisationen, Distro Region Österbro, var personer i organisationens ledning som önskades avskiljas. Det 
var i någon mening organisationens huvud som skulle skiljas från dess kropp, som utgjordes av lägre nivåer i organisa-
tionen. Det andra skälet är att giljotineringen ofta var ett offentligt spektakel, där personer dömda som icke uppfyllan-
de massans värderingar, normer och/eller egenskaper, skulle visas upp och i någon mening kläs av (i en eventuell dom-
stol som utdömde straffet), sedan schavottera på plattformen och spännas fast vid Madame la G’s kropp, och därefter 
dekapiteras. Dessa dimensioner innefattas i konstruktionen av Den lilla revolutionen i Distro Region Österbro, menar 
jag. Det tredje skälet till bruket av just denna maskin som en metafor, är den jämlikhetsaspekt som uppenbarligen låg 
bakom giljotinens införande, vilket också det är en dimension i det drama som utspelades i samband med Den lilla re-
volutionen i Distro. 
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en rökpaus plötsligt kommer på att sammanträdesrummet man sitter i ligger bredvid 
Helges rum. ‘Hörs det in i andra rummet?!’ kanske? En viss oro sprider sig i gruppen. 
Resten av dagen håller samtliga i arbetsgruppen ner sina röster betydligt mer. 

KONSTRUKTIONEN AV REVOLUTIONEN 

Förväntningarna började spira redan under det möte som beskrivits ovan, där tre ur 
traineegruppen i allra högsta grad var inblandade i konstruktionen av ett möte i Fliken.  

Sophie Det blev ju en helt ny uppgift idag! Å det är ju som Jens sa: ‘Efter ett 
sånt här nytt ledningsforum, efter enkätresultatet, så kanske det ändå 
blir en helt ny spelplan.’ 

 
Istället för att utveckla regionens belöningssystem hade gruppen diskuterat fram ett 

förslag till konstruktion av plats och schema för giljotineringen. Föränderlighetstemat i 
den officiella berättelsen om Distro Region Österbro användes här i gruppen på ett 
förväntansfullt sätt. Kanske skulle stora förändringar till det bättre komma ut av det 
nya ledningsforumsmötet? Ett preliminärt förslag till uppläggning av mötet presentera-
de gruppen för Helge senare samma dag. Helge kom återigen in i sammanträdesrum-
met, orakad och klädd i ockergul skjorta och mörk tweedblazer.  

Helge Hur går det? Är ni någe kreativa? Vi vill inte komma tomhänta till led-
ningsforumsmötet. Vi har inlett processen på vår kant. 

 
Ewa redogör för ett preliminärt förslag till upplägg som man kommit fram till i 

gruppen och säger sen: 

Ewa Det var ju inte så mycket kritik på dej. 
Helge Nja, kritiken mot mina närmaste medarbetare är ju också kritik mot 

mej. 
 
Erik går här in och motiverar varför man vill att en konsult skall vara inkopplad. I 

förslaget ingår att det är konsulten som ska presentera kritiken, efter att ha lyssnat till 
EC-gruppen. Gruppens tro att inte någon EC vågar framföra kritiken öga mot öga, på 
grund av risken för repressalier, sägs dock inte till Helge. 

Helge Mm… Jag gör ingen värdering av era förslag här å nu. Skriv ner dom så 
jobbar vi (Verkställande ledningen) vidare med det. Hur går det med 
kvalitetspriset? 

 
Sophie tar över och redogör för gruppens synpunkter. Dessa är dock i huvudsak 

desamma som Helges. Sophie är spänd och röd i ansiktet när hon presenterar detta. 
Erik är också märkbart spänd och nervös. Ewa agerar dock med avslappnad säkerhet i 
situationen.  

Ewa Som enhetschef så känns det som att man vill kunna belöna ett lag som 
helt plötsligt börjat å jobba efter den Godsstyrda bemanningen. Å kun-
na ge dom en smörgåstårta eller nåt! 

Jens Den möjligheten finns redan, vi e bara så jävla dåliga på å göra det! 
Helge  (Riktad till traineerna) Har ni inte stött på nån chef som gör det i orga-

nisationen än?!! 
Ewa Nja, Kia har haft smörgåstårta på lagmöten. 
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Jens I Örjansholm för två år sen fick alla glass! 
Helge (skrattar) Nä…men en bra chef gör ju sådana saker. Ja, ja, ta å skriv ner 

ert förslag nu. För det är ju en egenhet med den här kulturen…det som 
inte skrivs ner, det finns inte! (skämtsamt) 

 
Helge lämnar rummet. Så fort detta skett vidtar en meningsskapande process i 

gruppen. Gruppen utarbetar en gemensam tolkning, av vad Helge egentligen sagt. Jens, 
Sophie och Erik ser Helges framträdande som ett tecken på att den verkställande led-
ningen arbetar på att komma med försvar mot kritiken i enkätresultaten. 

Erik Dom kommer att komma med ett förslag, presenterar det, sen kör vi 
på som vanligt…svoosch bara. 

 
Gruppen samlar sig till slut kring denna tolkning och uttrycker besvikelse.  
 
Sophie Dom hade nog inte tänkt sej en så öppen diskussion som vi trodde och 

vill. 
Erik Sopa under mattan i alla fall. 
 
Efter de förtida besvikelseyttringarna, så fortsätter skvallrandet ytterligare ett litet 

tag. Till slut återupptar gruppen arbetet med att diskutera hur de möten där det nya be-
löningssystemet som man arbetar fram ska presenteras för vissa utvalda ur regionens 
personal ett par veckor senare. Ewa menar att man kanske inte ska styra dem, då hon 
själv upplever sig som styrd på möten hon deltar i. Detta senare ses av Ewa som en 
konsekvens av att Roffe och Regina ‘lägger upp läget’ först, som skett flera gånger. Nu, 
denna gång, är det de styrda som ska styra.  

Ett skriftligt förslag till Helge formuleras senare av gruppen. Formuleringarna är i 
vissa fall vägda med guldvåg och förslaget såg i sin helhet ut så här.  

‘Aktivitetsgruppens förslag till åtgärd för att komma tillrätta med de problem som 
uppdagades i och med enkätundersökningen. (Vi syftar på de frågor som kom sist i 
enkäten) 
 
Vi menar att du borde inleda ledningsforum och berätta om enkätundersökningen 
och utfallet. (Vi har fått många frågor om när enkätundersökningen ska redovisas 
och de menar även att om man svarar på en enkät vill man också veta resultatet.) 
Besvara vad som låg bakom idén att genomföra denna enkätundersökning. 
Berätta att ni tagit år er av kritiken som kom fram. 
 
Efter detta inledande som kan vara under hela förmiddagen föreslår vi att alla EC får 
ha en öppen diskussion med varandra. VL ska inte vara med. Däremot kan en kon-
sult vara med, mycket för att få en struktur på diskussionen så vi inte spårar ur. 
Konsulten bör vara väl bekant med liknande problem från andra företag och organi-
sationer. 
Konsulten ska få EC-gruppen att börja prata med varandra om hur gruppen upple-
ver ledarskapet i regionen. Hur skulle EC-gruppen kunna bidra till ett bättre klimat? 
Det bör vara god tid för diskussionen, gärna hela eftermiddagen. Exempelvis kan 
man tänks sig att vi fortsätter på kvällen. 
 
Vidare föreslår vi att diskussionen, nästföljande dag, presenteras av konsulten för 
VL. Vi tror inte att någon EC kan göra detta. (Konsulter brukar kunna se med friska 
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ögon på olika problem och förmodligen skulle du kunna få ut mycket av en konsult 
efter det att denne har talat med EC-gruppen.) 
Under tiden vi har vår diskussion har ni en liknande diskussion. 
 
Dagen avslutas med att en ”summering” och hur eller om ni ska gå vidare med det-
ta.’ 
 
Jag tolkar detta möte, där konstruktionen av revolutionen initierades, som att en 

frizon i rummet med det låga taket, vilket organisationen sågs som av det kritiska nät-
verkets medlemmar, etablerades71. I detta rum kunde aktörerna öppna sig, ironisera - 
motsägelsefullt nog inom ramen för en mycket strukturerad s k ‘aktivitet’, vilket är den 
interna termen för en projektgrupps arbete med något bestämt. Enhetschefen Jens var 
att betrakta som något offside i frizonen inledningsvis, men skrattade efterhand med 
och bidrog till frizonsbeteendet. Frizonens förtrollning bröts dock i samband med att re-
gionchefen Helge trädde in igenom dörren, och krävde efter det att han lämnade rum-
met, en tids arbete med att återskapa zonen. Några dagar efter mötet diskuterar Ewa 
och administratören Anja om projektgruppens arbete och enkäten. ‘Det här går inte å 
sopa under mattan’, konstaterade nu Ewa. Men hon konstaterar också ett annat förhål-
lande. ‘Vi vågade väl inte säga rakt ut vad vi ville till Helge. En organisationsförändring.’  

Helge var positivt värderad i traineegruppen för att hans manér avvek från biträ-
dande regionchefers och många andra medarbetare på mellannivå i organisationen. 
Helges öppenhet, eftertänksamhet och akademiska framtoning sågs som positiv, fram-
för allt. Trots detta vågade man alltså inte i klartext säga vad man menade till honom, 
ens på en direkt uppmaning. Jag tolkar detta som att traineerna i detta skede, efter sju 
och en halv månad, i hög grad hade internaliserat i organisationen existerande tolkningar 
av personer, situationer och handlingsmönster. Detta skedde inte okritiskt på något 
sätt, snarare tvärtom. Men, traineerna hade utvecklat en förmåga att anpassa sitt hand-
lande i publika situationer till de etablerade handlingsmönstren bland organisationens 
enhetschefer och högre administratörer.  

I konstruerade frizoner av olika slag, fick dock andra aspekter av självidentiteten 
utrymme att uttryckas. Dessa kunde skapas via distanseringspraktiker, såsom Eriks. De 
kunde skapas via interaktion genom hemlig kommunikation i traineegruppen. Eller kunde 
de, som i fallet ovan, skapas genom rent rumsligt fysiska medel, där man tillsammans 
med andra anförtrodda i det kritiska nätverket, kunde agera annorlunda. Givetvis byg-
ger de senare exemplen på tillit till andra medlemmar av det team som agerade för stun-
den. Ett team är ju enligt Goffmans terminologi ‘en samling individer som samarbetar i 
framställningen av en rutin’ (Goffman 1959/1988:85). Ibland är dock vad vi kan kalla 
för förutsättningarna för ett framträdande i en situation ojämlika, därför att inramning-
en (t ex utseendet på den lokal i vilken framställningen sker) kontrolleras av ett visst 
team eller vissa av teamets medlemmar. De som kontrollerar inramningen eller som i 
framträdandet tar störst plats, kallar Goffman (ibid:85f) därvidlag för det agerande tea-
met och andra aktörer i situationen för publik. Kontrollen av inramningen eller en 
framträdande roll i scenframställningen ses av Goffman som en fördel normalt sett, när 
det gäller möjligheten att styra intryck gentemot publiken. En form av bas för praktise-
rande av makt kan på så vis skapas. 

                                                      
71 Se inledningen till detta kapitel, t ex. Givetvis kan denna frizon i rummet också beskrivas som en bakre region om Goff-

mans terminologi skulle brukas. 
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Traineerna hade, bl a via Erik, redan penetrerat den vänliga organisationen genom 
att förekomsten av informatörer, spioner och angivare identifierats. Att kunna skapa en 
frizon då man agerade tillsammans med andra enhetschefer eller administratörer, kräv-
de därför att man från traineernas sida hade lyckats att internalisera relativt säkra bilder 
av hur lojaliteter låg hos andra i organisationen, liksom att man internaliserat bilder av 
hur andra organisationsmedlemmar agerade i olika situationer. Detta medförde att trai-
neerna kunde kategorisera omgivningen som riskfylld eller trygg. Vid denna tid hade 
dessa bilder internaliserats av traineerna så väl att de med en relativ trygghet kunde age-
ra i situationer där aktörernas sammansättning varierade. 

DAGEN R – NÄR TILLFÄLLET KOMMER OCH FÖRSVINNER 

Äh, jag ligger här och tänker ut  
hur vi skall få vårt land på fötter bäst  
Jag vill att allt skall bli som vanligt  
ändå är det det som jag fruktar mest  
Nu är det väl revolution på gång?  
jag tycker att väntan börjar bli lång  
(Nu är det väl revolution på gång?, bob hund, 1998) 

 
Traineerna som i egenskap av marginalmänniskor och genom sin marginalkultur 

varit framstående aktörer i skapandet av tillfället då Madame la Guillotine med Zorros 
hjälp skulle utföra sitt jobb, hade tillsammans med andra i det kritiska nätverket under 
många dagar mellan kallelsen till ett nytt ledningsforum i Fliken och den dag då man 
verkligen träffades på kursgården, diskuterat strategier för handling på mötet. Med-
lemmar av organisationens chefskader och de höga administratörerna hade värderats 
på en kritikskala och placerats in som ‘pålitliga’ eller ‘opålitliga’ på basis av huruvida de 
ansågs som kritiska eller okritiska till biträdande regionchefer. Mötet i Fliken var Tillfäl-
let, för det kritiska nätverket och eventuella sympatisörer.  

Det kritiska nätverkets önskade dramaturgi kontra ledningens dramaturgiska 
kompetens 

Framgången med att få till ett möte, betydligt längre än den ‘säj en halv dag’ som 
Helge först skisserat, med att få in en utomstående konsult, och inte vem som helst 
utan just den önskade hjälten Zorro, i Kevins skepnad, sågs som viktiga komponenter i 
att skapa en situation där till slut korten skulle upp på bordet och all kritik ärligt skulle 
kunna uttryckas utan risk för hugg i ryggen och utan att ens position i organisationen 
skulle riskeras. Behov av en organisationsförändring där Rolf och Regina avskiljdes 
från organisationens kropp till slut skulle framstå som oundviklig för samtliga försam-
lade, skulle genom detta skapas. Medlemmar i det kritiska nätverket genomförde rollre-
petitioner (Ebaugh 1988:111ff) på tryggt avstånd från Österbros huvudkontor. Ewa och 
Anja förberedde t ex ett skarpt inlägg över fikat och cigaretterna i den relativa trygghe-
ten på den egna enhetens cafeteria. Telefonerna gick varma till andra kritiska enhets-
chefer.  

En knapp månad senare sitter vi därför i kursgården Flikens matsal igen. Det är en 
tidig, mörk morgon i slutet av februari, här i inlandets skogar. Kaffet som serveras be-
hövs dock inte för att de samlade administratörerna och enhetscheferna ska hålla sig 
vakna eller ens vakna till denna morgon. Luften nästan dallrar av spänd förväntan. I 
samband med inbjudan till mötet har en dagordning skickats med. Den omfattar dock 
bara förmiddagen dag ett. Efter kaffe och smörgås och ett strukturerat minglande i foa-
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jén och på gårdsplanen utanför kursgårdens huvudbyggnad, trädde vi alla cirka 30 när-
varande in i konferensrummet. 

Programmet presenteras av Helge som tar ordet. Ingen information ges om dagar-
nas innehåll. Ordet går till en representant för ett av Distro AB’s dotterbolag. Presenta-
tionen är lång och overheadbaserad och skapar litet intresse hos de församlade. Punkt 
två på dagordningen är att Helge tar upp flera olika, mindre frågor. Dels diskuterar han 
kort regionens ekonomiska resultat för året. Han informerar sedan om att 300-gruppen 
ska mötas om knappt tre månader. Om två månader, informerar Helge vidare, har led-
ningen en viktig träff med det LO-fack som organiserar de flesta chaufförer och lager-
arbetare. Helge fortsätter: ‘Julklappen fungerade ju inte så bra… En del anställda fick för 
gammal ost! Leverantören kommer att komma med en beklagande mutgåva inom kort.’ 

Helge fortsätter sedan med att berätta att ‘en massa såna här som vill kränga prylar 
skickar dom till mej. Är det nån som är det minsta intresserad så ligger dom där (pekar på 
ett bord i lokalen) så kan ni titta på dom, så har jag uppfyllt mina åtaganden i alla fall’, 
och skrattar. De samlade enhetscheferna var dock vid det här laget högst osäkra på om 
Helge uppfyllde sina andra åtaganden. Var det verkligen för att få berätta denna typ av 
saker som Helge kallat till detta extra ledningsforumsmöte? 

Helge fortsätter sedan med att diskutera utformningen av bonussystemet i regio-
nen, dvs den fråga som projektgruppen med Sophie, Ewa, Erik och enhetschefen Jens 
arbetat med. Det blir en viss diskussion i frågan mellan en enhetschef och Helge. Helge 
konstaterar då att ‘Det här är ingen stor fråga. Hur många vill att enheten ska gå ihop 
ekonomiskt för att bonus ska gå ut? De som är för räcker upp en hand… Jaha, då är det en 
majoritet. Då är det klart.’ Nej, detta var tydligen ingen stor fråga. Varför togs den då 
upp i detta sammanhang?  

Helge maler på med att ta upp frågan om det kvalitetspris han föreslagit och den 
ovannämnda projektgruppen arbetat med. Ewa och Erik presenterar aspekter av för-
slaget.  

Helge Nuvarande bonussystem är fokuserat på lönsamhet. Detta mer på dom 
mjuka bitarna. Är detta ett bra komplement? 

Jörgen Ja! 
 
Jörgen som hela tiden viskande suttit och instämmande kommenterat vad Helge 

sagt till bordsgrannarna och då framför allt Erik, instämmer denna gång högt med re-
gionchefen. Mottagandet bland övriga i rummet är dock avvaktande. Nästa punkt! 
Margareta reser sig upp för att presentera och diskutera olika aspekter av företagets 
personalpolicy, som en projektgrupp arbetat med. Efter denna punkt byter vi spår, 
igen, nu ska det handla om miljöarbetet i regionen. ISO 14000 certifiering och miljöar-
bete i relation till företagets tre huvudmål diskuteras. Ytterligare en projektgrupps arbe-
te redovisas av projektledaren, i detta fall säkerhetsansvarige Kjell. Kjell går bland annat 
igenom en lista över olika transportbilar att ‘välja mellan’, när vagnparken på de olika 
enheterna skall förnyas. ‘Observera dock att bara den här bilen får köpas in utan särskild 
motivering, enligt biträdande regionchefer.’, poängterar Kjell. 

Efter denna styrning som presenteras som valfrihet får de församlade ytterligare en 
mängd uppmaningar om vad som skall göras rörande miljöarbetet ute på de olika enhe-
terna och vi tvingas se färgglada overheadbilder på temat ‘Människan &miljön’. Det 
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har nu blivit lunchdags. Kjell avslutar och vi lämnar under tystnad konferensrummet. 
Mina observationsanteckningar från lunchen omfattar bland annat följande beskriv-
ning; 

Avvaktan. Ingen vet vad som ska hända riktigt. Enhetscheferna har inte fått någon 
information, direkt. Enhetschefen John berättade: ‘Jag visste ingenting förrän härom dan. 
Roffe var på min enhet å sa: ”Ja, nu har vi fått vår dom.” Vadå? Jag fattade ingenting, men så 
gick det upp om enkäten. Hoppas dom presenterar den idag.’ Ewa berättar att hon och Anja 
suttit och ‘laddat upp inför mötet. Punktat upp en lista och med exempel. Inga personangrepp 
utan i ett större perspektiv.’. 
 
Verkställande ledningen har genom sin status som agerande team (Goffman 

1959/1988:85) tagit den dramaturgiska kontrollen över situationen. Här finns ett gäng 
någotsånär välorganiserade revolutionärer redo att göra revolution. Men, vad händer? 
Jo, en person från ett av Distro AB’s dotterbolag inleder dagen med en lång presenta-
tion av vad som upplevs av mig som frågor som är av relativt perifert intresse för Dis-
tro Region Österbros chefer och administratörer. Presentationens ointressanthet och 
längd lägger effektivt en dämpande hinna kring revolutionärerna och kamplusten 
minskar i takt med de presenterade overheadbilderna. En mängd småfrågor och större 
frågor och projekt av olika karaktär avhandlas sen i en följd. Och innan någon hinner 
hämta andan, så är det lunch. Vi har kommit till dagordningens slut och ännu vet ingen 
av de församlade utom Helge vad som kommer att ske under resten av de två dagarna i 
Fliken. Det dröjer till efter lunch innan Helge kommer fram till det som av revolutionä-
rerna ses som det mötet borde ha handlat om - enkätresultatet.  

Zorros inträde på scenen  

Helge tar till slut ordet efter lunch och introducerar organisationskonsulten Kevin 
som ‘Min gamle radarkompis - Kevin’. Applåderna åskar i konferensrummet. Zorro ha-
de verkligen kallats in. Enhetschefer busvisslar. Rolf och Regina är inte närvarande. 
Kevin bockar och tackar. ‘Ett dygn framöver ska vi diskutera regionens så kallade Spel-
plan.’, fortsätter Helge. Nu, äntligen, verkar det hända saker, men ändå inte. Det var väl 
kanske inte ‘regionens så kallade Spelplan’ som det kritiska nätverket ville diskutera. Det 
var inte heller det som enkäten handlade om eller dess resultat avspeglade. Helge tar 
dessutom återigen upp ett sidospår och berättar om att en av enhetscheferna tar över 
en administratörstjänst med kort varsel samt att Sophie bytt arbete och ersatts av Ve-
ronica. Ett skämt om förändringsledarskap är sedan ett försök till övergång och att 
‘bryta isen’. ‘OK, nu till arbetet, ert.’ 

Helge Vad kännetecknar vårt arbete i Österbroregionen? Vi ska jobba som 
vilket annat företag som helst. Det bästa sättet att skapa trygghet, det är 
att företaget går bra. Vi ska jobba mot att laget ska vara som ett eget 
företag. Vi har haft fokus på laget de senaste åren. Det här har gjort att 
vi har de mest resultatorienterade och kundorienterade medarbetarna i 
hela Distro. Först kommer Österbro, sen kommer ingenting, va. Vi har 
ett konstruktivt samarbete med våra fackliga kamrater, vilket lett till det 
nya arbetstidsavtalet. Vi har hög produktivitet mätt i I/K-tal. När det 
gäller Dipen så e vi 2:a i Sverige. Det finns ett mycket högt samband 
mellan hög produktivitet som leder till högre trivsel. Inte tvärtom. För 
första gången på länge har vi skaffat oss ett andrum, handlingsutrymme 
vad gäller personal, utveckling och ledarutveckling. Vi har skaffat oss 
en liten kader av medarbetare som kan axla ledarpositioner i organisa-
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tionen… Så…allt borde vara frid å fröjd då. Men, det är det inte. Dis-
kussionen som har varit under senaste året har mycket blivit om ledar-
skapet i regionen och då VL. Å vi kommer ju till den här enkäten då. 
Målgruppen e ju ni som sitter här. Det här är ett effektivt sätt att lyfta 
upp frågan på bordet. Jag kommer nu att redovisa en sammanfattning 
av vad ni har svarat. Å det är ingen skönmålning, kan jag garantera er. 
Så…håll i er nu, så kör vi. 

 
Efter en klunk mineralvatten under det att rummet fylls av sorl och nervösa skratt 

så sätter Helge upp lösa, förskrivna, blädderblock på den vita tavlan. 

1. Hur upplever du klimatet i regionledningen, dvs VL, ledningsforum och VS? 
  80%                  20% 
 
Låg                                Takhöjd               Hög 
 
Det är tyst i konferensrummet. Men någon av enhetscheferna hörs till slut säga 

‘Det var som faan.’ Helge sätter upp ett nytt block på tavlan. 

2. Hur upplever du styrningen från ledningen? 
 
80%                 20% 
 
Detaljstyrning                            Målstyrning 
 
Denna gång är tystnaden fullständig, förutom raspandet av blyertspennor mot kon-

ferensblock. Många av de närvarande antecknar mycket koncentrerat uppgifterna på 
Helges block. 

3. Vilket förtroende har du för VL? 
 
70%                30% 
 
Litet                Stort 
 
‘Det här är den oförfalskade sanningen.’, konstaterar Helge för att bryta tystnaden. 

Administratören Helene, ansvarig för traineeprogrammets praktiska genomförande, 
medlem av Stödet och i det kritiska nätverket sedd som Rolf mycket närstående, frågar 
högt: ‘Men Helge, hur stort är bortfallet?’. ‘Skit i det!’ blir det korta svaret från Helge. 

Helge Det här är inte ett acceptabelt förhållande. Det är en kraftig kritik av 
mitt sätt att leda regionen… Vad ska jag göra?! Göra nåt annat? Eller 
lösa det här?… Så, jag har ett önskemål från min sida. Jag vill att ni ta-
lar om för mej att ‘Så här tycker vi, så här vill vi ha det.’… Grunden är 
följande: 
1. Vad är/är syftet med en spelplan? 
2. Vad ska känneteckna regionen och framför allt ledarskapet? 
3. Konkreta åtgärder, vill jag ha. 
4. Klargör för er själva - Vad är styrning? Konkretisera! 
5. Vad ska vara gemensamt för vår region?  
Man kan se det sista som att det är det som är sagt uppifrån.  
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 19-20 EC 
 

Vi har Arbetstidsavtal, personalpolicy, lönepolicy, styrmodell, grupp-
jämförelser, etc. Inget av detta är givet. Det bör prövas förutsättnings-
löst. Men…vad får icke-samordning för konsekvenser? Jag lämnar er 
nu… Kommer tillbaka klockan 15.00 i morgon för rapportering. Det är 
middag klockan 18.00. Ostbricka 21.00. Det är den styrning som finns! 
(skrattar) 

 
Helge lämnar med de orden rummet och Flikens kursgård. Zorro tar över dirigent-

pinnen. 

Det visar sig efterhand att Kevin inte har haft några planer på att byta om till Zor-
ros maskering och svarta dräkt. Eller, är han hindrad att byta till denna av regionche-
ferna? Är trots allt mötet riggat till ett ‘svoosch - sen är allt som förut’ som i den av Erik 
formulerade förtida gruppgemensamma, besvikna tolkningen? Är Kevin köpt av led-
ningen för att gjuta olja på vågorna och förekomma en revolution? Kevin genomför en 
kortare föreläsning som där budskapet är att ingen människa bör chikaneras offentligt. 
Ingen organisation sägs vinna något på en sådan händelse. Den offentliga giljotinering-
en avvisas som organisationsutvecklande åtgärd av Kevin, m a o. Vidare konstateras av 
Kevin att man är ute på farligt tunn is. ‘Det som händer här idag och i morgon kan bli ett 
stort steg framåt. Men det kan också bli tvärnit!’  

I slutet av sin föreläsning ger Kevin ett förslag till hur gruppen ska arbeta vidare 
under dagen och hur de något luddiga uppgifter som Helge givit gruppen i uppdrag att 
lösa kan lösas. Kevin bestämmer inte, han vill ha gruppens instämmande till att så går 
att göra.  

Kevin Skulle vi kunna göra så här, för att göra kritiken mot VL tydlig och 
konkret: Vi går ut i grupper och diskuterar VS (Kevin menar VL) rela-
tion till EC. Att den reds ut. Förväntningarna vi har på varann skulle 
kunna ge förslag till förändringar på VL-nivån. Vad tycker ni om upp-
lägget? 

 
Det är tyst. Besvikelsen lyser om delar av gruppen. Småprat bryter ut vid de olika 

borden. Uppgiften och sättet att arbeta på ligger långt ifrån revolutionärernas önskade 
skeende. En representant för VS, dvs Stödet, uttrycker att Stödet ju faktiskt inte styr. 
Dessutom känns det som att det här blir fråga om en sorts kritik mot dem, men det är 
ju VL, dvs regioncheferna som enkätresultatet handlar om. Förvirring. Den nyrekryte-
rade enhetschefen Veronica som tills nyligen arbetade i produktionen som lagledare 
utbrister: ‘Det är väl bara å gå ut å göra!?’. Konkretismen hos Veronica är påtaglig. 
Hennes status i gruppen är dock låg. Veronica ses, på grund av sin korta historia som 
EC som okunnig i de förhållanden som ligger till grund för enkätresultaten. I det kritis-
ka nätverket ses hon dessutom som Rolfs spion. Till slut delas gruppen av konsulten 
Kevin in i fyra grupper som får två timmar på sig att samtala om Klimat, Målstyrning 
och Förtroende, dvs de tre teman som Helge redovisade från enkätresultaten. Tre av 
grupperna utgörs av enhetschefer. En av Stödets medlemmar. 

RC
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Två ganska ofokuserade timmar förflyter i den grupp jag observerar. Den består av 
två av traineerna, Erik och Jörgen, tillsammans med två enhetschefer med lång historia, 
två nytillträdda enhetschefer, samt ytterligare en EC som funnits i den positionen un-
der knappt två år. En mycket blandad grupp med andra ord. En av de nya EC’na är ett 
något osäkert kort, då övriga gruppdeltagare inte kan placera in honom i förhållande till 
de biträdande regioncheferna. Är han spion? Riskerar deltagarna i gruppen att utsättas 
för problemet med miljöer som blir kritiska i efterhand?  

När klockan börjar närma sig 18.00 så formuleras några punkter under varje rubrik 
av gruppen och blädderblocket fylls. Tillbaka i konferensrummet är stämningen förtä-
tad, igen. Ewa redovisar den första gruppens arbete. Fyra till sju punkter finns ned-
tecknade under rubrikerna Klimat, Målstyrning och Förtroende. Punkterna är relativt 
kritiska till sin karaktär, men där enhetscheferna också målas upp som kompetenta och 
villiga att axla ansvar för sitt arbete. Enhetschefen Stig redovisar Eriks och Jörgens 
grupps arbete. Bland annat redovisar man ett förslag på en organisationsförändring. 
Verkställande Ledningen bör omorganiseras från att omfatta regionchef och två biträ-
dande regionchefer till att omfatta regionchef, en biträdande regionchef, 1 eko-
nom/controller och 2-3 enhetschefer. Stig är något otydlig i sin muntliga presentation 
och slutar plötsligt. Såväl Jörgen som Erik griper då in och förtydligar, så att poängerna 
med den nya organisationen, speciellt vad gäller minskningen av antalet biträdande re-
gionchefer, går fram. 

Administratören Helene redovisar Stödets grupparbete. Innehållet är mindre expli-
cit kritiskt till sin karaktär än såväl Ewas som Jörgen och Eriks gruppers. Slutligen re-
dovisar den tredje gruppen av enhetschefer sitt arbete. Gruppen omfattar tre enhets-
chefer med vad som av andra uppfattas som starka band till framför allt Rolf, samt yt-
terligare två enhetschefer, där endast en kan sägas klart tillhöra det kritiska nätverket. 
Denna grupp hade valt att ange ‘vad som är bra’ och ‘vad som kan bli bättre’ rörande 
de tre temana. Enhetschefen Kia som presenterar gruppens resultat, redovisar fler 
punkter under ‘Detta är bra’ än under rubriken ‘Detta kan bli bättre’. Det enda som re-
dovisas rörande punkten förtroende är en ‘Detta är bra’ punkt: ‘VL’s sätt att driva Ös-
terbro region’. Presentationen föranleder Jörgen att viskande, till Erik, konstatera att 
‘Dom är inte lika kritiska…’ 

Vi avbryter för en efterlängtad middag, åtföljd av Distroöl. Kvällen förlöper under 
en blandning av kritiskt skvaller i smågrupper, uppammande av kraft att framföra kriti-
ken, dart- och biljardspelande och öldrickande. 

Ett nytt försök - krypterad konversation 

Dagen efter. I konferensrummet igen. Blädderblocken hänger kvar. Kevin inleder 
med att fråga den tysta församlingen: ‘Har ni gjort några reflexioner över natten?’. Det är 
knäpptyst i rummet. Efter en stunds tystnad bryter ändå en av enhetscheferna tystna-
den.  

Enhetschef  Ja, jag har några frågor… Vad gör vi här?! 80-20 är så tydligt. Å jag 
undrar, när man ser dom här redovisningarna…går det att göra nåt 
gemensamt, när vi har så olika syn? Inom EC-gruppen då. Å vad kan vi 
vänta oss? Attitydförändring…tar lång tid. Det tar år. 
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Som observatör så noterar jag alla de omskrivningar som förekommer hela tiden. 
Ingen vågar, fortfarande, uttrycka sin mening tydligt. Ewa reagerade också öppet över 
detta. 

Ewa Faan! Nu har vi en chans å säja vad vi tycker. Kan vi inte göra det så 
har jag inget mål kvar. 

Jonas Ja…det här är ju fruktansvärt. Att vi inte ens här vågar säja vad vi tyck-
er. 

Patrik (VS) Vi går som katten kring het gröt här. Det är för vi är rädda för repres-
salier. Ska man komma nånstans så måste man ju se var vi står nån-
stans, å har det med oss. 

 
Det är en närmast overklig halvtimme som förlöper i rummet. 25 vuxna människor 

sitter i ett rum och för ett sorts samtal som alla vet vad det handlar om men där ingen 
kan säga det rakt ut. Det utspelas vad jag vill kalla för en krypterad konversation. Traine-
ernas aktiva deltagande i denna är ytterligare ett tecken på hur väl man internaliserat 
centrala aspekter av organisationens och ledningens kultur i form av såväl språk, nor-
mer som praktik. Traineerna har vid detta lag tillgång till kryptots kodnyckel, med andra 
ord.  

Till yttermera visso är traineerna också i någon mån kryptots skapare. Traineernas 
språkliga och framställningsmässiga kompetens, delvis utvecklad under universitetsti-
den, blir till en viktig resurs i skapandet av kryptot. Precis som traineerna i aktivitets-
gruppen som skapade förslaget till upplägg av dagarna i Fliken på ett smidigt sätt förde 
fram en skarp kritik dold bakom tvetydiga formuleringar, så formulerar man sig på ett 
liknande sätt i den krypterade konversationen i Fliken. Dessutom agerar man som team 
med att konkretisera, förtydliga och skärpa otydligheter i den krypterade konversatio-
nen, såsom Jörgen och Erik förtydligade poängen om minskningen av antal biträdande 
regionchefer, vilket är den krypterade versionen av poängen, att biträdande regionchef 
Rolf skulle giljotineras och tvingas lämna organisationen. Traineerna kan därför ses 
som en viktig resurs i en process där omskapandet av den befintliga ledarkulturen och 
organisationskulturen i Distro Region Österbro var ett mål. Detta kunde de göra då de 
avvek från organisationens normalitet72 som marginalmänniskor, men med trygghet i en 
marginalkultur. 

Efter trettiofem minuter av krypterad konversation är det för första gången någon i 
rummet som vågar uttala Rolfs och Reginas namn. Strax innan har en av traineerna ta-
git första steget mot detta, genom att säga att ‘alla vet ju att allt gäller två personer.’ En 
av administratörerna i Stödet konstaterar dock att det faktiskt är regionchefen Helge 
som har velat ha två starka biträdande chefer som driver förändringsarbetet i organisa-
tionen hårt. Det är alltså att betrakta som Rolfs och Reginas tillskrivna roller att agera 
på det sätt som uppfattas som så negativt av många i EC-gruppen. 

                                                      
72 Sociologen Björn Eriksson (1997) diskuterar och använder i boken Praktiker, värden, vägval begreppet normalitet. Enligt 

Eriksson (1997:19f) är det två villkor som skall vara uppfyllda för att begreppet vetenskapligt skall bli relevant. Det för-
sta är att det måste ‘omfatta ett intrinsikalt värde av något slag, det värde som gör normaliteten värdefull och som utlö-
ser en rad negativa reaktioner om det sätts ifråga eller riskerar att gå förlorat.’ Det andra villkoret är ‘att normaliteten 
omfattar en uppsättning praktiker adekvata gentemot det intrinsikala värdet.’ Ordet intrinsikalt förefaller vara en angli-
cism och betyder på engelska ‘i sig själv; i sitt innersta väsen; på grund av eget (sitt inneboende) värde; egentligen; verk-
ligen; reellt’ (Norstedts 1994:618). Sett till mitt material, kan det ‘inneboende, reella värdet’ i så fall vara det befintliga 
karriärmanuskriptet och den arbetarkultur som existerade i Distro Region Österbro och de praktiker som var förknip-
pade med detta. 
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Konsulten Kevin gör en återkoppling till en modell om personlig utveckling som 
han ritat upp under gårdagens anförande. 

Kevin Ska man va riktigt krass så kan man säja att alla klarar sitt jobb olika väl. 
En del av er kommer inte vara kvar som enhetschefer. Så är det. 

 
Efter konstaterande av denna för alla närvarande konkreta verklighet i Distro Regi-

on Österbro och för en del av de närvarande enhetscheferna kanske något skrämman-
de möjliga framtid föreslår sedan Kevin att dagen fortsätter med att Stödet samlas i en 
grupp för diskussion och enhetscheferna i en annan. Så blir det. Enhetscheferna, som 
inklusive traineerna är närmare tjugo personer, stannar kvar i konferensrummet. En 
cirkel formeras. Ewa och Jens försöker att få struktur på diskussionen. Ewa fungerar 
som sekreterare, en position som innefattar en ganska stor portion utrymme att defini-
era vad som egentligen avhandlats under mötet. Detta innefattar m a o en möjlighet att 
kryptera eller dekryptera konversationen.  

Konversationen, och ibland diskussionen, i gruppen präglas av ambivalens. Ibland 
uttrycks konkret, tydlig kritik mot ledningen och dess ledarstil och praktik, liksom 
rörande de egna arbetsförhållandena och den psyko-sociala arbetsmiljön för såväl 
enhetscheferna själva som för medarbetarna ute på enheterna. Ibland återgås till den 
krypterade konversationen. Ibland uttrycks stridsvilja och förändringsvilja i gruppen. 
Ibland, å andra sidan, en kuvad rädsla för att förändra och att sticka ut nacken. Efter 
två timmars diskussion i ringen har oordning brutit ut. Jens och Ewa har inte någon 
kontroll över diskussionen. Istället har denna brutits ner i mikrodiskussioner i ett antal 
små grupper som skapats genom att personerna ifråga råkat hamna bredvid varandra. 
Många olika synpunkter och ämnen avhandlas s a s parallellt. Denna utveckling accen-
tuerades efter det att en enhetschef i det kritiska nätverket slutligen ställt hela situatio-
nen på sin spets. 

Enhetschef 80-20! Det talar sitt tydliga språk! Har vi…kan vi komma att ha förtro-
ende för Regina och Rolf i fortsättningen eller ej?! Kan de vända såhär 
(vänder uppvänd handflata nedåt)? För det är det som krävs… 

 
Gruppen faller slutgiltigt isär, efter detta. Tveksamhet och rädsla träder fram mer 

tydligt i diskussionen. Vågar vi? Eller…? 

Att omvärdera en Hjälte 

Under de två timmarna har Zorro varit påtagligt frånvarande i enhetschefsgruppen. 
Endast två gånger, vardera om några minuter, har konsulten Kevin kommit in. Var har 
han varit resten av tiden? Det var ju här han skulle vara, enligt det dramaturgiska upp-
lägget från traineer och kritiskt nätverk. Zorro skulle ju forma ett svärd av enhetsche-
fernas konfidentiellt uttryckta kritik. Ett svärd som skulle brukas i att föra biträdande 
regionchefer till Madame la Guillotine. Men något svärd kan knappast formas om inte 
Kevin är med i diskussionen och lyssnar, konkretiserar och formulerar. Var är han? Det 
visar sig att Kevin under resterande tid, förutom en och annan piprökningspaus ute i 
vinterkylan, sitter med i Stödets samling. Stödet, där flera av medlemmarna är nära 
knutna till de biträdande regioncheferna. Stödet, där mindre av kritik kan förväntas 
finnas, vilket knappast Kevin kan vara omedveten om, efter redovisningen på blädder-
block kvällen innan. Stödet, som inte är så många och som rimligen är i mindre behov 
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av konsulthjälp i diskussionen. Vad får då Kevin att undvika de kritiska enhetscheferna, 
egentligen? 

Flera av enhetscheferna och traineerna utvecklar under förmiddagens lopp en kritik 
mot Kevin, deras tidigare Hjälte. Spekulationer om Kevins egentliga roll i detta sam-
manhang börjar plötsligt formuleras. Är det så att Kevin är köpt av ledningen för att 
helt enkelt undvika förändring och skapa förvirring och kaos bland revolutionärerna? 
Kevin omdefinieras under dessa dagar från Hjälten från Tema-dagarna och en potenti-
ell Zorro till att bli Mullvaden och en potentiell spion. Glaser och Strauss har 
(1971:169) noterat just hur personer med Hjältestatus ibland snabbt kan få narrens eller 
brottslingens epitet klistrat på sig istället. En allmänt utbredd uppfattning i EC-gruppen 
är att Kevin styrts innan framträdandet i Fliken. Att han fått ‘order’ att lägga locket på 
och att detaljerade diskussioner mellan regionchef, biträdande regionchefer och Kevin 
skett inför dagarna i Fliken. Kevin blir plötsligt smittad av en påstådd koppling till 
Verkställande Ledningen73. De kritiska enhetscheferna och traineerna, undviker på 
grund av detta Kevin under resterande tid i Fliken. Konsulten Kevin nedvärderas och 
baktalas istället. ‘Det här fixar han inte!’, ‘Han vågar inte sticka hål på bölden.’, ‘Han har 
nog blivit hårt styrd av VL.’, ‘Han har nog gjort sitt i Distro. Varför tar man inte in nån 
annan, organisationskonsult?’, är kommentarer kring Kevins insats från enhetsche-
fer/traineer under för- och eftermiddagen. 

De olika grupperna samlas efter två och en halv timme för att redovisa för var-
andra vad man kommit fram till. Resultatet känns för mig som betraktare mycket ur-
vattnat, som kritik betraktat. Att EC-gruppens synpunkter sammanställts inför hela 
gruppen, har bidragit till detta. Många av medlemmarna i EC-gruppen fluktuerar mel-
lan benhård kritik av biträdande regionchefer och att linda in, halvt ta tillbaka och be-
tona ‘bra’ förhållanden. Modet förefaller svika en del av revolutionärerna när det 
kommer till kritan. Flera i det kritiska nätverket menar fortfarande att ‘övningarna här i 
Fliken är överkurs. Enkätresultatet borde ha kunnat ligga till grund för handling från Hel-
ges sida direkt’.  

Helge kallas till Fliken. Han har varit på möte hos Rotary i Österbro, men har i vad 
som måste vara närmast överljudshastighet, tagit sig till Fliken. På vägen har slipsen 
som varit påhängd hos Rotary plockats av. Helge kommer till Fliken utan rustning. 
Som dagarna i Fliken utvecklades, var han inte heller i behov av någon sådan. Revolu-
tionärerna hade inte lyckats trots allt. Detta var Den lilla revolutionen. Kvävd i sin lin-
da.  

EN MÅNAD SENARE - NORMALISERING 

Någon giljotinering blev aldrig av. Efter Den lilla revolutionen i Fliken ‘försvann’ 
Rolf och Regina från verksamheten under en viss tid. Rolf sades ha semester någon-
stans vid kusten och Regina sjukskrev sig på grund av lunginflammation. En knapp 
månad senare är dock bägge två tillbaka. Det är dags för de regelbundet avhållna EC-
mötena, hälften av enhetscheferna tillsammans med Rolf och hälften med Regina. Vi 
träffas på Sandåenheten och blir visade runt av en lagerarbetare. Regina informerar oss 

                                                      
73 Min personliga tolkning är dock att Kevin i själva verket fått för lite information om enkätresultatet och de stämningar 

som finns i organisationen. Jag tror att detta har gått upp för honom gradvis under dagarna i Fliken. Kevin kan dock 
inte backa från sitt idiom att ‘ingen ska tappa ansiktet’. Kevins position är långt ifrån avundsvärd. Upprepade gånger sö-
ker Kevin bekräftelse kring åtgärder och upplägg av dagen hos mig. Jag var dock tvingad att försöka undvika Kevin så 
mycket som möjligt för att undvika av besmittas av hans påstådda koppling till Verkställande Ledningen. 
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om att Helge kommer på besök om ett par timmar. Regina tar sedan upp händelserna i 
Fliken. Reginas röst är sprucken och hon talar med ett tillkämpat lugn, men hennes 
osäkerhet lyser igenom. Det känns som att gråten är nära. 

Regina Ni hade ju mycket åsikter. Å kritik av VL och framför allt mej å Rolf. 
Jag vill bara säja att jag har tagit åt mej av kritiken och ska göra allt för 
att bättra mej… Vad jag vill är å ha personlig feedback från er. Vad 
som gått snett i just vår kommunikation. Det vill jag ha vid våra av-
stämningsmöten. (Alla enhetscheferna, utom en vikarierande som 
egentligen är lagledare sitter och tittar ner i bordet framför sig. Regina 
märker detta. Hon tystnar, tittar sig omkring, söker kontakt.) 

Regina Är det…okej? Kan vi gå vidare på det sättet?  
(Tystnad) 

 Kan vi göra så? 
Stig Ja! 
Sören (m fl) Ja. 
Regina Då kan vi gå över till det gamla vanliga. 
 (Regina sätter sig ner, lägger på OH. Rösten bär bättre nu. Många runt 

bordet byter kroppsställning, fixar med pappren på bordet, harklar sig. 
OH-bilden är direkt på whiteboardtavlan bakom Reginas rygg.) 

Bengt (VS)  Det finns ingen duk! 
Stig (Hoppar fram) Jo du!! (Stig tar fram en ‘gömd’ duk, nedifrån)  

Du är i Sandå nu, Bengt! Här finns resurser!  
Alla (skrattar) 
 
Vi bevittnar här en normalisering. Stigs agerande ger möjlighet att gå vidare i gamla 

invanda hjulspår vad gäller enhetschefsmötens normala innehåll och relationer mellan 
deltagarna. Så sker också och kostnadsfokuseringstemat, som är så centralt i den offici-
ella berättelsen om Distro och i ledarkulturen i Distro Region Österbro, dominerar det 
möte som utvecklar sig. En kvart försenad kommer Helge in genom dörren. 

Helge Diskussioner om ledarskapet i regionen har ju förts i regionen. Det har 
väl gjort att det gått lite på halvfart. Jag tänkte bringa detta till ett kon-
struktivt slut nu. Jag ställer två frågor till er:  
1 - förtroendefrågan, era synpunkter på Rolfs och Regina ledarstil.  
2 - ledningsfrågan i framtiden.  
Vi är ju rätt bra här i regionen. Framgångsrika. Vi ligger bäst av alla i 
DIP på 11 punkter av 23. Alla här är delaktiga i detta. Det är också ett 
resultat av vår långsiktiga strategi - att få medarbetarna att se att det är 
ett eget litet företag. Men…det finns inget försvar för att man har en 
ledarstil som inte lever upp till kraven på en ledare i Distro… Jag vill 
nu höra att ni ger Regina en chans att rätta till det här. Som ni sa i Fli-
ken. Jag kommer också att följa upp det här fram till sommaren med 
personliga samtal med var och en av er. 

 
Helge, Regina och Bengt från Stödet lämnar rummet och enhetscheferna för en 

kortare diskussion om förtroendefrågan. Denna utmynnar i två meningar formulerade 
på ett blädderblock.  
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Vi har förtroende för Regina. 
EC ska vara ärliga i personliga samtal med Regina och Helge. 
Enhetscheferna Nordost. 
 
Helge, Regina och Bengt kallas in i rummet igen. Helge förefaller nöjd med formu-

leringen på blädderblocket och berättar att den verkställande ledningen skall utökas och 
förutom regionchef och två biträdande regionchefer också omfatta två enhetschefer. 
Dessa väljs ut av Helge. 

Helge Jag har valt att inte gå er tillmötes när det gäller att EC-gruppen ska ut-
se representanter i VL. Skälet… Vi i VL har kommit till åren. Måste se 
till att säkra ledningsförsörjningen i framtiden. (…) Vad ska tillföra oss 
gamlingar i ledningen? Jag kommer att välja dessa två representanter 
från det yngre gardet, så att säja. En EC från vardera gruppen. Den hä-
rifrån är Jörgen. Från den andra gruppen är det Birgitta Andersson… 
Detta gäller tillsvidare och det gäller med omedelbar verkan. Jag hop-
pas detta ska vitalisera ledningsarbetet i regionen. Då pratar jag inte ba-
ra om föryngringen. Facket och Stödet vet inget om detta nu. Håll det 
för er själva tills ni fått ett beslut i näven. 

 
JÖRGEN SOM KOMPETENT, INSÅLD SKOLPOJKE 

Nio månader efter inträdet i Distro hade således en av traineerna, Jörgen, utsetts till 
medlem av verkställande ledningen. Jörgen hade övervägt erbjudandet under helgen. 

Dan Men det var ingen tvekan? 
Jörgen Njae… Det är väl det att jag ville att det skulle säljas in ordentligt. Men 

annars så… Jag e ju klart yngst av alla EC’na… 
 
Jag tolkar Jörgen som att han redan denna dag, då beslutet om upphöjelsen tillkän-

nagavs till hans enhetschefskollegor, själv hade trätt in i rollen som medlem av verkstäl-
lande ledningen. Som lite mer chef än enhetschef. Flera gånger under förmiddagens 
‘normala’ möte presenterar Jörgen sig som den kompetente och duktige. Som den 
framgångsrike Distrochefen. Inte som den potentiellt framgångsrike chefen i allmänhet, som 
i samband med rekryteringen, utan som konkret framgångsrik i relation till andra chefer på 
samma nivå i organisationen. 

Jörgens enhet har så kallad plustid i de anställdas timbank. Detta förhållande inne-
bär för Jörgens enhet en framtida kostnad i förlängningen. Detta är givetvis inte posi-
tivt mot bakgrund av kostnadsfokuseringen som ständigt betonas. 

Jörgen Det ligger kvar från förra året. Mest i Myrbo. Jag ska försöka få ner den 
i april. 

Regina Men då får vi tänka på att i april har vi en liten julvecka. Påsken. Det är 
så himmelens viktigt att ni som chefer följer upp denna (timbanken) 
varje månad. Gå in på lag å se på varje person. Jag hade egentligen inte 
tänkt å skälla på er nåt i dag. Men av tio enheter så var det sex som inte 
skickat in denna (håller upp en timbanksrapport). Det är inte att ha re-
spekt för varandras arbete. (Tystnad) 

Jörgen Men Örjansholm…dom har 1120 timmar minus… Det är ju inte heller 
bra? 

Regina Näej…det är ju ett lag, 780 timmar. 
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Jörgen Det är ju tid vi bjuder på. 
 
Det är således inte Jörgens ‘fel’ att hans enhet har en ackumulerad kostnad. Istället 

visar Jörgen genom sin kritik av förhållandena på en annan enhet att han egentligen 
behärskar och återskapar kostnadsfokuseringstemat i den officiella kulturen, trots de 
faktiska förhållandena på den enhet han sedan fem månader varit chef för. Något sena-
re under samma möte handlar diskussionen om minskad efterfrågan bland kunderna 
för en av Distros tjänster;  

Regina Vi budgeterade i regionen för minus 5%. Helge åkte till regionchefs-
gruppen. Dom hade 0%. Vi kunde inte avvika från dom andra, så vi 
kunde inte budgetera för det. Vad tror du om den här affären i framti-
den Jörgen? 

Jörgen Jag tror att det stora tappet kommer nu. Den tekniska utvecklingen gör 
det. Vi har väl pratat om det i flera år…men nu tror jag det kommer. Så 
är det… men jag…å Camilla…budgeterade ju lågt här. Så vi är ju fak-
tiskt en av de få som klarade resultatet mot budget, ju. 

 
Så fortskrider mötet. Den duktige och framgångsrike Distrochefen iscensätts av 

Jörgen i interaktionen med övriga enhetschefer och biträdande regionchef. Detta både 
genom att visa att centrala teman i den officiella berättelsen (kostnadsjaktstemat) inter-
naliserats och återskapas av Jörgen, men också genom att visa på en kompetens som 
går utöver de församlade jämlikarnas. Jörgen hade minsann förutsett och tagit hänsyn 
till den minskade efterfrågan - och når därför sin budget. Låt vara med den mer rutine-
rade enhetschefen Camillas hjälp, då hon assisterade Jörgen i konstruktionen av hans 
första budget för sin enhet. 

Jörgens närmast kameleontlika framtoning och skickliga framträdande, betonande 
olika delar av berättelsen om sig själv som chef och chef i Distro Österbro i olika 
sammanhang, blir också synlig då han i sin interaktion med Regina under lunchen 
blickar ett par dagar framåt. Framåt till det första mötet med den nya, utökade verkstäl-
lande ledningen. 

Jörgen Det är på måndag nu va? 
Regina Ja. 
Jörgen Det är, eller ska bli kul å lära sej! Jag vet ju inte hur ni jobbar å så. Å 

kanske påverka. 
Regina Ja, men du ska väl vara där i din funktion att förändra?! Du är ju bra, 

för du har ju ingen direkt historia i regionen. Du är neutral om man sä-
jer. 

Jörgen Ja, det är klart. Det ska bli kul å kunna påverka… 
Regina Å sen har du ju en bakgrund som ingen av oss har. Ekonomin. 
 
Mötet avslutas. Jörgen dröjer sig kvar med Regina. De ska samåka tillbaka till Ös-

terbro. Regina vänder sig till mig och säger: 

Regina Det går fort för en del adepter, va? (Nickar mot Jörgen). 
Dan  Jo. 
Jörgen Jag var ju lite tveksam hur det här skulle tas. Av gruppen här å så. Jag 

vet inte, men jag tror att dom accepterar det? 
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Regina Ja, det tror jag. Det är inga problem. Å du e ju neutral. Du har ju inte 
varit här så länge å skapat band… För du e ju ingen ja-sägare! Jag vet ju 
att du kan vara väldigt envis! (skrattar) 

Jörgen Ja. Fast jag var mest…det jag sa till Helge…att det var väldigt viktigt att 
det här såldes in ordentligt. Jag tyckte han la upp det bra. Det här med 
föryngringen å så… Hoppas det går bra i den andra gruppen också. 
Det är nog en del starka viljor i den gruppen. Dom skiljer sig nog åt 
rätt mycket från nordost. 

 
Fanns det något fog för Jörgens tankar om att det var väldigt viktigt att hans ut-

nämning ‘såldes in’? Varför skulle det vara problematiskt att han, som en av enhetsche-
ferna kom in i verkställande ledningen? Att enhetschefer skulle in i verkställande led-
ningen var ju egentligen ett krav från enhetschefsgruppen, vid mötet i Fliken någon 
månad tidigare. 

Dagen efter enhetschefsmötena i Sandå (respektive Stenbro) observerar jag Jörgen 
på regionkontoret i Österbro. Efter att vi förmiddagsfikat i cafeterian tillsammans med 
ett par andra enhetschefer och några administratörer säger Jörgen till mig: 

Jörgen Det är ingen som säjer nåt, men man känner det i luften. 
Dan Vadå? 
Jörgen Jag e alldeles säker på att dom vet att jag är med i nya ledningsgruppen. 

Men dom säjer inget. Dom e helt klart besvikna!  
 
Administratören Anja var också klart besviken denna dag. ‘Ingen motivation idag, 

inte.’ konstaterade hon vid förmiddagsfikat. Varför? Min tolkning av den förändring av 
verkställande ledningen som presenterades av Helge, som en sorts eftergift till kritiken 
mot regionledningen, där ‘neutrale Jörgen’ och enhetschefen Birgitta kompletterade re-
gionchef och biträdande regionchef, och övriga händelser i samband med denna för-
ändring och enhetschefsmötena är följande: 

Förändringen upplevdes inom det kritiska nätverket som ingen förändring, eftersom 
Birgitta betraktades som Rolfs handgångna kvinna. Men också då Jörgen kunde ses som 
relativt okritisk och som i viss mån ‘adopterad’ av Regina. Jörgen hade ju tillåtits tillträ-
da en enhetschefstjänst efter endast fyra månader av traineeprogrammet och hade vad 
som upplevdes som nära kontakter med ledningen och då framför allt Regina, men 
också med administratörer inom Stödet, som upplevdes som Rolf närstående. Jörgens 
förmåga att etablera sociala kontakter med dessa centrala personer i den befintliga led-
ningen i Region Österbro, sammanfattad i förmågan att presentera sig som en av dem, 
kunde alltså tolkas negativt av omgivningen, speciellt i det kritiska nätverket. 

TRAINEERNAS ROLLER OCH GNÄLLIGA MEDARBETARE 

Det är i mitten av mars 1998. Ewa och jag kommer till hennes enhet. Direkt kom-
mer en av lagledarna in på Ewas kontor. Det är en av lagerarbetarna som ‘gnäller om 
timbanken’ som Ewa sedan uttrycker det. Timbanken är en del av det arbetstidsavtal 
som sedan ett halvår är i bruk i Region Österbro. Timbanken innebär att man istället 
för fasta arbetstider arbetar då det finns arbete att utföra. Det betyder att man som an-
ställd kan hamna på plus eller minustid. Dvs man har arbetat mer eller mindre än den 
normala veckoarbetstiden och kan komma i skuld till företaget, eller att företaget ham-
nar i skuld till den enskilde, vid en årlig avstämning. ‘Vad har han å gnälla över egentli-
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gen!?’, menar Ewa. Hon vet dock inte riktigt hur hon ska besvara den kritiska fråga som 
lagerarbetaren ställt och säger att hon ska ‘kolla upp det, och återkomma’.  

Ewa berättar sedan hur hon haft information med alla lagen om den sk POR-98. 
En resultatmodell som baseras på flödes- och processtänkandet, som ‘var inne’ i den 
populära managementdiskursen vid denna tid74.  

Ewa Det är ju inte så att dom (anställda) jublar: ‘Ja, vad roligt!’. Här måste 
man hela tiden vända attityder. Det är inte som Sophie, där hon jobbar 
nu (Distros Huvudkontor, Stockholm). Folk där har samma språk. 
Dom gillar det dom jobbar med. 

 
Ewa hade bara några dagar tidigare varit ute och ätit middag med Sophie, som vid 

det här laget hade en dryg månads erfarenhet av arbetet på huvudkontoret i Stockholm. 
Under middagen hade Sophie och Ewa bland annat talat om sina egna roller under 
Den lilla revolutionen. De såg, berättar Ewa, sig själva som de som på något vis initie-
rade denna. 

Ewa Det var nog Roffes och Reginas största misstag. Å anställa oss. Jag 
hade inte tänkt så tidigare - men vi satt å skrattade åt det. Å när man 
tänker tillbaka, så stämmer det nog. Dom andra, enhetscheferna, dom 
har liksom vågat å träda fram när dom har sett oss. Först var dom nog 
lite misstänksamma mot oss, dom andra EC’na. Men dom har ju sett 
att vi är kritiska. Vi, liksom, accepterar ju inte vad skit som helst! Innan 
trodde nog EC’na att vi skulle va på Roffes å Reginas sida. 

 
Ewa har dock uppenbart svårt att handskas med det förhållande att medarbetarna 

på hennes enhet inte ‘accepterar vad skit som helst’. Dvs när hon och Sophie funderar 
över traineernas roller i frammanandet av Den lilla revolutionen och som skulptörer i 
Distro Region Österbros ledarkultur, där man genom sitt handlande fått enhetschefs-
kollektivet att stå upp och det kritiska nätverket att agera, så värderar hon detta posi-
tivt. En medarbetare på hennes Örjansholmsenhet som inte accepterar alla detaljer i 
ledningens tolkning av och Ewas information om denna tolkning av arbetstidsavtalet, 
däremot, ‘gnäller’. Medarbetarnas attityder måste hela tiden ‘vändas’. Medarbetarna talar 
‘ett annat språk’ och ‘gillar inte sitt arbete’ - som Sophie berättar att huvudkontorets 
folk gör. Ewa ser inte att hon, Sophie och de andra traineerna, liksom det kritiska nät-
verket och andra inblandade i Den lilla revolutionen, på samma sätt också kan ses som 
gnälliga medarbetare. Om man antar den verkställande ledningens perspektiv kan de 
ses som medarbetare som talar ett annat språk, som inte gillar sitt arbete och vars atti-
tyder hela tiden måste vändas.  

Som illustrerats ovan deltog såväl Sophie som de tre traineer som var kvar i organi-
sationen vid mötet i Fliken mer eller mindre aktivt i arbetet med att konstruera revolu-
tionen. De trädde, genom sin annorlundahet, och sitt medlemskap i marginalkulturen 
in och agerade regissörer i relativt stor utsträckning. Men när saker och ting ställdes på 
sin spets förblev revolutionärerna i det kritiska nätverket ‘dom gamla Distare’ de var. 
Rädslan för förändring, den utvecklade tysthetspraktiken bland ledare på enhetschefs-

                                                      
74 T ex i form av Business Process Reengineering, där man i organisationer skulle ‘söka processerna’, beskriva och renodla 

dessa processer, öka kvaliteten och som en konsekvens kunna trimma bort ‘luft’ i organisationen och därmed spara 
pengar och öka vinsten. POR-98 står för Processorienterad resultatmodell. 
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nivån, bland de disciplinerade eller t o m domesticerade enhetscheferna och administ-
ratörerna, var så pass stark, att regissörernas ansträngningar på det stora hela måste be-
traktas som resultatlösa. Nykomlingars möjligheter att påverka och förändra kulturer i 
organisationer finns. Men kulturer i organisationer är tröga att förändra i mer radikalt. 
Att enhetscheferna och administratörerna i Distro Region Österbro skulle bryta tystna-
den uppåt i organisationen som var norm var ett för högt mål, visade det sig. 

Van Maanen och Schein (1979:235) är inne på ett intressant tema som förefaller 
styrkas av föreliggande studie. Författarna konstaterar att kollektiv socialisation (dvs då 
ett antal rekryter helt eller delvis genomgår en process in i vad som mer eller mindre är 
en och samma organisationella roll) som i fallet med management traineerna i Region 
Österbro, för med sig en risk eller möjlighet till revolution. Då gränser passeras i grupp, 
byggs normalt gemensamma tolkningar och en gruppkänsla upp. Detta begränsar i och 
för sig individens möjligheter att på ett innovativt sätt utveckla de roller som förväntas 
internaliseras. Men, säger Van Maanen och Schein: 

The likelihood of rebellion must be mentioned, however, because the consensual 
character of the solutions to the boundary passage problems worked out by the 
group may allow the members to collectively deviate more from the standards set by 
the agents than is possible under the individual mode of socialization. Collective 
processes provide a potential base for recruit resistance. (Van Maanen &Schein 
1979:235) 
 
Jag vill hävda att just detta skedde i det studerade programmet. Den kollektiva pro-

cessen skapade grund för utveckling av den marginalkultur som tidigare diskuterats. 
Precis som Van Maanen och Schein själva poängterar är det sällan fråga om fullständigt 
individuell socialisation eller kollektiv socialisation, i samband med personers inflöde i 
organisation eller andra transitionsprocesser. Istället rör det sig ofta om en kombina-
tion av dessa två ‘taktiker för socialisation’ som författarna kallar det. 

Att man sedan som trainee och ny chef ser sitt eget motstånd mot högre chefers 
praktiker i arbetet, som delvis styrts från ännu högre nivåer i organisationen, som att ‘vi 
accepterar inte vad skit som helst!’ men att underställda medarbetares motstånd är 
‘gnäll’, är en annan fråga. 

DISTANSERINGSPRAKTIKER 

Utvecklingen av revolutionen och dess utfall, vilket från flera av traineernas sida 
kort sagt betraktades som magert och där dagarna i Fliken framstår som en sorts an-
tiklimax, gav upphov till ett fortsatt utvecklande av de distanseringspraktiker som av 
Erik och Ewa redan tidigare börjat utvecklas. Nu skulle kritiken i alla fall formuleras 
öga mot öga, i en form av examination, igen… Erik berättar, någon vecka efter enhets-
chefsmötena, att han upplever det som fult att först ha en enkät för att sen ta kritiken i 
enskilda samtal. ‘Det är inte lätt å va ärlig då. Roffe å Regina e ju så starka personer, ju, 
så dom får sin vilja igenom ju.’ 

Erik berättar också från sydvästgruppens enhetschefsmöte, med Rolf, om hur tyst-
naden som praktik fortsätter, trots Den lilla revolutionen. 

Erik Du vet mina lag tar ju sin egen statistik. Å det sa jag ju.  
Dan Är det två lag så ska dom egentligen ta åt varann? 
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Erik Visst. Å det fick jag ju skit för då. Jag å Markus i Fornby, som var dom 
enda som gjorde det. Men sen kröp det ju fram efteråt att det var inte 
alls alla som gjorde det. Dom sa en sak på mötet, å en annan sak gjorde 
dom. Dom ‘hade funderat på att låta lagen ta åt varann.’ (…) 
Det hade visst varit lite spänt hos Ewa i fredags. Roffe hade varit där. 
Å då hade han sagt till henne ‘Å din ståndpunkt känner jag ju till!’. Så 
det är tydligt att han fått informationer därifrån mötet (Fliken) ju. 

Dan Som vanligt? 
Erik Ja. Så vi får väl se vad man ska säja nu på fredag när han kommer hit. 

Jag har snackat med Ewa om det, så man vet vad som väntar. Tänker 
säja att ‘vad jag tycker, det vet du från Fliken, ju. Enkäten.’ 

 
Ewa berättar om detta tillfälle att hon ‘var så arg att jag skakade! Jag hade nog 190 i 

puls. Men jag var tvungen å säja som jag känner. Det hade varit att ljuga annars.’ 

Ewa Å Roffe hotade: ‘Jamen om vi inte kan samarbeta, så kan ju du inte 
vara kvar här!’ Å jag sa: ‘Näe.’ Då blev han tyst! Det hade han inte vän-
tat sej! 

 
Ewa berättar också att hon inte skulle ha accepterat ett erbjudande om att ta plats i 

verkställande ledningen, som Jörgen, om hon skulle fått ett sådan. Inte så länge de två 
biträdande regioncheferna var kvar. ‘Det är ungefär som att dom köper en. Man kanske 
får högre lön. Men det hade inte känts rätt å ta det om man ändå är på väg bort. Sitta där 
sex månader liksom…’ 

Jörgen värderar däremot händelserna på det enhetschefsmötet Erik och Ewa delta-
git i utifrån ett annat perspektiv: 

Jörgen Roffe…han hade gått in å sagt att han e den han e. Han kan inte ändra 
sej. (Skakar på huvudet) Regina, hon bad ju nästan om ursäkt. Men 
sydvästgruppen kunde visst inte enas. Det var fifty-fifty tydligen. Det är 
ju inte bra ju… 

 
Detta kan jämföras med Ewas tolkning där mötena egentligen var något annat: 

Ewa Det var ett spel för gallerierna bara. Men köper alla andra det här, så e 
det väl jag som får flytta på mej. För oss e det ju en ganska stor ar-
betsmarknad som finns. Dom andra har ju inget val. Men, du vet, jag 
drömde om det här i natt. Att Georg (kritisk enhetschef) hade sagt att 
‘Jag tror nog det är mej det är fel på, alla andra har rätt.’ 

 
Nå, varken Ewa eller Erik flyttade på sig under det närmaste halvåret. De stannade 

kvar som enhetschefer på sina respektive enheter. Däremot utvecklade de under den 
närmaste tiden olika praktiker att skapa distans till den befintliga ledarkulturen. Det var 
fortsättningsvis distans gentemot regionledning och vissa administratörer som söktes, 
både för den egna personen, men också i form av intrycksstyrning, där de, bland med-
arbetarna på enheterna och de medlemmar i det kritiska nätverket som fanns kvar i 
organisationen efter mötet i Fliken, skulle uppfattas såsom självständiga gentemot 
Österbro. Framför allt blev detta tydligt i hos Erik. 
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Jag har tidigare kort pekat på att Erik, efter tillträdet som enhetschef i Norborg av-
visade ‘erbjudanden’ från biträdande regionchefen Rolf om att någon från Stödet skulle 
vara med varje gång han genomförde lagmöten och informationsmöten på ‘hans’ en-
het. En plan över alla sådana möten skulle konstrueras och skickas till Stödet. Erik 
gjorde så och fick den tillbaka med det ‘erbjudandet’. Erik gjorde därför en helt ny plan 
för möten på Norborgsenheten. Denna skickade han aldrig till Stödet, vilket innebar att 
den tänkta hjälp, som av Erik uppfattades som försök till kontroll och disciplinering av 
honom, föll. ‘Ojdå, jag måste ha glömt att skicka den ändrade versionen till Stödet.’ var 
Eriks inrepeterade förklaring då denna distansering från det kontrollerande Österbro 
och manipulering av kontrollanterna i sinom tid skulle uppdagas. 

Biträdande regionchef Rolf skall komma på besök på Norborgsenheten följande 
dag. Erik vill vara säker på när han dyker upp och ringer Rolfs mobil. Erik berättar att 
han har medarbetarsamtal fram till klockan nio.  

Erik Då vet jag att han måste åka vid halv tolv, då blir det bara två och en 
halv timme! 

Dan Men om han kommer tidigare då? 
Erik Då får jag ställa in medarbetarsamtalet. 
Dan Måste du? 
Erik Jag vill ju inte ha honom gående ensam här i en timme bland lagerkil-

larna!  
 
Erik säger förvisso det sista i en skämtsam ton, men det finns ett allvar bakom 

skämtet. Erik som använt sig och förstärkt den misstro och de negativa bilder av Ös-
terbro och chefer därifrån som existerade på Norborgsenheten då han kom dit, vill inte 
att detta skall uppdagas eller eventuellt motverkas av en fritt omkringströvande Rolf. 
Den kontrollerande Rolfs rörelser i rummet måste kontrolleras, liksom tiden för kontakt 
mellan Norborg och Österbro måste minimeras. 

Samma dag kommer Marianne på besök på eftermiddagen för att hantera vissa per-
sonalfrågor med medarbetare på enheten. I god tid innan hon kommer får Erik tele-
fonsamtal från Sophie, som haft motsvarande besök på förmiddagen, som förvarnar om 
vad Erik kan förvänta sig och hur besöket från Regionkontoret i Österbro bäst kan 
hanteras.  

Den förändring i arbetsorganisationen som Erik fick i uppdrag att genomföra, som 
en del i den ritualiserade chefsinstallationen, presenteras av Erik, en månad efter tillträ-
det som chef. ‘Det här sköter vi själva, utan inblandning från Österbro, har jag sagt till 
Rolf’, berättar Erik för mig. 

Erik åkte under någon vecka innan tillträdet som enhetschef runt till ett antal enhe-
ter där enhetschefer han hade fått förtroende för fanns. Flera av dessa var att betrakta 
som medlemmar i det kritiska nätverket. En av dem hade av Rolf klassats som att ‘han 
inte kommit så långt i sin utveckling’ då Sophie önskade ha honom som ny mentor, vil-
ket hon inte fick. Att inte ha kommit så långt i sin utveckling är i detta sammanhang 
synonymt med att inte fullt ut agera som Rolf och Regina önskar i sitt arbete. Från des-
sa chefer, som på ett antal punkter avvek från framför allt Rolfs syn på chefskap, häm-
tade således Erik inspiration till olika handlingar och aktiviteter på sin enhet. Det gällde 
t ex den nya arbetsorganisationen. 
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En av regionchefernas käpphästar var att anslagstavlorna på varje enhet skall se li-
kadana ut. Dessa skulle vara rena, tydliga, uppdaterade. Vidare fanns ett antal punkter 
som alltid skulle vara anslagna. Det gäller den senaste DIP-mätningens resultat, det 
gäller det ekonomiska utfallet den senaste månaden per lag och för enheten i stort, etc. 
Ännu fyra månader efter att Erik tillträtt som Norsborgenhetens enhetschef (som be-
nämningen på positionen sedan flera år varit) stod det dock fortfarande den föregående 
benämningen ‘produktionschef’ på en skylt ovanför den anslagstavla som skulle se ut 
på ett visst sätt. När vi under en observation passerar tavlan kommenterar jag detta till 
Erik: 

Dan Du får fan ta å ändra! (skämtsamt) 
Erik Vadå? Äh, jag vet inte vad som sitter på dom. Å jag vet inte vad som 

ska vara på dom heller! Timbanken å ansvars å aktivitetsplan å…? Det 
där att alla tavlor ska va lika det dödar ju bara kreativiteten å leder ju 
bara till motstånd från lagerarbetarna.  

Dan Men det ska ju öka vi-känslan och kvalitetsmedvetandet? 
Erik Näe…det tror jag inte på. 
 
Erik distanserar sig inte bara från de personer som förkroppsligar Österbro och 

dess ledarkultur. Han agerar i kontrast mot dem på ett uppenbart sätt. Erik är mycket 
medveten om att just denna punkt är att betrakta som en käpphäst för biträdande regi-
onchefer. Rebellen Erik visar på detta sätt sin status som självständig. Han gör som den 
mentor han haft sedan han tillträdde i Norborg. ‘Han har gjort som han vill och bett om 
hjälp när han behöver. Tur han e min mentor’, konstaterar Erik efter fem månader som 
enhetschef. 

Bara det förhållande att Erik valde att rent fysiskt placera sitt kontor i Norborg, sju 
mil från Österbro där åtminstone de tre föregående Norborgsenhetscheferna valt att ha 
sitt kontor, indikerar distansering från Regionkontoret och den verkställande ledningen. 

Ovannämnda förhållanden tolkar jag som utvecklandet av distanseringspraktiker 
gentemot den kontrollerande, disciplinerande, ostrakicerande och förtryckande Region 
Österbro och den ledarkultur som existerar. På samma gång lyckas Erik (och Ewa) att 
framträda som tolkningsbara som självständiga och som chefer med potential för hand-
ling och skydd av den egna enhetens medarbetare mot det hot, som faktiskt regionkon-
toret och dess ledning utgjorde, med sin fokusering på förändring, till skillnad från den 
positiva värderingen av konserverandet som framträdde på golvet. Ser vi detta mot 
bakgrund av den diskussion jag förde i kapitel fem om olika plattformar för berättande 
kan konstateras att Erik och Ewa genom distanseringspraktikerna också skapat utökade 
möjligheter att framträda som berättande subjekt i den lokala arbetsplatskulturen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kollektiv socialisation alltså kan ge upphov till re-
volt. Detta kunde tillsammans med det förhållande att flyktförsök från en dominerande 
verklighet, via en marginalkultur som utvecklats, kunna bli en viktig möjlighet att för-
ändra befintliga kulturer i organisationer, där nykomlingarna får viktiga funktioner. Re-
volt och kulturförändringar är dock svårgenomförbara. Trögheten i form av existeran-
de kultur som förändringshämmande och dramaturgisk kompetens hos ledande skikt i 
organisationen - etablerade - kan hindra marginalkulturens revolutionskatalyserande ef-
fekter. Små förändringar, om några, kan bli resultatet på organisationsnivån, men kan 
givetvis leda till förstärkning av känslor av alienation och vilja till flykt hos individ och 
grupp. Detta kan leda till utvecklandet av olika individuella eller gruppers praktiker för 
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att hantera den dominerande verkligheten, i detta fall t ex i form av individuella distan-
seringspraktiker. Dessa kan dock knappast utvecklas om inte någon form av kulturell 
kompetens internaliserats av individerna ifråga. Detta kommer att diskuteras i följande 
kapitel. 
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Cultural analysis is intrinsically incomplete. And, worse 
than that, the more deeply it goes the less complete it is. It 
is a strange science whose most telling assertions are its 
most tremulously based, in which to get somewhere with 
the matter at hand is to intensify the suspicion, both your 
own and that of others, that you are not quite getting it 
right. But that, along with plaguing subtle people with ob-
tuse questions, is what being an ethnographer is like.  
(Clifford Geertz, 1973:29) 

 
KAPITEL 9 – INTERNALISERING AV KULTURER OCH 

HANTERANDET AV MELLANRUM 
De i avhandlingen centrala begreppen internalisering och organisationskultur samt 

delkultur kommer att diskuteras i detta kapitel. Därefter diskuterar jag kort om någon 
internalisering av en generell organisationskultur kan sägas ha skett hos de studerade 
traineerna. Sedan följer en sammanfattande beskrivning av en delkultur inom organisa-
tionen, nämligen den ledarkultur som existerade i Distro Region Österbro, och en dis-
kussion rörande en eventuell internalisering av denna hos de studerade management 
traineerna. Utvecklingen av självidentiteten och utvecklingen av organisationssjälv hos 
dessa diskuteras därefter. Avslutningsvis lyfter jag fram ett tema som jag betraktar som 
återkommande i hela den socialisationsprocess som studerats, hanterandet av mellan-
rum - och dess relation till objektiv karriär. 

VAD ÄR INTERNALISERING AV KULTUR EGENTLIGEN? 

Att internalisera kultur är att betrakta som en del av ett mer övergripande begrepp - 
socialisation. Internaliseringen i fråga ses inte sällan i litteraturen som en förhållandevis 
okomplicerad affär, som något som bara sker. Internalisering har som begrepp många 
dubbelgångare eller kusiner. Till exempel kan i huvudsak samma process benämnas 
kognitiv omformulering (cognitive redefinition, Schein 1992:389f), inpräglande (inculca-
ted, Granfield  1992:12), eller enkulturation och ackulturation (se t ex Eriksson 2000). In-
ternalisering kan ingå i processer som kan benämnas social identitetsförädling (se t ex La-
lander 1998), identitetsformering (se t ex Proweller 1998), identitetskonstruktion (se t ex 
Schein 1971, Kellner 1992 samt Grint 1995) eller identitetsformulering (se t ex Nilsson 
2001). Vidare kan internalisering benämnas som lärande (Schein 1992), vilket kan vara 
ett resultat av formella lärosituationer (se t ex Björkegren 1986), erfarenhetsbaserat (se t ex 
Hill 1992) eller situationellt lärande (se t ex Lave & Wenger 1991).  

Listan kan utan tvekan göras ännu längre om man så vill. Vilket begrepp man som 
författare väljer att använda är dock inte helt oproblematiskt. Begreppen är i olika grad 
tyngda av bagage i form av perspektiv på människa och samhälle och då kanske fram-
för allt rörande synen på aktörens roll i förhållandet mellan människa och samhälle. 
Flera av de begrepp som angivits ovan har kopplingar till amerikansk efterkrigstids 
strukturfunktionalism (Granfield 1992:12). Detta gäller framför allt de begrepp som 
anger internaliseringsprocessen som något i huvudsak oproblematiskt, och som ger 
strukturen ett primärt förklaringsvärde. Att individer relativt enkelt kan skolas in i, t ex, 
yrkesroller är något som antas i jämförelsevis hög grad inom denna ‘skolbildning’. Be-
grepp som inpräglande, införlivande, lärande och enkulturation ligger nära detta per-
spektiv. Närmare ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt finner vi begreppen social 
identitetsförädling, identitetsformering, identitetsformulering, identitetskonstruktion, 
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kognitiv omformulering, erfarenhetsbaserat och situationellt lärande samt i viss mån 
ackulturation. 

Jag kommer därför att nedan kort förhålla mig till två av dessa begrepp som får 
symbolisera de två ‘perspektiven’ ifråga, för att därefter argumentera för min egen an-
vändning av begreppet internalisering i samband med kulturöverföringsprocessen i det 
studerade fallet. Jag väljer dessa begrepp som exempel att förhålla mig till då det i det 
ena fallet rör sig om ett begreppspar använt i en nyligen publicerad studie av deltagare i 
just ett management traineeprogram (Eriksson 2000) och i det andra fallet ett begrepp 
använt i en nyare svensk avhandling om ungdoms- och gruppkultur (Lalander 1998). 
Därefter presenteras kort en kritisk syn på internaliseringsbegreppet från Lave och 
Wenger (1991). 

De av Eriksson använda ackulturations- och, framför allt, enkulturationsbegreppen 
ligger närmare synen att det som studerats i min avhandling rör sig om relativt oprob-
lematiska händelser. ‘Det liksom bara sker’. Att använda sig av begreppet identitetsför-
ädling antyder å andra sidan en mera problematiserande inriktning, där individens eget 
skapande, som agent, betonas avsevärt mer än i det förstnämnda perspektivet, där 
strukturerna är det som dominerar visavi individen på ett helt annat sätt. Jag använder 
begreppet internalisering i syfte att placera mig någonstans mitt emellan dessa två ‘po-
ler’. Internalisering är ett begrepp som tar hänsyn till såväl individen som agent som 
omgivande strukturers bärkraft. Internalisering sker, men det handlar till vissa delar om 
en hos individen reflexiv, omförhandlande och skapande process. Till andra delar vill 
jag hävda att individen formas snarare än reflexivt formerar sig.  

Erikssons användning av begreppen enkulturation och ackulturation innefattar för-
visso ett försök att göra just denna poäng, att socialisationen i ett management trainee-
program innefattar såväl inslag av omedvetet införlivande av organisationens kultur 
som åtminstone möjligheten att se det som händer som omfattande inslag av reflexivi-
tet och reciprocitet mellan individ och kultur. Reciprociteten tar sig formen av att ny-
komlingar som traineerna har viss möjlighet att påverka organisationskulturen i sam-
band med sin trajektoria inom organisationen. Eriksson är dock tydlig på en punkt, den 
att det är framför allt enkulturation som är för handen i detta sammanhang. Eriksson 
skriver; 

I första hand är enkulturation relevant eftersom traineetjänsten, handlar om män-
niskornas första erfarenheter av yrkeslivet efter studenttiden, och, vilket kommer 
att framgå i kommande kapitel, att man från företagets sida oftast behandlar trai-
neerna som tabula rasa vilka ska lära sig något nytt. Mer sällan är det aktuellt 
med ackulturation. (Eriksson 2000:41)  
 
Jag instämmer med Erikssons uttalande om att man från organisationer som an-

ordnar traineeprograms sida har ett sorts tabula rasaperspektiv på individen i många 
sammanhang. I det av mig studerade fallet är dock inte detta förhållande så entydigt, då 
man från organisationens företrädares sida verkligen sökte personer ‘fyllda’ med ett an-
nat ‘innehåll’ än den absoluta majoriteten av dess dittillsvarande medlemmar. Jag vill 
vidare, utifrån min fallbeskrivning, betona att processen då management trainees träder 
in i en organisation, i betydligt större utsträckning än vad Eriksson gör gällande, kan 
utgöra exempel på ackulturation snarare än enkulturation, om man nu använder dessa 
begrepp. Att hävda att enkulturation skulle vara så primärt på grund av att de individer 
som träder in i en organisation på en management traineetjänst får sina ‘första erfarenhe-
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ter av yrkeslivet efter studenttiden’ är enligt min mening ett något förenklat synsätt. Spe-
ciellt som det faktiskt inte rör sig om ‘tomma’ individer som enkelt kan fyllas med in-
nehåll som kommer in i organisationerna, vilket illustrerats tidigare i min avhandling. 

Också i begreppet social identitetsförädling betonas förändringar hos individen, 
men också i och i relation till en grupp. Lalander beskriver begreppet enligt följande; 

Med social identitetsförädling avser jag sammanfattningsvis följande: 
* En interaktionsprocess som sker mellan människor som litar på varandra. 
* En konstruktionsprocess där etablerade definitioner ifrågasätts och de egna defi-
nitionerna ses som naturliga, medan andras definitioner ses som orimliga, oförnuf-
tiga och konstlade. Här skisseras såväl bilden av vi som bilden av de. (Lalander 
1998:304) 
 
En förutsättning för processen ifråga är enligt Lalander att det i en grupp som in-

teragerar utvecklas en tolkning av situationen och upplevelser av trygghet. Individerna 
måste känna empati för varandra och ha utvecklat tillit till andra gruppmedlemmar. 
Inte förrän så skett, kan tolkningar av omvärlden och den egna gruppen och den egna 
självidentiteten som går utöver tidigare och av andra etablerade föreställningar om 
världens beskaffenhet och individens plats i denna äga rum. Genom social identitets-
förädling kan således individ och grupp uppnå känslor av autonomi och frihet från eller 
visavi en upplevt strukturerande omgivning, vilket Lalander förtjänstfullt visar utifrån 
etnografiska fallstudier av tre olika ungdomsgrupper. 

Social identitetsförädling är således ett begrepp som problematiserar den något för-
enklade synen som impliceras i och med användandet av begrepp som enkulturation 
och ackulturation. Såsom visats i tidigare kapitel utgör ibland traineegruppen som mar-
ginalkultur, men också det kritiska nätverket i den studerade organisationen, vad som 
kan beskrivas som arenor för social identitetsförädling. Dessa grupper uppfyller ofta, 
men inte alltid, kraven på tillit och trygghet som Lalander ställer på de grupper där pro-
cessen ifråga sägs kunna äga rum. Begreppet äger alltså viss legitimitet i den av mig stu-
derade processen. Det räcker dock inte för att skapa en mer utförlig förståelse om den 
större process som socialisation i arbetsorganisation av den studerade typen utgör.  

Ett skäl till detta är det, att individerna som träder in i en arbetsorganisation t ex i 
ett management traineeprogram, har utvecklat andra grupptillhörigheter under sina ti-
digare livsbanor. Under dessa har vad som efter inträdet i organisationen uppträder 
som individuella erfarenheter (sett i relation till andra medlemmar av traineegrupp t ex) 
utvecklats. Dessa kan visserligen komma att brukas i interaktionen i gruppen. Dock fö-
refaller det mig som att deltagarna i det här studerade programmet i mindre utsträck-
ning använde sig av dessa personliga erfarenheter i interaktionen i gruppen. Istället var 
det situationen som var för handen och gruppens gemensamma historia i organisatio-
nen som oftast utgjorde referenspunkt för förädlingsprocess och värdering av omgiv-
ningen, men med inslag av brukande av individuella erfarenheter från andra kulturer.  

Ett annat skäl är det, att traineerna i det studerade programmet, precis som många 
andra traineer (se t ex Whyte 1956/1963:105ff och Eriksson 2000) ofta agerade utan 
gruppens fysiska närvaro. Både vad gäller praktik och utbildning, men framför allt då 
man trätt in på chefspositioner. Chefens och traineens ensamhet ligger till grund för 
det förhållande, att den process som såväl Eriksson som Lalander diskuterar ofta sked-
de i relation till andra än sådana personer man upplevde gemenskap och trygghet till-
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sammans med. Detta var i det studerade programmet delvis en konsekvens av discipli-
neringspraktiker där individen skildes ut från en sådan grupp (även om tillgången till 
denna fanns på distans) och delvis en konsekvens av chefens ensamma position. 

Den dimension som utgörs av nykomlingars skapande och utveckling av och på-
verkan, eller försök till detta, på en befintlig kultur, som i det studerade fallet, saknas 
också75. Begreppet social identitetsförädlings förtjänst, men också begränsning sett till 
föreliggande studie, ligger i det förhållande att det framför allt betecknar hur ett rum 
för bearbetning av yttre förhållanden skapas i en mindre grupp. Begreppet illustrerar 
(eller kanske t o m bidrar till att skapa) en mer eller mindre uttalad och en mer eller 
mindre illusorisk mur gentemot strukturer av den karaktär jag fokuserar här, dvs befint-
lig organisationskultur.  

Jag använder därför istället de etablerade begreppen externalisering och, framför 
allt, internalisering för att beskriva aspekterna av socialisationsprocessen där ett införli-
vande av något utöver individen - men som på ett eller annat sätt kommunicerats i in-
teraktion med andra eller annat - i den världsbild som individen över tid utvecklar, och 
ser sig i relation till, äger rum i olika stor utsträckning. Processen äger delvis rum i 
grupper av den karaktär som Lalander beskrivit, men också i relation till andra kulturel-
la medlemskap, andra individer eller grupper, eller i relation till samhälleliga konstruk-
tioner. 

För mig innefattar externalisering kommunikation där med symbolers hjälp kultur-
specifika innebörder i olika artefakter, praktiker, människor och grupper av människor, 
uttrycks. Objektivering är ett mellanled i en processuell syn på hur människor skapar 
och överför kultur, som föregår internalisering. För att kultur skall kunna sägas existe-
ra, måste det finnas delade förståelser av innebörden i de externaliserade symbolerna 
mellan åtminstone några få individer. Vidare måste fler än en symbol för någonting 
existera på ett mellan dessa individer delat plan, där symbolerna (för olika något) på ett 
eller annat sätt är inbördes relaterade till varandra och utgör ett system. Åtminstone 
krävs att symbolernas negativa innebörd delas av individerna i fråga som ett delat av-
ståndstagande. Vidare krävs, för att jag skall vilja uttala ordet kultur om systemet av in-
nebörder, att detta har en viss beständighet över tid, där åtminstone omvärderingar av 
en symbols innebörd i relation till en tidigare gemensamt delad innebörd, kan uttryckas 
och förstås av de som ses som medlemmar i en kultur. 

Internalisering är det huvudsakliga fokus i min studie, då jag studerar hur en kul-
turöverföringsprocess går till. Som tidigare nämnts kan man se detta såsom lyckad eller 
misslyckad socialisation (Berger & Luckmann 1967:163ff). Berger och Luckmann, som 
ser individer i samhället som deltagare i en dialektisk process som omfattar externalise-
ring, objektivering och internalisering, definierar begreppet internalisering i primär so-
cialisation enligt följande: 

…the immediate apprehension or interpretation of an objective event as expressing 
meaning, that is, as a manifestation of another’s subjective processes which thereby 

                                                      
75 I Lalanders studie är den kulturskapande individen och gruppen långt ifrån bortglömda, tvärtom, de utgör en av de 

huvudsakliga utgångspunkterna för Lalanders perspektiv. Alla de undersökta grupperna måste betecknas som kul-
turskapande. De är dock huvudsakligen att betrakta som ny- och sedermera återskapande gruppkultur och i mindre ut-
sträckning omskapande en etablerad (organisations-)kultur. Den senare aspekten finns med (t ex i gruppen kristna fot-
bollssupportrar och i gruppen liberalkonservativa ungdomspolitiker). Begreppet social identitetsförädling rymmer dock 
inte dessa aspekter i hans framställning.  
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becomes subjectively meaningful to myself. (…) More precisely, internalization in 
this general sense is the basis, first, for an understanding of one’s own fellowmen 
and, second, for the apprehension of the world as a meaningful and social reality. 
(Berger &Luckmann 1967:129-130) 
 
Internalisering i den primära socialisationen innefattar således en dimension av in-

förlivande och omfattande av dessa objektiverade symbolers innebörd i individens 
världsbild. Enkelt uttryckt kan man säga att individen ‘köper’ innebörden ifråga och 
dess relation till andra objektiverade innebörder i ett sådant sammanhängande system, 
och gör den till sin egen.  

Då sekundära socialisationsprocesser som den här studerade bygger på, eller får ses 
mot bakgrund av, internaliseringen i primär socialisation kan två viktiga förhållanden 
anges. Det blir, för det första, därvidlag omöjligt att förstå en sekundär socialisations-
process utan att ta hänsyn till individens uppfattning om vad och vem hon eller han 
‘är’, eller ser sig som. Det går, för det andra, heller inte att bortse ifrån andras uppfatt-
ning om vad och vem hon eller han ‘är’ eller ses som. Man kan, annorlunda uttryckt, 
inte förstå socialisationsprocesser och eventuell internalisering av en existerande orga-
nisationskultur, utan att ta hänsyn till individens utvecklade självidentitet och sociala 
identiteter. De senare är tidligt och rumsligt beroende och kan vara såväl föränderliga 
som otydliga och/eller ambivalenta. Den förra betraktar jag som föränderlig och bero-
ende av interaktionen i olika sammanhang i relation till individens tidigare upplevelser 
och handlingar. Bägge formerna av identitet är, vidare, i stunden och situationen existe-
rande skapelser av i grunden medvetna aktörer, som alltså framstår som agenter. Indi-
viders självidentiteter och sociala identiteter är således medier eller speglar för kulturöver-
föringsprocesser, där dessa får formen av lyckade eller misslyckade utifrån ett visst per-
spektiv, samtidigt som identiteterna ifråga är själva också att betrakta som komponenter 
i en sekundär socialisationsprocess.   

Internalisering måste också förstås utifrån det förhållande att det inte alltid handlar 
om fullständig eller fullständigt misslyckad internalisering av något. Internalisering kan 
vara partiell eller provisorisk till sin karaktär. Detta är inte helt olikt hur ‘The Lads’ i Wil-
lis (1977/1993) studie partiellt penetrerade det kulturella system som omgav dem men 
där de begränsades i sina möjligheter att utveckla penetrationerna till någon förändran-
de kraft av olika strukturella och kulturella fenomen. ‘Delvisheten’ blir en grund för ett 
accepterande av status quo. På ett liknande sätt kan internaliseringen av organisations-
kulturer sägas vara partiell. Vissa aspekter av en kultur, som på ett eller annat sätt söks 
föras över till en nykomling i en organisation, kan i en förhandling med självidentitet 
och sociala identiteter över tid komma att införlivas eller delvis införlivas i individens 
världsbild, och påverka eller delvis påverka handlandet i olika delkulturer. Eller så kan 
aspekten ifråga helt avvisas av individen, också det i förhandling med identiteterna ifrå-
ga. Härvidlag blir det de dittills utvecklade självidentiteterna och världsbilden hos indi-
vid och grupp som begränsar en mer fullständig internalisering. I vissa fall kan också 
ett omedvetet införlivande ske hos individen. Jag skulle vilja hävda att det delvis inför-
livade är ett sorts normalläge i processer av den här studerade typen. I och med detta 
finns också en potential för omskapande av den existerande organisationskulturen i 
samband med individers inträde. Likaså måste möjligheten till omvärdering av det som 
internaliseras betonas. Internalisering är preliminär (se även Berger & Luckmann 
1967:157ff). Alltså, det som begränsade ‘The Lads’ möjligheter att förändra sin omvärld, 
är detsamma som kan möjliggöra att nykomlingen i organisationen kan förändra denna. 
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Potentialen till denna typ av förändring begränsas dock ofta av de rollförväntningar 
och den fasad, som i sin förlängning får formen av dramaturgisk disciplin och lojalitet 
från individens sida, som skapas i organisationens vardagsliv. Potentialen existerar och 
kan bli just extra ‘potent’ om individen kan skapa grund för återskapande av den parti-
ella införlivandet tillsammans med andra. Då kan det som Lalander benämner social 
identitetsförädling ske, inom organisationens ramar. Då kan en påskyndning av en i 
grunden ganska långsam och tröstlös omskapandeprocess bli aktuell. I övrigt är det 
fråga om en långvarig förhandling mellan självidentitet och organisationskultur där par-
tialitetens omskapande potential ofta är låg, sett till det som kommer ut av handlingar 
på basis av denna process. Beroende av organisatorisk hemvist framför allt på ett for-
mellt plan, kan dock den individuella omtolkningsprocessen resultera i snabbare för-
ändringar i organisationskulturen, skulle individen ha tillgång till plattformar för berät-
tande som ett subjekt, snarare än som återberättare. En chef på enhetschefsnivå kan 
utveckla detta, men det är problematiskt. Den omskapande potentialen i normalfallet är 
låg i förhållande till organisationskulturens strukturerande egenskaper och andras berät-
telser i organisationen. 

En kritik av internaliseringsbegreppets användbarhet 

Mitt perspektiv ligger således nära Lave och Wengers (1991) sätt att betrakta läran-
de (i organisation). Lave och Wenger avvisar själva, efter en kritisk genomgång av in-
ternaliseringsbegreppets användning i olika studier, begreppet. Istället använder förfat-
tarna sig av begreppet legitimt perifert deltagande, där just ordet deltagande är kärnan. 
Det viktigaste argumentet för författarna att avvisa användningen av internalisering 
som begrepp är att lärandet ses ske i individens relation till andra i en väv av omstän-
digheter där praktiken är det mest centrala för lärande och förståelsen av detta. I sin 
genomgång av begreppets användning konstateras tre olika varianter, som alla sägs ha 
brister på ett eller annat sätt. För att mejsla ut sin egen position skriver de; 

In contrast with learning as internalization, learning as increasing participation in 
communities of practice concerns the whole person acting in the world. Conceiving of 
learning in terms of participation focuses attention on ways in which it is an evolv-
ing, continuously renewed set of relations; this is, of course, consistent with a rela-
tional view, of persons, their actions, and the world, typical of a theory of social 
practice. (Lave &Wenger 1991:49f) 
 
Jag har inga som helst invändningar mot synsättet som betonar social praxis, tvärt-

om. Jag menar dock att internalisering som begrepp kan användas trots de invändning-
ar man kan ha och som Lave och Wenger har, om man använder begreppet mot bak-
grund av just dessa invändningar. Även om man, som jag har gjort tidigare i denna text 
och som Lave och Wenger gör, betonar interaktionen i en social kontext (‘communities 
of practice’), relationen och ömsesidigheten mellan individers, gruppers och organisa-
tioners historia och kulturer, individuell identitetsutveckling i relation till omgivningen, 
partialiteten förknippad med såväl externalisering och internalisering, etcetera så finns 
det ingen anledning att mot denna bakgrund avstå från att använda internalisering som 
begrepp för att diskutera en viss del i denna process. Härvidlag kan också poängteras att 
Lave och Wengers egen position i stort är att betrakta som identisk med Berger och 
Luckmanns diskussion av samhället som en subjektiv verklighet, där internalisering är 
en central komponent (Berger & Luckmann 1967:129-183 men ffa s 172-173). Min an-
vändning av begreppet liknar således inte någon av de tidigare användningar som t ex 
Lave och Wenger redogör för. Min användning av det kan istället sägas utgöra i huvud-
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sak samma sak som dessa författares något otympliga ‘legitimt perifert deltagande’ som 
en ‘begreppslig brygga’ mellan individ och kontext och den ömsesidighet som är inbe-
gripen i förhållandet. Som Lave och Wenger uttrycker det; 

Legitimate peripheral participation is intended as a conceptual bridge - as a claim 
about the common processes inherent in the production of changing persons and 
changing communities of practice. (Lave &Wenger 1991:55) 
 
Internaliseringen är således kortfattat beskrivet ett införlivande av något, i något, 

hos någon som är föränderlig och kan, som en konsekvens, komma att förändra något. 
Men det är ett uttryck för att det händer något, något mer än perifert deltagande. Där-
för menar jag att internalisering är användbart trots att Lave och Wenger i huvudsak 
avvisar dess användning för att förstå processer av det här studerade slaget och trots 
det förhållande att jag i huvudsak instämmer i Lave och Wengers teori om lärandet där 
nykomling och etablerade möts. 

ORGANISATIONSKULTUR – BEGREPP OCH INNEHÅLL 

Som inledningsvis i avhandlingen sades har många texter om organisationskultur 
publicerats under senare år. Ett av de mer inflytelserika namnen inom fältet är organi-
sationspsykologen Edgar Schein. I sin bok Organizational Culture and Leadership ut-
vecklar författaren sin syn på begreppen kultur och organisationskultur. Scheins fram-
ställning är att betrakta som mainstream inom detta fält, samtidigt som den är förhål-
landevis bred och uttömmande. Sociologen Martin Parker (2000:61ff) placerar förvisso 
Schein i ett av de fyra fält i vilket han, baserat på Burrell och Morgans (1979) välkända 
paradigmindelning, delat in litteraturen kring organisationskultur i. Schein placeras av 
Parker in i det strukturfunktionalistiska fältet. Detta fält har dock såväl akademiskt som 
praktiskt varit mycket inflytelserikt även om det s k tolkande fältet också haft ett rela-
tivt stort inflytande framför allt akademiskt. Jag väljer därför att förhålla mig till Scheins 
bild av organisationskultur, när jag här ger en bakgrund till begreppet, för att sedan sö-
ka sammanfatta hur Distro Region Österbros generella organisationskultur kan sägas se 
ut. Detta betyder inte att jag själv, eller den studie som här föreligger vill, bör eller ens 
kan placeras i detta strukturfunktionalistiska fält. Snarare torde den kunna placeras in 
någonstans i gränslandet mellan det tolkande och det radikalhumanistiska fälten, om 
man nu så skulle vilja. Detta betyder dock inte att teoretiska konstruktioner ‘från ett 
annat’ fält nödvändigtvis måste uteslutas som redskap i min analys. Som ett redskap att 
identifiera, strukturera och presentera en generell organisationskultur som kan ses som en 
ganska luftig, abstrakt och retorisk konstruktion, fungerar Scheins indelning bra menar 
jag. För att sammanfatta en delkultur, som mer är att betrakta som baserad i konkret 
handling, som är mer påtaglig till sin karaktär och som innefattar en mer avgränsad 
grupp individer och deras inbördes relationer såväl som relationer till andra krävs 
kompletterande redskap. Detta gör att jag strukturerar den beskrivningen annorlunda. 
Givetvis är detta att betrakta som en form av kritik av Schein och hans kollegor i ‘det 
strukturfunktionalistiska fältet’.  

Mycket av det som Schein skriver om organisationskultur är dock sådant jag också 
instämmer i. Jag håller med Schein i det, att begreppets användbarhet inte ligger i ‘glät-
tiga konsultanvändningar’ av det. Likaså håller jag med Schein om att kulturbegreppets 
styrka i första hand inte ligger på en allmän och hög nivå såsom nationell (bakgrunds-) 
kultur, t ex. Istället får begreppet kraft och blir självt tydligt i förhållanden på organisa-
tions-, grupp- och individnivå och förhållandena dem emellan. Det är också på dessa ni-
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våer som ledarskap/chefskap i relation till kulturer och delkulturer inom en organisa-
tion i första hand är intressanta som fenomen, vilket också Schein påpekar.  

Vidare håller jag med Schein om att organisationskulturer (innefattande olika del-
kulturer inom organisationens ram) är viktiga grunder för motstånd mot förändringar. 
Men jag menar att om man accepterar detta förhållande och söker förstå befintliga kul-
turer kan man också se dessa kulturer som en bas för förändringars genomdrivande. 
Här återfinner vi en primär koppling mellan ledning/ledarskap/chefskap och organisa-
tionskulturer. 

Jag är dock i avsevärt mindre utsträckning än Schein benägen att se enskilda ledare i 
eller grundare av företag såsom konstruktörer av organisationskulturer. Man skulle 
kunna tänka sig att biträdande regionchefen Rolf, som beskrivits tidigare i texten, skulle 
kunna utgöra ett exempel på en sådan stark ledare och konstruktör av organisationskul-
tur. Jag hävdar att så inte är fallet. Rolf är mer att betrakta som en individ i ledande po-
sition som huvudsakligen förkroppsligar och representerar centrala aspekter i organisa-
tionens generella kultur i avsevärt högre grad än som någon sorts ursprunglig skapare 
av denna. Detta trots att Rolf i sin position som biträdande regionchef har en viss möj-
lighet att skapa kultur som ett berättande subjekt. Jag är givetvis medveten om olika 
ofta anförda exempel på ledares kulturskapande förmåga, i Sverige ofta illustrerad med 
Kamprad-IKEA. Jag hävdar inte att en organisations grundares existens är oväsentlig i 
sammanhanget. Utan tvekan kan t ex ett företags grundare komma att påverka den ge-
nerella organisationskulturen. Men så fort organisationen växer, kommer omdefinitio-
ner att ske, delkulturer att skapas och motstånd eller revolutioner att uppkomma. ‘Vil-
ken’ är då egentligen organisationens kultur om det i en och samma organisation existe-
rar ett antal sins emellan tämligen olikartade kulturer? Det som är gemensamt och delat 
i en stor arbetsorganisation som Distro blir ofta generellt och abstrakt, såsom beskrivet 
i den officiella berättelsen om Distro i kapitel fem. Då så sker blir istället lokala, delkul-
turer mer centrala för individen i vardagslivet.  

Jag kommer nedan att utifrån Scheins teori diskutera en sådan generell organisa-
tionskultur som kan ses som gemensam för Distro Region Österbro, men en sådan be-
skrivning blir ändå förhållandevis blek och abstrakt till sin karaktär. 

I större organisationer är talet om en organisationskultur att betrakta som ett ‘pro-
blem’ som i huvudsak är skilt från det ‘problem’ som studeras i avhandlingen, vilket är 
överföringen av och spelet mellan olika kulturer, grupper och individer i en och samma 
organisation. Schein kallar å sin sida den eventuella existensen av en organisationskultur 
för en empirisk fråga.  

Baserat på den berättelse jag avgivit i tidigare kapitel konstaterar jag att lokala del-
kulturer i en organisation i större utsträckning än organisationskultur på ett allmänt 
plan är avgörande för hur ledarskap och chefskap utvecklas, rationaliseras kring, insti-
tutionaliseras och, eventuellt, överförs och internaliseras av andra. Den generella, offi-
ciella, organisationskultur som kan sägas existera, ofta i form av slagordsliknande tros-
satser, otydliga symboler och ceremoniella tillställningar, kan ses som en verktygslåda 
att ta till för aktörer i dessa situationer, då ledarskap sätts i relation till lokala delkulturer 
i vardagen. Dessa verktyg har funktionen att frammana vissa emotioner hos inblanda-
de, vilket kan utgöra en grund för interaktion och återskapande av kulturen ifråga. Men 
viktigare är lokala berättelser om chefen i olika situationer, snarare än chefens återbe-
rättande av aspekter av en officiell kultur.  
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Generella organisationskulturers byggstenar är dock annars huvudsakligen av dolt 
disciplinerande karaktär. Detta ofta i form av disciplinerande praktiker som införs som 
rutiner på de flesta organisatoriska plan, men som utgår från organisationens ‘huvud’. 
Dessa praktiker, t ex i from av redovisningsregler, statistikinhämtning och produktion, 
arbetstidsregler, etc, innefattar givetvis dimensioner av värderingar, men dessa utsägs 
sällan av någon inblandad aktör, till skillnad från käcka ‘budordsformuleringar’ i ‘Före-
taget AB’s Vision’, eller liknande. Inte heller internaliseras nödvändigtvis värderingen 
ifråga även om kännedom om praktiken och eventuellt även värderingen samman-
kopplad med denna, uppmärksammas och medvetandegörs, på kunskapsnivån. 

Schein (1992:7ff) delar in kulturbegreppet i tre dimensioner. Det som utgör inne-
hållet i de första två dimensionerna har utförligt beskrivits i avhandlingens empiriska 
kapitel och jag berör endast i korthet dessa här. Jag koncentrerar mig istället på den 
tredje dimensionen, som är viktigare för min sammanfattande beskrivning av en gene-
rell organisationskultur i Distro Region Österbro. 

Den första dimensionen kan kallas för ‘delandet’ eller ‘det delade’. Schein identifierar 
tio olika punkter som grupper i organisationer delar. Alla dessa tio punkter har berörts, 
i större eller mindre utsträckning, tidigare i de etnografiska beskrivningarna i min av-
handling. 

Den andra benämns ‘strukturell stabilitet’ av Schein. Detta handlar om att det dela-
de, eller vissa aspekter av detta delade, återfinns på en djup nivå, såsom oreflekterade 
fakta och etablerade för givet tagna rutiner, vilket indikerar stabilitet över tid. Även 
denna dimension har upprepat berörts tidigare i avhandlingen. 

Den tredje dimensionen Schein berör är ‘mönsterskapandet’ eller ‘integrationen’. Detta 
innefattar ett arbete med att sammanfoga övriga eller delar av de andra två dimensio-
nerna i en helhet, ett paradigm, eller en gestalt, som Schein (1992:10) skriver. Detta 
sägs enligt författaren vara kulturbegreppets essens. Han definierar därefter mer utför-
ligt kulturbegreppet enligt följande; 

A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its prob-
lems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough 
to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct 
way to perceive, think, and feel in relation to those problems. (Schein 1992:12)76 
 
Schein fokuserar således i hög grad kulturers uppkomst och ursprungliga skapande 

och reproduktion, snarare än omskapande eller maktkamper förknippade med kulturel-
la aspekter. De gemensamt delade mönstren författaren talar om kan återfinnas på tre 
olika huvudsakliga nivåer (Schein:1992:16ff). Indelningen baseras på graden av synlig-
het för en observatör, från närmast osynligt till ganska lätt iakttagbart. 

Den första, i kulturen grundläggande men svåridentifierade, nivån utgörs av grund-
läggande antaganden om verkligheten. Nästa nivå benämns omhuldade värden. Den tred-
je, lättast iakttagbara, nivån benämns artefakter.  

Artefakter må vara lättast att se för en observatör. Men, de är enligt Schein å andra 
sidan oftast mer svårtolkade jämfört med omhuldade värden, som i sin tur är mer svår-

                                                      
76 Schein innefattar i begreppet grupp sociala enheter av alla möjliga storlekar, från den lilla primärgruppen till stora orga-

nisationer (1992:8). 
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tolkade än grundläggande antaganden. Dessa senare är dock ofta så ‘djupa’ och för gi-
vet tagna, att de är svåra att ‘se’ för betraktaren, inklusive den medlem som omfattar 
dem. Hur man än vänder sig har man rumpan bak skulle man kunna säga.  

Den något statiska slagsidan i Scheins kulturbegrepp till trots, kan det tjäna som en 
utgångspunkt för att beskriva generella organisationskulturer. För att sammanfattande 
beskriva Distro Region Österbros organisationskultur kan därför den tredje dimensio-
nen som Schein tar upp - mönsterskapandet - användas, vilket jag gör i följande stycke. 
Jag avstår dock från att behandla artefakter här, då de som sagt kan tolkas på högst oli-
ka sätt av olika individer och i olika grupper. Jag skulle göra alltför stort våld på det in-
samlade materialet om jag försökte beskriva hur artefakter tolkades på organisations-
kulturnivån. Artefakters innebörd och tolkningen av dessa i mer avgränsade grupper 
har däremot diskuterats i avhandlingen vid ett antal tillfällen. 

DISTRO REGION ÖSTERBROS ORGANISATIONSKULTUR 

Jag har tidigare givit en bild av den officiella berättelsen om Distro AB. Den existe-
rar, men är dock inte att betrakta som lika med Distro Region Österbros organisations-
kultur. Vissa drag är gemensamma, men kan ha omformulerats i viss utsträckning till en 
regional version. Om jag ska göra ett försök att skapa en bild av den gestalt som utgör 
Distro Region Österbros organisationskultur i form av ett sådant mönster som Schein 
talar om framkommer följande.  

Grundläggande antaganden: 

- Vi är hårda arbetare, 
- Vi är Distare allihopa, 
- Vi är samhällsnyttiga, 
- Vi har varit med, 
- Vi är dom bästa. 
 
Omhuldade värderingar: 

- Vi gör rätt från början och det är bra, 
- Vi är snabba och det är bra, 
- Vi levererar allt och alltid och det är bra, 
- Vi kan branschen och vårt yrke och det är bra. 
 
Dessutom fanns i organisationen ett antal omtvistade omhuldade värderingar: 
- Vi är förändrarna som förändrar vår organisation och arbetssätt. Detta sågs som bra 

eller dåligt av olika medlemmar i organisationen. 
- Lönsamhet är viktigt, den gör att vi trivs, vi måste jaga kostnader. Denna sats be-

dömdes vara sann av vissa organisationsmedlemmar och falsk av andra. 
- Vi tävlar med varandra, det är bra. Satsen ansågs av vissa medlemmar som sann 

medan andra betraktade tävlandet som manipulation. 
- Vi vårdar våra kroppar, det är bra. Satsen bedömdes vara sann av vissa, medan 

andra organisationsmedlemmar såg den som falsk. 
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- Vi är raka mot varandra, det är bra. Även denna sats sågs som sann av vissa i or-
ganisationen, medan andra såg den som falsk. 

 
Delar av dessa antaganden och omhuldade värden, återfanns och återskapades eller 

omformulerades även i delkulturer inom Distro Region Österbro, vilket jag kommer att 
diskutera senare i kapitlet. 

De studerade traineerna internaliserade ovannämnda antaganden och värderingar, 
men partiellt, menar jag. De fick under sin tid som traineer kännedom om såväl anta-
gandenas som värderingarnas existens. Därmed långtifrån sagt att de gjorde dessa till 
‘sina egna’, att de så att säga ‘köpte dem’. När det gäller de grundläggande antaganden 
som presenterats först ovan, vill jag hävda att internaliseringen huvudsakligen var av 
kunskapskaraktär. Traineerna undervisades i, fick kännedom om och noterade deras 
existens. Men flera av dessa antaganden penetrerades och kunde kategoriseras som 
image, som i första hand retoriska redskap och produkter som inte nödvändigtvis av-
speglades i organisationens vardagsliv. 

De fyra omhuldade värderingar som därefter presenterades, internaliserades på ett 
djupare plan av traineerna. Dessa värderingar som var framträdande framför allt på or-
ganisationens golv, kom traineerna tidigt i kontakt med och gjorde i avsevärt högre 
grad till ‘sina’, jämfört med ovan beskrivna grundläggande antaganden och de värde-
ringar om vilka tvister rådde som berörs nedan. 

De fem värderingar som därefter presenterades rådde alltså delade meningar om 
inom olika delkulturer i organisationen. De kan också ses som fenomen om vilka 
maktkamper mellan olika grupper i organisationen fördes. Dessa maktkamper utkäm-
pades framför allt mellan golvet å ena sidan och regionledning och högre ledningsnivå-
er å den andra. Mellanchefsnivån, där enhetscheferna befann sig, kan kännetecknas 
som den arena där konfrontationerna ägde rum. Traineerna, som förväntades bli en-
hetschefer och som också praktiserade på just denna nivå och sedermera trädde in som 
medlemmar av enhetschefskadern, hamnade på så vis ‘mitt i striden’. Efter att ha prak-
tiserat på golvet och upplevt detta, liksom upplevt berättelser om högre chefer relate-
rade till just dessa fem värderingar, var det inte någon självklarhet att de högre chefer-
nas version skulle omfattas även av traineerna. Å andra sidan hade traineerna genom 
sin utbildningsbakgrund och sina liv utanför såväl skola som arbetsliv huvudsakligen ut-
vecklat positiva värderingar av de fem satserna77. Förändring sågs som nödvändig och 
positiv, ja kanske rent av som naturlig, vikten av lönsamhet var oomtvistad, tävlandet 
och jämförandet naturligt och vikten av den välvårdade kroppen oproblematisk.  

Dock var upprepade organisationsförändringar, som uppenbarligen var en del av 
den praktik som följde av den positiva värderingen av förändringen, inte något som di-
rekt kunde internaliseras som positivt av traineerna. Denna praktik problematiserades 
av traineerna. 

                                                      
77 Detta gäller gruppen som helhet betraktad. Enskilda traineer avviker ibland när det gäller värderingen av en eller annan 

av dessa värderingar, som t ex Erik vad gäller positiv värdering av förändringar sett mot bakgrund av att han själv sagts 
upp från anställningar inom industrin. Å andra sidan torde han utan tvekan kunna sägas acceptera en positiv värdering 
av konsekvensen av förändringen, då han uppmanade anställda på sin enhet som riskerade avsked att liksom han själv 
läsa vidare på högskolan och förändra sig själva. 
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Vidare internaliserades inte utan tvekan regionledningens bild av att lönsamhet var 
det som skapade trivsel och inte tvärtom. Att de ständiga jämförelser som gjordes mel-
lan lag, enheter och dessas chefer inte alltid var rättvisa, utan i vissa fall manipulerade, 
penetrerades. Vissa lag och enheter framstod efterhand som ‘dopade’ med regionled-
ningens goda minne. Slutligen penetrerades, på basis av interaktionen med lagergolvet 
och där florerande alternativa berättelser, bilden av att Distro Region Österbro var en 
organisation där vårdandet av kroppen var centralt. Bilder av och möten med ‘de halta 
och lytta’, sjukskrivningar p g a för högt arbetstempo, upplevd snålhet från ledningen 
vad gäller resurser till hjälpmedel i arbetet och chefer som arbetade trots att de borde 
varit sjukskrivna, medförde att vårdandet av kroppen sågs som en i många stycken re-
torisk handling. Rakhetens enkelriktning var, som nämnts, tydlig och långt ifrån upp-
skattad av alla. 

DELKULTURER OCH MIKROKULTURER 

Människor är skapande varelser. Vi nöjer också oss sällan med att ingå i ett enda 
sammanhang, där vi agerar i en enda roll och med en enda social identitet. Dessa två 
förhållanden gör att vi tillsammans med andra skapar och upprätthåller olika kulturer 
inom vilka vi är medlemmar. Dessa kulturer står i viss bristande överensstämmelse med 
varandra och med andra runt i kring oss existerande kulturer. Man kan visserligen häv-
da att det existerar en ‘svensk kultur’ som vi är medlemmar av, och det kan jag accepte-
ra, om vi väljer att kalla detta för en bakgrundskultur. Denna existerar såsom en fond 
för handling i olika situationer, men där kulturer som på olika sätt avviker från bak-
grundskulturen utvecklats och ofta är viktigare. För att ta ett enkelt exempel; I den 
svenska kulturen betonas relativt starkt jämlikhet, återhållsamhet och konsensus. Ut-
trycket ‘lagom’ är ett exempel som ofta anförs i detta fall och som faktiskt uttrycker alla 
dessa tre dimensioner. I Sverige existerar olika organisationer inriktade på skapande av 
vinst och produktion av varor, tjänster och en marknad för försäljning av lönearbete. I 
dessa organisationer är inte alla jämlika. Konsensus råder långtifrån alltid inom eller 
mellan dessa organisationers medlemmar. Inte heller är alltid återhållsamhet något som 
kännetecknar delar av medlemmarna i dessa organisationer. Höga chefer, som tillsam-
mans med andra i samma position, utvecklar sociala nätverk där man utvecklar sätt att 
se på världen och sina egna positioner, som ger upphov till praktiker där man ger var-
andra ekonomiska fördelar som är otänkbara i andra sammanhang, kan sägas ha ut-
vecklat en toppledarkultur.78 Toppledarkulturen är ett exempel på en delkultur. I denna 
är bonus- eller optionsprogram till kulturens medlemmar inget problematiskt, det är 
något vardagligt. Att dessa ger t ex Securitas VD möjlighet att under några års arbete i 
organisationen ha gjort sig förtjänt av 500 miljoner kronor i bonus, för att han gjort ett 
‘bra jobb’, ses uppenbarligen som banalt inom toppledarkulturen. Denna avviker när 
det gäller värderingar, normer, praktiker, ritualer och symbolanvändning, från övriga 
medlemmar av bakgrundskulturen, som i sin tur har utvecklat eller blivit medlemmar i 
andra delkulturer. Den avviker också eventuellt från organisationens kultur, sett som en 
enhet.  

Dessa delkulturer kan utvecklas på basis av individers och gruppers försök att di-
stansera sig eller utöva motstånd mot en eller annan dominerande kultur och dess ord-
ning. I så måtto är den mer eller mindre tydligt underordnade delkulturen att betrakta 
som en subkultur (Parker 2000:85f och Hannerz 1992:69). En sådan kultur kan, om det 

                                                      
78 Niklas Stenlås (1998) har förtjänstfullt beskrivit detta fenomen i sin avhandling Den inre kretsen.  
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centrala i den är just motstånd mot eller flykt från en dominerande kultur betecknas 
som motkultur (Willis 1977/1993). En delkultur kan i lika hög grad som den refererar 
sig till i första hand en annan dominerande kultur referera sig till andra delkulturer. 
Detta är också i normalfallet viktigare (Parker 2000:85f och Schein 1992:14). Den hori-
sontella dimensionen är uppenbart lika viktig i kulturkonstruktionen och rekonstruk-
tionen som den vertikala. 

Delkulturerna i en organisation skiljer sig från en generell organisationskultur eller 
bakgrundskulturen som är mer spridda rent geografiskt och personellt. De är dock gi-
vetvis inte mindre värda. Snarare är de väldigt avgörande för hanteringen av vardags-
verkligheten då de möjliggör en klassificering i Vi-De som i vardagslivet inte alltid den 
generella organisationskulturen eller bakgrundskulturen medger. Här blir relationer till 
den generella organisationskulturen såväl som bakgrundskulturen viktiga, men också re-
lationer till andra delkulturer inklusive mikrokulturer såsom traineernas. 

Jag kommer att sammanfattande diskutera en sådan delkultur i nästkommande 
stycke. Det rör den ledarkultur som existerade inom Distro Region Österbro. Härvid-
lag kommer jag av de skäl jag redan angivit inte att använda den indelning Schein gör 
och som jag ovan använde för att sammanfattande beskriva Distro Region Österbros 
generella organisationskultur. Jag kommer därför att strax beskriva ledarkulturen ut-
ifrån fem inbördes relaterade begrepp: gränser, värderingar, symboler, praktiker samt ri-
tualer.  

Denna ledarkultur existerade i relation till andra kulturer utanför organisationen 
men, framför allt, i relation till andra kulturer inom organisationens formella ramar. 
Dessa var att betrakta som delkulturer där golvets kulturer - dvs de kulturer som ut-
vecklades på de olika arbetsplatserna i Distro Region Österbro bland lagerarbetare och 
chaufförer - var viktigast. Givetvis existerade ledarkulturen som delkultur i relation till 
den nyss beskrivna generella organisationskulturen i Distro Region Österbro, liksom 
Distro AB’s officiella kultur. Men även andra delkulturer måste betraktas som viktiga. 
Det som tidigare beskrivits som det kritiska nätverket kan också förstås som en delkul-
tur och tillika subkultur under tillblivande, av vikt som något i relation till den existe-
rande ledarkulturen. Samhälleliga bilder av framgång är ytterligare något till vilket rela-
tioner existerade i ledarkulturen. 

Jag har tidigare i avhandlingen använt uttrycket mikrokultur för att illustrera något 
av traineerna gemensamt skapat, som avgränsar dem från andra delkulturer i organisa-
tionen. Det finns ingen egentlig motsättning mellan begreppen del- eller mikrokultur. 
Mikrokulturer är delkulturer, men kännetecknas därutöver av att omfatta ett mycket 
begränsat antal individer med omfattande interaktion (Hannerz 1992:77f). Kamratgäng 
som t ex Wulff (1988), Willis (1977/1993 och 1978) samt Lalander (1998) studerat ut-
gör exempel på mikrokulturer, där medlemmarna dessutom är medlemmar i olika, andra 
delkulturer. Mikrokulturer omfattar dock delvis andra komponenter eller något annor-
lunda värderingar av eller innebörder lagda i kulturella komponenter, liksom i något 
annorlunda praktiker, jämfört med delkulturerna som helhet.  

Den av traineerna skapade mikrokulturen omfattade till vissa delar radikalt annor-
lunda värderingar och symboler, jämfört med andra kulturer inom Distro Region Ös-
terbro, liksom den på vissa punkter ganska starkt avvek från den generella organisa-
tionskulturen som illustrerats ovan. Till vissa delar överensstämde dock komponenter i 
de olika kulturerna med varandra. De överlappade således varandra delvis. Traineernas 
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mikrokultur utgjorde därför en kultur som i ganska hög grad refererade till andra kultu-
rer i organisationen. Det var en mikrokultur som konstruerades för att i första hand 
hantera en omgivning som var tvetydig eller motsägelsefull, som ställde motstridiga 
krav och hade vad som upplevdes som motstridiga förväntningar på individerna och 
gruppen. De fick i viss mån hjälp i konstruktionen av den genom att vissa etablerade 
organisationsmedlemmar såg traineerna som Andra än de själva och således som indi-
vider som hade ett Annorlundaskap tillsammans. Jag har därför kallat de studerade 
management traineernas mikrokultur för en marginalkultur. Denna marginalkultur tjä-
nade som ett skydd av själv- och gruppidentitet, som en frizon för lärande, men också 
som en grund för påverkan av och förändring utav den befintliga organisationen och 
då i första hand den etablerade ledarkulturen. Jag övergår i nästa stycke till att diskutera 
huruvida marginalkulturens medlemmar - traineerna - internaliserade och hanterade 
den ledarkultur som existerade i Distro Region Österbro. 

INTERNALISERING AV EN SPECIFIK LEDARKULTUR? 

Om vi ser till tidigare kapitel går det att tydliggöra vissa komponenter i denna le-
darkultur. Jag väljer att presentera dessa komponenter under fem rubriker: gränser, vär-
deringar, symboler, praktiker och ritualer. Jag menar för den skull inte att det som tas 
upp under en rubrik enbart hänför sig till rubriken. Tvärtom. De flesta av de kompo-
nenter som tas upp under en viss rubrik hänger samman med komponenter presente-
rade under andra rubriker. Detta kan exemplifieras med värderingen av förändring, t ex. 
Den positiva värderingen av förändring hänger samman med och kan återfinnas i prak-
tiker och normer, i skapandet och upprätthållandet av gränser, och i ritualer. Begreppet 
förändringsledares användning inom ledarkulturen är, slutligen, ett exempel på värde-
ringens koppling till symboler.  

Det sammantagna systemet av värderingar, symboler, praktiker, gränser och ritualer 
som utgjorde den ledarkultur som existerade i den studerade organisationen. Det är ett 
ganska vanligt synsätt att ett sådant kulturellt system är uppbyggt runt en kärna av nå-
got slag, att det finns något som binder samman de övriga komponenterna i kulturen i 
fråga. Jag väljer att inte försöka presentera någon sådan kärna. Detta kan motiveras t ex 
så som Geertz (1973:17f) formulerar sig: 

…coherence cannot be the major test of validity for a cultural description. Cultural 
systems must have a minimal degree of coherence, else we would not call them sys-
tems; and, by observation they normally have a great deal more. But there is noth-
ing so coherent as a paranoid’s delusion or a swindler’s story. The force of our in-
terpretations cannot rest, as they are now so often made to do, on the tightness with 
which they are held together, or the assurance with which they are argued. Nothing 
has done more, I think, to discredit cultural analysis than the construction of im-
peccable depictions of formal order in whose actual existence nobody can quite be-
lieve.  
 
Texten bygger på den beskrivning och de begrepp som redovisats tidigare i avhand-

lingen och skall ses som ett sätt att i en mer förtätad form sammanfattande beskriva le-
darkulturen i Distro Region Österbro, som jag uppfattat den vid tiden för fältstudien.   

Gränser 

Gränser är en central dimension i kulturskapande och återskapande. Dessa är upp-
byggda av distinktioner (se t ex Bourdieu 1979/1984 och Veblen 1899/1994). De om-
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fattar oftast dimensioner av exkludering från och inkludering i något (Foucault 
1969/1995:48 och 1971/1982) som således får formen av något delat men inte av vem 
som helst. Gränser omfattar också ofta en värderingsdimension rörande bra/dåligt, 
rätt/fel, normalt/onormalt, rent/smutsigt, m m (Elias 1939/1989, Douglas 1966/1997: 
163ff samt Wuthnow m fl 1984). Gränserna är på detta sätt också förknippade med 
praktiker, i form av att vissa alternativ framstår som det ena eller det andra, eller för-
knippade med den ene eller den andre. Gränser ger upphov till emotioner av skam eller 
skuld förknippade med gränsöverskridanden, även tänkta sådana (Milgram & Sabini 
1978/1992 och Scheff 1994:71ff). 

Enligt Douglas omfattar kulturer gränser som kan förstås enligt två dimensioner: 
yttre gränser (group) och inre gränslinjer (grid, Douglas 1966/1997 och Wuthnow m fl 
1984). Yttre gränser innebär avgränsningar gentemot andra, så som visats i form av di-
stinktioner mellan Vi och De. Inre gränslinjer är ett begrepp som beskriver förekomsten 
av gränslinjer i en kultur som hierarkiskt strukturerar förhållandet mellan individer, 
grupper, handlingar, artefakter och symboler. Värderingar av dessa i termer av 
bra/dåligt, normalt/onormalt, etc skapas och upprätthålls i interaktionen, vilket också 
får en reproducerande funktion, sett till kulturen som helhet, även om föränderlighet 
över tid är möjlig. 

Gränser upprätthölls inom Distro Region Österbro på ett tydligt sätt gentemot kon-
kurrerande företag i distributionsbranschen. Dessa framställdes såväl på golvet som i led-
ningen som klantiga uppkomlingar, okunniga och erbjudande lågkvalitativa produkter. 
Distro däremot, med sin historia och höga kvalitet kunde erbjuda sina kunder helhets-
lösningar, vilket sågs som positivt. Det fanns utan tvekan en stor stolthet bland perso-
nalen i gemen över att arbeta i Distro AB. Detta kan ses som gränser som också existe-
rar på en moderorganisationsnivå vilket tidigare beskrivits som delar i den officiella berät-
telsen om Distro AB. 

Gränser upprätthölls dock inom Distro också. Distro Region Österbro utmålades av 
regionledningen som den region i koncernen som var mest framåt och nyskapande. ‘Vi i 
Österbro’ visade också ett bättre resultat och hade högre personaltrivsel och kundnöjdhet 
än många andra delar av koncernen. ‘Vi’ var ‘bra’ jämfört med ‘dom’ helt enkelt. Detta 
är exempel på en gräns på regionorganisationsnivå. Denna gräns upprätthölls dock fram-
för allt av regionchefer och delar av enhetschefs- och administratörsgrupperna. I avse-
värt mindre utsträckning upprätthölls denna gräns och positiva bild på golvet. I många 
avseenden upplevdes det precis tvärtom bland lagerarbetare och chaufförer. Detta har 
berörts i stycket om Distro Region Österbros organisationskultur tidigare i kapitlet. 

Däremot upprätthölls gränser gentemot Distro AB’s dotterbolag tydligt både på golv 
och på ledningsnivå. Dotterbolag, som man ofta samverkade med i den dagliga verk-
samheten på ett eller annat sätt, utmålades gärna som klantiga och med lägre kvalitet än 
dom riktiga Distarna, som i mångt och mycket arbetade med koncernens kärnaffär. Sär-
skilt nedvärderade var det dotterbolag som skötte hela koncernens marknadsföring och 
vissa delar av försäljningen av Distro Region Österbros tjänster. Medarbetarna i detta 
bolag var ’slipsnissar utan koll på verkligheten’, dvs produktionens villkor. Här fanns det 
en relativt hög grad av samstämmighet mellan lagergolvet och chefer och administratö-
rer. Slipsnissarna var således inga ’riktiga arbetare’ och därför inga Distare. ‘Att göra 
rätt från början’, vilken tidigare illustrerats, är en norm förknippad med denna gräns.  
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Administratörerna på huvudkontoret i Stockholm var i ännu högre grad nedvärde-
rade och förtjänade av ‘golvet’ huvudsakligen förakt. Detta förakt avklingade, men för-
svann inte helt, ju högre upp i Region Österbro man ser, sett till individers och grup-
pers formella positioner i organisationen. Regionchefen Helge var också i hög grad in-
blandad i huvudkontorets verksamhet och tillbringade stor del av sin tid i Stockholm 
under den tid då traineeprogrammet planerades och sjösattes. 

En gräns som existerade var mellan personer med chefsstatus och de som inte hade så-
dan. Denna gräns var dock inte alltid tydlig. Chefer som klädde sig som lagerarbetare 
och som hjälpte till i produktionen överskred ibland denna gräns. Likaså bidrog det eta-
blerade karriärmanuskriptet i regionen till ett utsuddande av gränsen ifråga. Ostrakice-
ringen av enhetschefer, som i vissa fall visades en plats på golvet igen, var ytterligare ett 
förhållande som gjorde denna gräns otydlig, speciellt mellan golv och enhetschefsni-
vån. Tydligare var då gränsen till högre chefer och till många administratörer i organisa-
tionen. Traineernas uppdykande i organisationen bidrog å ena sidan till ytterligare ut-
suddning av gränsen, men å andra sidan till ett befästande av den gräns som ändå exi-
sterade mellan golv och enhetschef. Det första då traineerna praktiserade på golvet och 
internaliserade och identifierade sig med denna kultur i hög grad, inledningsvis. Å and-
ra sidan befäste traineerna genom sin akademiska bakgrund den distinktion som trots 
allt existerade mellan de två.   

Yttre gränser var således relativt tydliga i ledarkulturen ifråga, men inre gränser mer 
otydliga. Den tydligaste hierarkiska skillnaden, vilken befästes i olika former av regler 
med inre gränsfunktion stod att finna mellan regionchefsnivån och enhetschefsnivån, 
snarare än mellan chefsnivån och lagergolvet. 

Värderingar 

Ledarkulturen omfattade värderingen av förändring som något nödvändigt i första 
hand och positivt i andra hand. Kopplat till denna värdering fanns inom större delen av 
ledarkadern i Distro Region Österbro en positiv värdering av införandet av ny teknik i 
arbetet. Kulturen centrerades också kring en positiv värdering av handling och praktik, 
jämfört med mer negativ värdering av akademi och teori. Härvidlag var värderingen av tid 
viktigt, där snabbheten var positivt värderad. Ytterligare en central komponent i ledar-
kulturen var kostnadsfokuseringen. Kopplingen mellan ett positivt ekonomiskt resultat och 
trivsel på arbetsplatsen, där det förra antogs leda till det andra existerade som värdering 
framför allt på regionchefsnivån. Tävlingen var också något positivt värderat i detta 
sammanhang. Den vårdade och vältränade kroppen är dessutom att betrakta som ideal 
inom den då existerande ledarkulturen, liksom på golvet.  

Symboler 

Viktiga symboler i Distro var givetvis färger och utseende på Distro AB’s logotyp 
och de färger som man framför allt förknippar med Distro, som återkom på chaufförs-
jackor, bältesspännen eller lastbilar. Denna symbol var i Distro Region Österbro sam-
manlänkad med en hög självvärdering, där man såväl på golvet som i organisationens 
ledarkultur såg det arbete man utförde och också sig själva som nyttiga, ja t o m som 
samhällsnyttiga.  

Viktiga symboler i den regionala organisationen, Distro Region Österbro och då 
kanske framför allt bland regionchefer och centrala administratörer i Stödet, liksom 
bland enhetschefsgruppen, var ting som uttrycker det raka, sparsamma och enkla, inte det 
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tillkrånglade, dyra eller estetiskt välutvecklade. De billiga, risiga bilarna som brukades är 
ett exempel på detta. Klädstilen hos ovannämnda grupp är ett annat. Det mustiga och 
grova språket som kunde användas i kommunikationen ett tredje. Avsaknaden av belö-
ningar och uppmuntran ett fjärde. Kalheten i många av enheternas lokaler, ytterligare ett. 

Berättelser som existerar i en kultur kan också ses som symboler (Alvesson & Berg 
1988). Berättelserna som existerade inom ledarkulturen i Distro Region Österbro var 
av såväl uppåt- som nedåtberättelsetyp. Uppåtberättelserna handlade framför allt om det 
som behandlades i stycket om gränser ovan, det vill säga jämförelser mellan Vi och De 
och kan ses som skapande av yttre gränser i första hand. Uppåtberättelserna var dock 
också kopplade till kostnadsfokuserings- och tävlingstemana som nämnts, där elitlag 
framställdes i positiv dager vilket chefer i regionen återberättade för medarbetarna på 
golvet, vilket är exempel på inre gränslinjer. Nedåtberättelser var också mycket vanligt 
förekommande. De var mycket vanligt förekommande på golvet, men så också inom 
vissa delar av region Österbros ledarkader. Speciellt vanligt förekommande var nedåt-
berättelser inom vad som tidigare i texten benämnts det kritiska nätverket. 

Praktiker 

Praktiker som kan kopplas till en specifik ledarkultur omfattar det praktiserade eta-
blerade karriärmanuskriptet som existerade i organisationen. Praktikerna omfattar också 
rakheten hos biträdande regionchefer Rolf och Regina, men också dess motsats -  tyst-
naden - och rädslan hos enhetschefskollektivet. Utbytbarheten som praktik, och de käns-
lor i enhetschefsgruppen detta gav upphov till, är kopplat till detta. Känslorna av ut-
bytbarhet kan därvidlag sägas vara den negativa upplevelsen av förändringen som praktik 
i den studerade kulturen. Den hårt arbetande chefen, som sätter Distro före hälsan, fanns 
också som ett inslag i kulturen, men står där i viss kontrast till det värnande om krop-
pen som var centralt i hela Distro AB’s kultur. Dock ligger bilden av den hårt arbetan-
de chefen i linje med karriärmanuskriptet som angav att hårt, fysiskt arbete i produk-
tionen utgör grund för upphöjelse till enhetschef. Hårdheten som upparbetats på gol-
vet, kan sägas följa med och ses som övergående i chefen som är så hård, att Distros 
väl går före den personliga hälsan. Detta dock framför allt förknippat med Rolf och 
Regina. 

Ritualer  

Jag sammanfattar i detta stycke de ritualer som jag menar existerade på ledningsni-
vå i den studerade organisationen. Givetvis existerade andra ritualer förutom dessa, sett 
till organisationen som helhet. Ritualer är regelbundet återkommande händelser av ce-
remoniell karaktär som reproducerar kultur på ett eller annat sätt (Berger & Luckmann 
1967:156). Ritualer existerar på åtminstone fem nivåer. Den första är den samhälleliga, 
med julfirande, etc. Denna återskapas ofta på samtliga andra nivåer inom och utom ar-
betslivet och dess organisationer. Nästa nivå är organisationsnivån, som i det studerade 
fallet måste delas upp i de två nivåer moderorganisationsnivå och regionorganisationsnivå 
som också användes ovan, i frågan om gränser. På den förstnämnda nivån kan konsta-
teras att Distro Region Österbros generella kultur omfattade vissa ritualer, varav några 
dessutom var att betrakta som reproduktion av Distro AB’s officiella kulturs ritualer. 
Exempel på dessa är VD’ns årliga decemberbrev med tillhörande gåva som alla anställ-
da fick. Arbetet och förändringen av organisationen vid vissa säsongsberoende och 
återkommande perioder av mer intensivt arbete p g a ökad godsmängd, var en annan 
sådan ritual som reproducerades i Distro Region Österbro.  
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Ritualer som existerade på ledningsnivå i Region Österbro var, till att börja med, de 
månatliga datautskrivningarna av resultatredovisningarna som återberättades av enhets-
chefer till golvets medlemmar liksom ledandet av och genomförandet av olika former 
av möten såsom enhetsmöten, enhetschefsmöten, ledningsforum och utvecklingssamtal. 
Chefsinstallationer hade också denna karaktär. Dessa möten är ju givetvis att betrakta 
som praktiker också, men presenteras under rubriken ritualer på grund av att de för 
cheferna som genomför dem i hög grad omfattar återberättande av och tillkännagivan-
den av berättelser eller budskap skapade av andra. Detta gäller t ex återberättandet av 
olika mätvärden såsom resultat och personaltrivsel med regelbundna mellanrum. 

Jag bortser i denna sammanfattning också från ritualer som organisationens med-
lemmar är delaktiga i utanför arbetsplatsen, även om jag är medveten om att även dessa 
kan påverkas av och påverka livet i organisationen. Se t ex exemplet med Jörgen som 
på sin svensexa kläs i Distrolåda och håller tal om Distro79. 

Enhetschefens rituella kapacitet 

De studerade management traineerna förväntades tillträda enhetschefspositioner. 
Fyra av dem gjorde också det. Den nytillträdda chefens möjligheter att deltaga i dessa 
ritualer är begränsad. Att som enhetschef deltaga i eller intervenera i ritualer på arbets-
lags-, eller individnivå är långtifrån något självklart. Ofta kan chefens deltagande omöj-
liggöra genomförandet av ritualen såsom den normalt utförs, t ex genom att samtals-
ämnen i sådana fall förtrycks, språk och andra symboler döljs i situationen, m m. Det är 
långtifrån självklart att chefen ens känner till organisationsmedlemmarnas ritualer på 
dessa nivåer. Inte heller är enhetschefens möjligheter att på annat sätt än genom repro-
duktion och återberättande deltaga i ritualer på samhälls- eller moderorganisationsnivå-
erna speciellt framträdande.  

Enhetschefens rituella kapacitet återfinns istället på en ganska begränsad arena, i 
detta fall närmast uteslutande på den som benämnts regionorganisationsnivån. Om vi 
ser till de ritualer som ovan beskrivits tillhöra denna nivå, kan konstateras att också här 
är kapaciteten till vissa delar att betrakta som rekonstruerande och återberättande till 
sin karaktär. Exempelvis introducerade visserligen Jörgen julfesten på sin enhet efter 
tillträdet. Innehållet i den ritualen är dock dubbelt. Det är dels reproducerande av en 
samhällelig ritual, julen i sig, men också ett av Jörgen medvetet försök att skapa en ritu-
al på enheten som skulle ha positiva återverkningar i medarbetarnas insats på arbetet. 
Nå, detta förefaller ha varit uppskattat, men samtidigt kunde inte Jörgen deltaga i festen 
fullt ut. Det är sannolikt så att ritualen efter att Jörgen lämnade festen, fick en annan 
händelseutveckling och andra innebörder, vilka snarare kan hänföras till enhets- och 
framför allt lagnivån. 

Enhetschefens rituella kapacitet är därför som störst i de olika former av möten som 
genomförs upprepat. I vissa möten är dock kapaciteten begränsad till att vara medaktör 
i en scenframställning där det agerande teamet, som oftast utgörs av hierarkiskt överordna-
de examinatorer, håller i dirigentpinnen och enhetschefen förväntas agera (och agerar of-
tast) dramaturgiskt lojalt och disciplinerat i framställningen av en ritual som dessa andra 
önskar (Goffman 1959/1988 och Fox 1989). Exempel på detta var enhetschefsmöten och 
ledningsforumsmöten, vilket beskrivits tidigare. Det finns dock alltid ett möjligt utrymme 
för enhetschefen att framträda mera som en agent i dessa sammanhang, men det är 

                                                      
79 Se kapitel sex. 
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svårt att göra så utan hjälp av andra aktörer. Jörgen, t ex, tilläts framträda som kompe-
tent enhetschef och berättare på det enhetschefsmöte som tidigare återgivits. För att ett 
sådant framträdande skulle lyckas var han i stor utsträckning beroende av att förhålla 
sig till den officiella berättelsen i Distro och komponenter i Distro Region Österbros 
organisationskultur eller ledarkultur (kostnadsfokuseringstemat) eller till andra likar 
(enhetschefer som inte uppfyller normerna i denna officiella kultur) eller av att fram-
manas och projiceras som just denne kompetente enhetschef genom andras handlande 
(biträdande regionchefen Regina). 

Så, återstår gör möten och samtal där enhetschefen interagerar med personer utan-
för den egna organisationen eller med hierarkiskt likställda eller underställda, men utan 
överordnade. Denna senare typ utgjordes för enhetscheferna i den studerade organisa-
tionen av formella möten såsom enhets-/arbetplatsmöten, lagmöten, utvecklingssamtal 
och lönesamtal. Vidare existerar informella möten av rituell karaktär. Det kan röra sig 
om småprat vid morgonfikat och upprepade tillfällen då enhetschefen går ut på golvet 
för att hjälpa till i produktionen. Detta senare praktiserades främst av Erik, men också 
av Jörgen. Möjligen kan Ewas rökande på cafeterian karaktäriseras som en sådan in-
formell mötesritual. Sophie etablerade av skäl som tidigare angivits inte denna typ av ri-
tuella möten på den enhet där hon tillträdde som chef. 

Traineerna fick eller skulle enligt traineeprogrammets intentioner få formell träning i 
dessa formella möten av rituell karaktär på gruppnivån. Detta skedde genom inhyrda 
kommunikationskonsulter och genom interna specialisters försorg. Formerna för detta 
var i klassiska lärosituationer i form av genomförande av övningsuppgifter, framträ-
dande inför lärare och kommentator eller rollspel under specialists överinseende. T ex 
tränades på utvecklingssamtalet på detta sätt. Traineerna fick också, i högst varierande 
utsträckning, praktisera detta under höstens period av praktik under mentors överinse-
ende. Den formella träningen satte utan tvekan vissa spår när det gäller hur traineerna 
kom att agera när de kom ut som chefer på respektive enhet. Jörgen tog, vilket visas i 
det längre intervjucitat som följer en bit längre fram i texten, uppenbart hänsyn till de 
tips som förmedlades av kommunikationskonsulten Ester, när det gällde inramningen 
vid utvecklingssamtal.  

Men, i minst lika stor utsträckning, agerade traineerna i dessa sammanhang i kon-
trast mot hur deras mentorer agerat eller hur andra chefer i organisationen agerat. Om 
vi fortsätter att ta Jörgen som ett exempel, så var Jörgen medvetet avsevärt mer förbe-
redd och strukturerad vid de lagmöten han genomförde än vad hans mentor varit. Jör-
gen månade om att själv vara förberedd, informera medarbetarna i förväg om dagord-
ning för mötet, etc. Jörgens mentor hade å andra sidan, enligt Jörgens uppfattning, sut-
tit och småsnackat vid fikat och haft några snabbt nedskrivna punkter på en liten pap-
perslapp som bas för mötet. 

Oavsett vilket, så måste konstateras att internalisering i form av ett lärande skett. 
Lärandet har dock minst lika mycket karaktär som omformulering och kritik, som det har 
av imitation och acceptans, av inom organisationen befintliga ritualer. Detta konstateran-
de ligger i linje med vad Meryl Reis Louis (1978:30) i sin doktorsavhandling konstate-
rande, att även om nykomlingens respons på upplevelser av arbetet kan variera och t ex 
leda till att individen blir ‘rebell’, så har denne likväl internaliserat lokala reg-
ler/tolkningsscheman - att vara rebellisk mot. Vidare måste sägas att det formella utlä-
randet av rituell kompetens jämförelsevis var litet. Informellt lärande var den domine-
rande formen när det gällde ritualer och utveckling av rituell kompetens. Endast på 
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gruppnivån existerade formella lärosituationer, men inte heller dessa formade traineer-
na i någon dominerande utsträckning. Istället var det deltagandet i ritualer på de olika 
nivåerna och en kritisk bearbetning av dessa, individuellt och i grupp, som framför allt 
påverkade traineernas handlande då de själva trädde in som chefer. Detta handlande 
var som sagt ofta att betrakta som i kontrast mot etablerade praktiker i organisationens 
ledarkultur som de upplevt under sin första tid i organisationen. 

INTERNALISERING I FORM AV DISTANSERAD FÖRÄNDRING 

Den befintliga ledarkulturen i Distro Region Österbro jag beskrivit i tidigare kapitel 
och sammanfattat ovan hade utvecklats över tid, men huvudsakligen före traineernas in-
träde i organisationen. Man kan då ställa sig frågan om den internaliserades av traineer-
na, eller ej? Införlivade traineerna hela eller delar av ledarkulturen i sin egen bild av le-
darskap och i sitt praktiska handlande? Återskapades den befintliga ledarkulturen av 
traineerna då de själva trädde in som chefer? Vi såg i föregående stycke att när det gäll-
er den aspekt jag kallat enhetschefens rituella kapacitet, så hade internalisering som 
lärande skett, men att detta innefattade såväl motstånd mot som omformulering av exi-
sterande värderingar och praktiker. 

Svaret på frågorna ovan blir både ja och nej. Vid en ytlig betraktelse förefaller det 
som att den befintliga ledarkulturen återskapades. Några stora, omvälvande förändring-
ar i ledarkulturen kan inte påvisas. Den lilla revolutionen t ex, blev just till en liten så-
dan. Kostnadsfokuseringen, den positiva värderingen av förändring och tystheten och 
rädslan var även fortsättningsvis centrala inslag i ledarkulturen. Rakheten och hårdhe-
ten var fortsättningsvis förhärskande. Några omfattande förändringar i praktiker, ritua-
ler eller symboler och deras innebörd, kan jag inte heller se som en följd av traineernas 
inträde som chefer i ledarkollektivet. Däremot, på ett mikroplan, går det att spåra för-
ändringar. Dessa förändringar innefattar framför allt det, att traineerna, som enhetsche-
fer i sitt handlande i vardagen som chefer på sina enheter, agerade med aspekter av den 
befintliga ledarkulturen som en negativ referens. I sitt handlande agerade de medvetet i 
kontrast mot vad de själva eller genom berättelser upplevt under sin tid som traineer.  

Jörgen, som var den trainee som jag ändå upplever stod närmast de biträdande re-
gioncheferna Rolf och Regina, får tjäna som exempel på detta förhållande. Jörgen be-
tecknar deras ledarstil kan som att ‘dundra på’ och som ‘osmidig’, och hur han i sitt 
agerande, gentemot lagerarbetare och chaufförer försökt att inte agera på samma sätt. 

Jörgen Jag har ju inte drabbats av det själv, det kan jag inte påstå…men det 
kan man ju tycka lite sådär…att dom dundrar på rätt friskt, ibland. Och 
dom gör det rätt…osmidigt, kan man kalla det. Det är väl ett rätt bra 
ord. Det…man kan nog göra det på ett lite finare sätt, om nån kanske 
inte passar in, eller nån inte är bra, så kan man nog säga det på ett lite 
bättre sätt…tror i alla fall jag…så att man inte sårar människor. 

Dan Mm…är det något du själv har tänkt på? Du har haft samtal till exem-
pel om lön… 

Jörgen Du menar… 
Dan …med dina lagerkillar… 
Jörgen …tänkt på… 
Dan …att inte vara så osmidig då, som du kallar det? 
Jörgen Ja! Det tänkte jag på. Jag kan visa dig. (Plockar fram en mapp.) Jag 

gjorde såhär när jag höll dom här mötena. Eftersom jag ville vara så bra 
förberedd som möjligt då ju. Dels har jag ju fyllt i en sån här lapp om 
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alla då ju, har jag gjort först. Å sen har jag skrivit en massa handskrivet 
här då va. En massa kommentarer, å betygsatt alla då, va. Här har vi 
olika betygsskalor som lagledarna har hjälpt mej med då va. Så har jag 
min egen…mitt egna…ja, vad jag tycker om personen i fråga. Å då 
tänkte jag, ja jag försökte tänka på det va, å va smidig när jag sa om inte 
nån var bra. Men samtidigt måste man ju få fram budskapet, va… men 
man ska ju inte säga att nån är ‘dålig’. Man kan ju säga att ‘du kan bli 
bättre på detta’. Istället för att säga att ‘du duger inte till när det gäller 
detta. Du är alldeles för slö, du gör inte ditt bästa.’. Okej om man vet 
att nån inte gör sitt bästa, okej då kanske man…då är det ju mer mygel. 
Då får man va lite tuffare mot en sån person kanske. Men om det är 
mot nån som är lite svag, redan från början, då är det bättre att säga 
att… 

Dan ‘Det här kan du göra bättre’… 
Jörgen …mm…å sen försökte jag då kanske lyfta upp vad dom verkligen var 

bra på, eller vad jag fått intrycket av att dom var bra på. ‘Här ligger du 
alltså över medel. Du är väldigt duktig på detta. Det här är något som 
du skulle kunna lära andra, för att du är så vänlig mot kunderna.’ Och 
så. 

Dan Jag tänkte på det, du berättade en gång, vid ett av dom här samtalen 
om lönerna, så var det en chaufför som hade börjat gråta. 

Jörgen Mm. 
Dan Kan du berätta om den händelsen? 

(…) 
Jörgen Nä, jag hade hört det att nån gång…hon kunde va lite sådär. Det var 

nån som nämnde i förbifarten i början då, att hon…att hon e speciell, 
det vet jag ju redan då va. Då satte vi oss ner då va å…man…jag hörde 
nästan direkt…hon tyckte nog det var en otrevlig situation va, att…ja, 
jag bad dom komma in efter en, å så bad jag den som gick ut, t ex 
Ronny att ‘ja, så ber du Gerda komma in’. Å jag märkte ju det att hon 
var nästan lite rädd, redan då hon kom in. Hon tyckte nog det var väl-
digt obehagligt att sitta så. Men jag tänkte ju ändå psykologiskt…jag 
satte mej på en lika hög stol som dom, va. Å vi satt vid ett bord, å hade 
lite choklad, å ett ljus tänt. Det var liksom mysigt sådär det var inget 
sådär stelt eller nånting. Vi satt i fikarummet i Myrbo. 

Dan Okej. 
Jörgen Å då märkte jag att…ja, hon pratade på mycket då först, va. Å det kan-

ske var för hon var osäker då. För att jag inte skulle å säga det jag skulle 
säga då va? 

Dan Mm? Innan tiden var slut? 
Jörgen Ja, precis. Men när jag då gick in på å sa det här då va att…ja, hon e 

långsam då ju. Å det säger ju alla. Å då…å dom har varit på henne in-
nan om det. Å jag var tvungen å säga det då va, ‘Varför går det…det 
går inte så fort…’ eller jag sa det att ‘Jag får intrycket av att det går inte 
så fort. Vad tror du själv det beror på att det tar sån tid när du är ute 
och levererar då?’, va. Å ‘Du litar inte på andra’, sa jag då, för det vet 
jag att andra inte får göra vissa av hennes uppgifter om det behövs. El-
ler nånting, för hon litar inte på dom då. Å då när jag sa det här när det 
gick sakta då, å det var inte värre än så, för jag försökte verkligen hål-
la…för jag märkte ju direkt, redan innan att hon var ju så här då ju (vi-
sar uppstressad). Å då började hon ju gråta då ju. Stortjöt ska jag väl 
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inte säga att hon gjorde, men hon var rejält upprörd å ledsen, det var 
hon ju. Alltså hon blev inte aggressiv eller nånting, va. Utan mer 
att…hon vill nog att man ska tycka synd om henne. Dom påstår då att 
det har hänt förr då va. Att det är en taktik som hon använt för å få 
medlidande… Men jag…jag kan ju inte fortsätta å dundra på. Budska-
pet har ju gått fram å…utan då, då vände jag och försökte se det posi-
tiva istället, så då…tyckte hon väl att det kändes bättre. Att hon var 
duktig, att det tog lång tid, men att hon var ju jättenoga å kvalitetsmed-
veten då, fick jag ju säga istället. ‘Ja…ja..’ Å då anammade hon det då 
att, ‘Ja, det är ju så noga med kvalitet, jag är noggrann, det är därför jag 
inte litar på andra…’. Å sen hade vi en diskussion då… Nä, jag var inte 
beredd på det, det var jag inte, men samtidigt så tycker jag att jag 
handskades… Jag sa så här, nu måste jag ta det positiva, för å vända det 
här samtalet, så det inte bara blir, går ändå mer neråt. Få upp henne lite, 
stärka henne lite va. För dom ska ju…dom ringde till mej dan efter. 
Tydligen hade det gjort lite verkan då, för att nästa dag var hon ju 
snabbast av alla. 

Dan Jaså!? 
Jörgen ‘Vad sa du till henne?!’ sa dom. ‘Hon var snabbast in i dag!’, sa dom. 
Dan Ja? 
Jörgen ‘Jamen, då gjorde det ju susen.’ Sa jag. Sen är hon väl tillbaks i gamla 

banor igen. Hon hade varit snabbast och både Per och Carla tyckte det 
var helt… ‘Vad sa du till henne!!?’. 

Dan Visst. 
Jörgen Sen när vi var klara gick hon direkt på toaletten å torka av sej lite å så 

gick hon ut då, va. Men det var väl så jag upplevde situationen. Man var 
väl lite…ja, man var väl inte beredd, men ändå…lyckades…ta fram det 
positiva, det var väl det som var taktiken när detta hände då. 

Dan Det är ju starkt å lyckas med. Det är inte lätt. 
Jörgen Nä, jag vet inte, men jag tyckte…ja tyckte det gick rätt bra. Hoppas det 

i alla fall. Man vill ju inte gå dit för å knäcka henne. 
 
Jag vill hävda att man i Jörgens berättelse kan se hur han medvetet agerar i kontrast 

mot centrala komponenter i den ledarkultur som beskrivits ovan. Jörgen agerar i kon-
trast mot rakheten som han upplever som osmidighet. Jörgen berättar också om hur han 
söker skapa en situation som ska vara så svår som möjligt att tolka som hotfull. Denna 
tolkning söker han undvika att ge underlag för genom att medvetet arbeta med såväl 
uppträdande som manér (liksom inramningen), som ska kontrastera mot ledarkulturen 
och framför allt negativa referensers ledarstil. Avsaknaden av beröm och upplevda 
‘knäckningar’ av Distare såväl som nedåtberättelser om sådana, framför allt rörande en-
hetschefer, är ytterligare något som Jörgen agerar i kontrast mot.  

Samtidigt återskapar Jörgen den positiva värderingen av tävlingen som existerar inom 
ledarkulturen. Denna värdering var också en del av organisationens generella organisa-
tionskultur, men omtvistad. Likaså återskapar Jörgen vikten av ‘att göra rätt från bör-
jan’, vilket i berättelsen ovan uttrycks i termer av kvalitet. Jag menar att detta förhållan-
de - dvs ett sorts samtidigt återskapande av den befintliga ledarkulturen i Distro Region 
Österbro som omskapande av denna i form av agerande i kontrast mot aspekter av den - 
övergripande kan sägas beskriva utfallet av socialisationsprocessen. Internaliseringen i 
form av införlivande och reproduktion av denna kultur var partiell eller situationsbun-
den. Detta gäller samtliga de traineer som var kvar i organisationen efter tolv månader. 
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Agerandet i kontrast mot ledarkulturen var dock ännu mer markerat hos de andra två 
traineerna. 

Sammanfattande skulle jag därför vilja använda begreppet distanserad förändring 
(‘cool’ alteration, Berger och Luckmann 1967:172) för att beskriva traineernas internali-
sering av generell organisationskultur och ledarkulturen. Berger och Luckmann skriver 
angående detta så här; 

In secondary socialization, internalization need not be accompanied by affectively 
charged identification with significant others; the individual may internalize differ-
ent realities without identifying with them. Therefore, if an alternative world ap-
pears in secondary socialization, the individual may opt for it in a manipulative 
manner. One could speak here of ”cool” alteration. The individual internalizes the 
new reality, but instead of its being his reality, it is a reality to be used by him for 
specific purposes. Insofar as this involves the performance of certain roles, he retains 
a subjective detachment vis-à-vis them - he ”puts them on” deliberately and pur-
posefully. If this phenomenon becomes widely distributed, the institutional order as 
a whole begins to take on the character of a network of reciprocal manipulations. 
(Berger &Luckmann 1967:172) 
 
Denna distanserade förändring omfattar alltså internaliseringen av en för individ el-

ler grupp ny verklighet, men inte nödvändigtvis genom att göra densamma till den egna 
verkligheten. Denna nya verklighet utgör istället närmast ett redskap att ta i bruk i 
framträdanden i olika situationer och med olika ändamål. Detta för oss in på frågan om 
identitet i förhållande till socialisationen, vilket jag går in på i följande stycke. 

TRAINEEN SOM TRICKSTER - UTVECKLINGEN AV SJÄLVIDENTITETEN 

Chefen, alltså logistikchefen, på GO-maskin han var ju med på 
en Danmarksresa. Det var på den tiden jag hade börjat läsa på 
kvällarna. Han blev ju lite full, å då sa han: ‘En sak ska du veta, 
hur mycket du än läser på kvällarna kommer du aldrig å kunna 
få ett så fint jobb som mitt!’ Det är en sån sak som etsat sej 
fast i minnet. Jag skulle vilja träffa honom nu å säja att jag har i 
alla fall kommit en bit på väg! (Traineen Erik, efter tre måna-
der som enhetschef, om en chef på ett företag där han tidigare 
arbetat) 

 
Antropologen Mary Douglas diskuterar i boken Renhet och fara (1966/1997:114ff) 

en av winnebagoindianernas myter, den om Trickstern.80 Douglas konstaterar att:  

Trickstern är till en början en naturlig, amorf varelse. Efter hand som berättelsen 
framskrider, upptäcker han steg för steg sin egen identitet, känner så småningom 
igen och uppnår kontroll över sina egna kroppsdelar. Länge pendlar han mellan 
kvinnligt och manligt kön men fastställer slutligen sin egen manliga könsidentitet 

                                                      
80 Vincent Crapanzano (1986) har för övrigt jämfört etnografens arbete med trickstern i den meningen att etnografen 

liksom trickstern måste framställa sig och sitt budskap som trovärdigt. Etnografen saknar dock tricksterns förvand-
lingsförmåga och har inte tillgång till samma repertoar av tricks för att klara av sin uppgift. Crapanzano visar dock i sin 
artikel på hur etnografer utnyttjar och utnyttjat vissa sådana tricks för att framställa en trovärdig berättelse om något 
eller några. Detta är ofta att betrakta som auktoritativ och således också döljande praktik, där aldrig hela sanningar om 
det eller de som berättas om framkommer, även om uttryckliga lögner i och för sig inte brukas av författaren. Crapan-
zano har utan tvekan en poäng i detta. 
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och lär sig till sist bedöma sin omgivning för vad den faktiskt är. (Douglas 
1966/1997:114) 
 
Detta kan delvis vara en beskrivning av en management trainees trajektoria och 

identitetsutveckling. Beskrivningen av Trickstern illustrerar också förväntningarna på 
en management trainee, som ibland finns från bl a företagsledningens sida, såsom 
formbar. Douglas fortsätter sin beskrivning av Trickstern så här; 

Trickstern är till en början helt ensam, amoralisk och naturlig, tafatt och ineffek-
tiv - en djurliknande pajas helt enkelt. Olika episoder kuvar och placerar ut hans 
kroppsorgan på rätt ställe så att han till sist ser ut som en människa. Samtidigt 
börjar han få ett fastare nätverk av sociala relationer och dessutom dra sina lär-
domar angående den fysiska omgivningen. I en viktig episod förväxlar han ett träd 
med en människa och reagerar inför det som för en person, till dess han så små-
ningom upptäcker att det bara är ett livlöst ting. Gradvis lär han sig således sin 
egen varelses funktioner och begränsningar. (Douglas 1966/1997:116) 
 
Denna beskrivning av Trickstern är också en träffande beskrivning av centrala delar 

av den övergripande process som de här studerade traineerna genomgått. Från de inle-
dande faserna av förvirring och status som ‘ALU’n’ via etableringen av relationer till 
andra i organisationen och inträdet i, såväl som utvecklandet av, olika sociala nätverk. I 
dessa olika nätverk och i olika situationer frammanas eller omskapas olika delar av trai-
neens kropp, för beskådande av andra i organisationen, men också för individens egen 
självreflexion. Dessa situationer kan ha karaktären av sådana mikro- eller mesovändpunk-
ter som tidigare berörts. Lärdomar dras om den fysiska, såväl som av den sociala om-
givningen i samband med detta. Förväxlingar uppdagas underhand och egna funktioner 
och begränsningar utmejslas över tid. Den internalisering i form av distanserad föränd-
ring som skett, utgör redskap i framträdandet i dessa olika situationer där Tricksterns 
kropp mejslas ut. 

Resultaten av processen kan dock i högsta grad variera. De olika traineernas ‘krop-
par’ kan komma att få formen av ‘icke-människa’ i andras ögon, såsom i fallet med tra-
ineen Roger. ‘Kroppsdelarna kan placeras ut’ på ett sådant sätt att individen inte känner 
igen sig själv eller sina aspirationer i relation till miljön, såsom i fallet med traineen So-
phie. Traineernas kroppar kan först efter ganska avsevärd kamp mellan inre och yttre 
verklighet och kollisioner med olika ‘träd’ i organisationen, formas till chefer i denna i 
såväl egna som andras ögon, såsom i fallen med Erik och Ewa. Eller, så kan den ‘djur-
liknande pajasen’ som träder in genom interaktion med möjliggörande sociala nätverk i 
organisationen, kombinerat med en individuell anpassningsförmåga, leda till en relativt 
snabb utveckling av ‘den människoliknande kroppen’ i form av chefen i Distro Region 
Österbro, såsom i fallet med traineen Jörgen. 

Traineen som Trickster illustrerar således det individuella i socialisationsprocessen, 
som är en konsekvens framför allt av det kontextuella beroendet. Men samtidigt illu-
streras skillnader mellan formell position, självidentitet och social identitet under denna 
process. Detta är grunderna för utveckling av individernas självidentitet och därvidlag 
en specifik del av dessa - organisationssjälvet. 

Som Gideon Kunda (1992) beskriver det, kan man med utgångspunkt i Goffmans 
teorier rörande självets tillblivelse och samhällsvetenskaplig teoribildning om före-
komsten av multipla själv i moderna och senmoderna samhällen, präglade av komplexi-
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tet och rörelser över olika arenor, där livet i och i förhållande till arbetsorganisationer 
är en viktig komponent, identifiera och problematisera begreppet organisationssjälvet. 
Kunda skriver; 

In this sense, one might speak of an ”organizational self” - the subjective meanings 
attributed to the self arising out of balancing acceptance and rejection of the organ-
izational ideology and the member role it prescribes. So defined, however, the or-
ganizational self is an elusive subject. (Kunda 1992:162) 
 
Organisationsmedlemmar konstruerar, underhåller och bemästrar, enligt Kunda 

(1992:187f), organisationssjälv genom att dels identifiera gränser för ett själv som är re-
levant i interaktionen i organisationskontexter. Vidare måste detta organisationssjälvs 
kognitiva och affektiva svar på de förväntningar som finns på medlemsrollen bemäst-
ras. Dessa två förhållanden uttrycks framför allt, enligt författaren, genom ett ständigt 
pågående arbete med att utöva rolldistans i relation till rollövertagande i organisationens 
vardagsliv. Organisationssjälvet blir således det av individen själv förstådda resultatet av 
den reflexiva balanserande process i vilken autonomi i förhållande till och motstånd 
gentemot organisationskontextens krav uttryckta i rollförväntningar ibland hävdas och 
där underkastelse i form av rollövertagande ibland sker. Det är således att betrakta som 
individens uppfattning av Tricksterns utseende. 

Då vardagslivet i arbetsorganisationer kännetecknas av ovannämnda förhållande, är 
det rimligt att hävda att ambivalens kännetecknar individens upplevelser i detta var-
dagsliv. Balanseringsakten blir synlig t ex i form av ironi, humor och uttalanden som tar 
udden av handlingar eller som bestämmer ett uttalande om arbetet och individens plats 
i organisationen som varande relativa. Detta ligger nära de av Cohen och Taylor 
(1976/1992) beskrivna flyktförsöken där individen på olika sätt flyr en dominerande 
verklighet, som tidigare nämnts.  

Kunda konstaterar att tidigare etablerat vetande ofta betonat organisationsmed-
lemmen som inplacerbar någonstans på ett kontinuum mellan hängivelse (attachment) 
och likgiltighet (detachment). Vid ena polen är individen engagerad, nöjd, m m. Vid 
den andra polen är självet att betrakta som alienerat eller fritt från organisationen, med 
negativa emotioner hos individ (och kanske omgivning) som följd, då denne inte upp-
levs ‘passa in’. Olika former av normativa kontrollpraktiker antas kunna producera or-
ganisationsmedlemmar som ligger nära attachmentpolen. Detta är uppenbart i mycket 
av den litteratur om organisationskultur och värdebaserad organisationsledning som 
fått ett uppsving under de senaste decennierna också i Sverige. Organisationsmedlem-
mar som känner sig som ‘ett med arbetsorganisationen’ är idealet. Delaktighet och 
känsla av medlemskap förutsätts kunna skapas och underhållas genom olika praktiker 
från organisationens ledande skikt och är man ‘committad’, så är man. 

Kunda ifrågasätter detta etablerade vetande och konstaterar att det för individen 
snarare handlar om både hängivelse och likgiltighet samtidigt. Det handlar också om 
presentationer av sådan hängivelse eller likgiltighet i ‘rätt’ situationer. Relationen mellan 
individ och organisation är därför flerdimensionell, snarare än endimensionellt jäm-
viktsartad. 

For many individuals in Techs Wage Class 4, both attachment and detachment 
are evident, positive and negative emotional orientations are simultaneously ex-
pressed, and constructing a self is a problematic and disjointed endeavor. The or-
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ganizational self becomes an active and artful construction, a performance, a tight-
rope walk, a balancing act of organizational reality claims, fluctuating between 
contradictory modes of relating to the organization and always faced with the threat 
of burnout, or the exposure of its own illusions. 
We have come full circle. If the attempt to engineer culture and accomplish norma-
tive control is aimed at defining the members’ selves for them, this very attempt un-
dermines its own assumptions. (Kunda 1992:216) 
 
Istället för att ideologiskt ‘sunda’, värdeomfattande, nöjda och lojala medlemmar, 

blir ett resultat av medveten kulturöverföring och styrning, blir resultatet således med-
vetna aktörer à la Goffman som upplever sig agera i ett drama där ambivalens är cen-
tral och penetrationer av organisationsverkligheten som icke-autentisk och utgör en 
källa för ironiska framträdanden. Detta senare ligger uppenbart i linje med den distan-
serade förändring (‘cool’ alteration) som Berger och Luckmann beskrev och som jag 
menar övergripande kan sägas känneteckna den studerade socialisationsprocessen.  

Att utifrån försöka styra själven (inklusive organisationssjälven) är alltså problema-
tiskt. Resultaten av försök till sådan styrning i form av organisationsmedlemmars hand-
lande rör sig ofta om framträdande och spel av ambivalenta medlemmar som agerar 
cyniskt. Detta gäller oavsett om insatserna från organisationens ‘huvud’ sett är riktade 
mot i organisationen sedan tidigare existerande medlemmar, eller som i det här stude-
rade fallet, där kultur förutsätts kunna överföras till nykomlingar - traineerna. 

Tyranni i form av något Orwellskt Storebrorsliknande format, synes därför, trots 
uppenbara likheter vid en första anblick, inte vara en konsekvens av kulturstyrnings-
praktiker i arbetsorganisationer. (Exempelvis är Kundas bok en ‘svart’ beskrivning i 
många stycken.) Men, sett bortom detta uppenbara, måste man konstatera att styr-
ningsförsöken - där självet är föremålet för dessa - utifrån sina konsekvenser är att be-
trakta som ganska tafatta och klumpiga sådana. Det är inte fråga om någon hjärntvätt. 
Det är möjligen att betrakta som taffliga försök till hjärntvätt som kan väcka såväl 
munterhet som trötthetskänslor hos de som är utsatta för dessa. (Vilka inom parentes 
sagt ofta är organisationsmedlemmarna som agerar genom iscensättandet av olika ruti-
ner - som sedan reflexivt bearbetas.) Jag vill utifrån den beskrivning som givits i tidiga-
re kapitel i denna avhandling huvudsakligen ansluta mig till Kundas tolkning.  

I många stycken resulterade kulturöverförings- och styrningsförsöken från Distro 
Region Österbros ledande skikt i just denna typ av emotioner, i ambivalens, och i di-
stansering och flyktförsök. Koloniseringen av självet stötte på patrull. Till synes kan en 
fullständig internalisering av i kulturen ifråga centrala komponenter vara för handen. 
Men bortom det pliktskyldiga medagerandet i etablerade rutiner och roller, finns ett 
motstånd och ett arbete med att sammanfoga den egna och andras övervakning av 
framträdanden med andra aspekter av självidentitet och verklighetsuppfattning. Ibland 
kan detta ske helt individuellt. I andra fall kan denna sammanfogning ske i eller delvis i 
en grupp, såsom traineegrupp eller kamratgrupp, i eller utanför organisationens fysiska 
ramar.  

Ovan sagda innebär i sammandrag, att den kontextavhängiga, partiella internalise-
ringen ligger till grund för en distanserad förändring och utveckling av individuella organi-
sationssjälv som iscensätts i framträdanden i olika situationer och där cyniska aktörers ut-
övande av rolldistans är ett framträdande drag. Organisationens institutionella ordning 
framstår därvid som ett nätverk av ömsesidiga manipulationer. 
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HANTERANDET AV MELLANRUM  

Antropologen Anthony P Cohen (1994) poängterar i sin bok Self Consciousness - 
An Alternative Anthropology of Identity att individen och hennes självförståelse har varit 
ett negligerat tema inom framför allt då antropologin, men också sociologin. Istället har 
individer beroende på kategorimässig tillhörighet givits eller antagits utvecklat och ha 
vissa egenskaper. Detta är att betrakta som ett ekologiskt felslut, om ett från toppen 
och nedåt (top downwards) perspektiv. Sociala grupper är istället att betrakta som an-
samlingar av komplexa själv (i plural), där varje individuell medlem deltar med en upp-
sättning själv. Cohen ser individens identitet som en behållare för de multipla själv som 
tillåts framträda i olika situationer. Ett sådant själv skulle kunna vara just organisations-
självet. Eller -själven, t o m. Den övergripande självidentiteten är en självens förva-
ringsbox.  

I vår interaktion med andra formas samhället. Genom förhandlingar mellan själv-
medvetna individer kan grupper skapas. Men individ och samhälle hänger också sam-
man på andra sätt. Ofta tvingas vi att framträda inför andra såsom medlemmar i grova 
kategorier av den typ som ovan angivits. I dessa sammanhang saknar vi som individer 
möjlighet att avgöra vilka av våra själv som skall iscensättas. Inte heller känner vi att det 
är Jag (Me) som framträder i sin helhet. Traineernas upplevelser av anställningsinter-
vjuerna och Jörgens mesovändpunkt har i min berättelse bl a illustrerat detta.  

Individualitet och samhällelighet kan ses som stående i en motsägelsefull relation 
till varandra. Även om individen framträder i eller ses som framträdande i samhälleligt 
konstruerade kategorier eller roller, enligt toppen och nedåt modellen, är det dock så, 
att den innebörd som individen ger sitt och andra aktörers framträdande i interaktio-
nen, i hög grad kan skilja sig från det samhälleligt förväntade. För att exemplifiera det-
ta, en management trainee behöver inte se sig själv som ett chefsämne görandes en 
chefskarriär på framgångens väg, även om den samhälleliga bilden av en management 
trainee innefattar dessa dimensioner, vilket illustrerats i kapitel tre. ‘Common forms do 
not generate common meanings’, som Cohen (1994:20) skriver. Eller, åtminstone behöver 
inte gemensamt delade innebörder vara en konsekvens. 

I Cohens framställning är individernas själv kreativa och innovativa, såväl som un-
derkastade samhälleliga skapelser och strukturer. Det sistnämnda har långt ifrån primär 
status. Som Cohen uttrycker det: ‘It takes two to tango.’ (1994:71). Det är i förhållandet 
dem emellan som något intressant äger rum. För att illustrera detta diskuterar Cohen 
namngivande som ritual. Författaren konstaterar ‘faran’ med att se detta (och annat 
kopplat till statuspassager/övergångar) utifrån det klassiska rites de passage perspekti-
vet grundat i van Gennep. Ser man statuspassager ur det perspektivet riskerar man att 
enbart, eller överbetona den samhälleliga tangopartnern. Den sociala identiteten riske-
rar med detta perspektiv att överskugga självidentiteten och den komplexitet som är 
kopplad till denna. I avhandlingen illustreras detta t ex i kapitel sju i det förhållande att 
chefskapet omfattar dimensioner av att vara, uppfattas som, respektive uppfatta sig som 
chef. Chefskapet ses som att det mejslas ut i förhållandet mellan sociala identiteter, 
självidentitet och situationer. Eriksson (2000) betonar enligt min mening i alltför hög 
grad rites de passageperspektivet i sin tolkning av traineerna på det av henne studerade 
Primo. I namngivandet finner vi alltså inte bara en enkel form av socialisation av ny-
komlingar. Istället mejslas också det spänningsfyllda förhållandet mellan individ och 
samhälle ut. Den samhälleliga formen och deras individuella innebörder i relation till 
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livshistoria och uppsättning själv handlar om ett givande och tagande och om ömsesi-
dig påverkan menar Cohen. Jag är böjd att hålla med. 

Cohen (1994:127f) diskuterar vidare transitionsbegreppet och liminalitet och vän-
der sig med rätta emot en okomplicerad syn på passagerna; förestatus-rit-efterstatus, 
punkt slut. I samband med detta för Cohen på ett förtjänstfullt sätt in gränsen som be-
grepp. Transitionsprocesser kan ta lång tid, efter en rituell övergång, i form av återan-
passning, reflektion över tidigare status och omgivning, m m. Detta kan kallas för ett 
gränsland. Gränser är enligt Cohen att betrakta som zoner för reflektion kring vem man 
är och vilka andra är. Även i detta har Cohen en poäng menar jag. Nippert-Eng 
(1996:108) framhäver på ett liknande sätt hur mentala broar mellan hem och arbete, t ex 
i form av resan till arbetet, kan ses som ‘frizoner’ för reflexion och, vill jag hävda, lä-
rande och utveckling av självidentiteten. Tricksterns egen kroppsuppfattning byggs, 
annorlunda uttryckt, till stor del upp i dessa ‘frizoner’ eller ‘zoner för reflektion’. Såda-
na frizoner i olika former utgör grunder för utveckling av självidentiteten kort sagt. 

Jag tolkar mitt material så som att statuspassagen in i chefspositionen och utveck-
lingen av ledaridentitet utgör exempel på en sådan lång process, i mindre grad avhängig 
eventuella rituella övergångstillfällen. Processen innefattar drag av återkommande eller 
motstridig förtida socialisation. Den innefattar moment av examination och underkas-
telse. Den innefattar rollinträden, rollutträden och därmed förknippade förväntningar 
och övertaganden i relation till befintlig självidentitet. Den innefattar konstruktionen av 
broar till ex-roller, som Ebaugh (1988) diskuterar. Den innefattar ett pågående reflexivt 
arbete hos individ och medaktörer i form av meningsskapande och självkonstruktion, 
liksom av kulturkonstruktion och -rekonstruktion. Den innefattar osäkerhet, motstånd 
och motsägelsefullhet. Den innefattar rörelser över tid och rum. Jag har försökt att illu-
strera ovanstående i de beskrivande kapitlen tre till åtta i avhandlingen. Jag återberättar 
inte detta här, utan väljer att konstatera komplexiteten i transitions- och socialisations-
processerna i det studerade fallet, men rimligen också i andra, liknande fall. 

Jag vill försöka förstå denna komplexitet genom att se det som ett motstridigheter-
nas eller relationernas rum. En mängd förhållanden, krav, strukturer, möjligheter, vär-
den och praktiker i relation till varandra formar en sorts gränszon, en zon för reflektion 
som också utgör grund för utveckling, rörelse och handling. Denna gränszon utgörs av 
vad jag vill benämna mellanrum. 

Ett sorts återkommande tema i tidigare kapitel kan sammanfattas med begreppet, 
menar jag. Mellanrum mellan individ och samhälle, mellanrum mellan yttre och inre 
verklighet, mellan dåtid och framtid, mellanrum mellan olika status, i transition (mellan 
student och chef, mellan Distare och ekonom) mellan hem och arbete och mellan gol-
vets kulturer och ledarkulturer och officiell berättelse, etc. Vi hanterar mellanrummen 
och dess problem och möjligheter på olika sätt, med olika praktiker, för att såväl över-
leva som skapa. Om man ska förstå traineeprogram så är det kanske inte framför allt 
som ett sätt att få individen att bli ett med organisationen eller en viss kultur. I stället är 
det en möjlighet till meningsskapande i ett mellanrum, och skapande utvecklande pro-
cesser hos individ och grupp, som möjligen sedan kan ‘komma organisationen till go-
do’.  

Mellanrum är knappast det mest välanvända begreppet i vare sig sociologin eller 
arbetsvetenskapen. Jag kommer nedan att kort referera ett antal sinsemellan högst olika 
användningar av begreppet från olika vetenskapliga discipliner. Denna presentation fo-
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kuserar dimensioner av begreppet som är av vikt för att förstå det sätt jag använder mig 
av det för att förstå en övergripande dimension av de studerade traineernas trajektoria i 
Distro Region Österbros traineeprogram och organisation. 

Saenger (1997) har från en språkvetenskaplig utgångspunkt intresserat sig för hur 
det tysta läsandet uppkom som fenomen. Härvidlag fokuseras framför allt europeisk 
medeltid. Saenger menar att man långtifrån bör anta att de kognitiva processer som är 
förknippade med texten är desamma nu, hos den moderna, snabbt, ensamt och tyst lä-
sande individen jämfört med äldre former av läsande som oftast var av formen högläs-
ning i och inför en grupp, eller åtminstone mumlande för sig själv (Saenger 1997:1). 
Den rumsliga organiseringen är härvidlag ett avgörande element när det gäller vilka 
kognitiva processer som kommer ifråga, eller hur dessa ser ut. En västerländsk läsare 
av fortsättningenavdennameningskullesannoliktupplevaattförståelsenavtextenförsvåra-
desjämförtmedföregåendemening. Enligt Saenger (1997:6) så har försök visat att om 
man ger skolbarn en text i versaler, men utan mellanrum mellan orden och i avsaknad 
av punktuation, så läser de automatiskt högt, istället för tyst, då varje stavelse blir till en 
viktig ledtråd i meningsskapandet. Förekomsten eller avsaknaden av mellanrum, får 
konsekvenser för den aktuella kulturen, men skall också betraktas som en del av den 
befintliga kulturen. För att överföra diskussionen på den studerade traineeutbildningen 
på Distro Region Österbro, så skulle existensen eller avsaknaden av mellanrum ‘i tex-
ten’ vara ett resultat av den befintliga organisationskulturen, men också leda till utveck-
ling av denna. Likaså skulle traineers och befintliga organisationsmedlemmars menings-
skapande arbete vad gäller olika upplevda situationer påverkas av förekomsten eller av-
saknaden av mellanrum ‘i texten’.  

Om detta perspektiv antas, kan traineeprogrammet ses som ett skapat mellanrum 
mellan olika händelser och relationer i organisationsvardagens ständiga flöde. Mellan-
rum som skapar grund för ett annat, nytt meningsskapande bland berörda parter - trai-
neer såväl som andra. Genom konstruktionen av detta mellanrum skapas förutsättning-
ar för lärande, förändring och utveckling. Detta såväl individuellt som organisatoriskt. 
Själva innehållet i traineeprogrammet är härvidlag av sekundär betydelse. Själva före-
komsten av det är i sig nog för att dessa former av lärande, förändring och utveckling 
skall kunna äga rum. Innehållet och de situationer individen möter är dock av vikt för 
hur resultatet kommer att se ut, både vad gäller självidentitet (inklusive organisations-
själv) och organisationens kulturer. Arkitekturforskaren Karla Werner (1993) poängte-
rar ungefär samma förhållanden. 

Det existerar förvisso begrepp inom sociologin och i någon mån även inom organi-
sationssociologin som behandlar fenomen som ligger nära mellanrum. Jag tänker då 
närmast på sociologiska studier av transitioner och statuspassager, som nämnts tidigare 
i avhandlingen. Utvecklingspsykologen Winnicots begrepp mellanterritorium som dis-
kuterats i kapitel fem är ytterligare ett sådant. Turners begrepp liminalitet, som tidigare 
redogjorts för, är ett annat. Skillnaden mellan mitt användande av begreppet mellanrum 
och liminalitet ligger främst i det förhållande att individen eller gruppen i mellanrum-
met inte behöver vara ‘kept in a place outside the village, not defined as part of society’ 
(Pellow 1996:221). Mellanrummen existerar i organisationen mer eller mindre öppet, 
uppenbart och medvetet. De hanteras i vardagen i organisationen (motsvarande ‘byn’). 
Men, de kan också kräva hantering utanför eller vid sidan om denna vardag, i form av 
skapande av mellanrum, t ex i form av en mikrokultur. Mellanrummen som härvidlag 
skapas kan utgöra en (nödvändig) grund för att individen skall kunna hantera och even-
tuellt också sammansmälta de motstridigheter som efterhand upplevs existera i den 
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omgivning individen befinner sig, t ex i form av högst skilda förväntningar på chefen 
från lagergolvet jämfört med de från examinatorer/ledning. Detta var fallet med de 
studerade traineerna. Den terapeutiska verkstad som traineerna skapade för att hantera 
mellanrummet mellan motstridigheterna i den organisation de trädde in i blev till vad 
Turner kallar communitas. Och då, mer specifikt, normativ communitas. Communitas 
kännetecknas enligt Turner (1969/1995:127f) av spontanitet, omedelbarhet och kon-
kretism mellan individer, bortom strukturers ordning. En sådan ursprunglig spontan 
communitas (mellan traineerna som direkt kände att ‘vi är ju så lika’) kan sedan utveck-
las till ett varaktigt socialt system för att mobilisera resurser och nå olika mål (Turner 
1969/1995:132). På så sätt kan också traineernas marginalkultur kännetecknas. Som en 
konstruktion bortom strukturens ordning (dvs i mellanrummet), som institutionaliseras 
och utgör grund för mobilisering av resurser (egna och kritiska enhetschefer) i syftet att 
nå vissa mål (skapande av mening och revolution) vilket är normativ communitas. 

Sociologen John Urry diskuterar (1995:10) också begreppet community. Han konsta-
terar att det i litteraturen kan återfinnas ett antal olika variationer på hur begreppet fylls 
med innehåll. Ett av dem är ‘communion’ som är ‘a particular kind of human association 
implying personal ties, a sense of belonging and warmth.’ Community kan dock utvecklas 
på basis av en fullständig frånvaro av rutinmässig närhet eller gemenskap. Det är möj-
ligt att se det som att traineerna uppvisar avsaknad av känslor av communion under de-
lar av den studerade processen. Men, det är också möjligt att se den utveckling mot 
communion som trots allt sker hos några av dem som delvis ett resultat just av den här 
frånvaron av rutinmässig närhet eller gemenskap med centrala karaktärer i Distro Regi-
on Österbro. Där distanseringspraktiker och utvecklandet av ett mellanrum lett till 
möjligheten att lära och utvecklande av självidentiteten hos individen, vilket i sin tur ef-
ter hand grundlagt en känsla av communion. Återigen är detta något paradoxalt. 

Psykologen Ruthellen Josselson (1996) diskuterar mellanrummen mellan individer i 
boken The Space Between Us - exploring the dimensions of human relationship. Grund-
läggande är att författaren konstaterar att människor skapar sina liv i en väv av band till 
andra. I och med födseln och avklippandet av navelsträngen är vi fysiskt i grund och 
botten ensamma, menar Josselson. Separerade från andra, instängda i våra egna krop-
par. Det enda sättet att överkomma rummet mellan oss själva och andra är genom att 
utveckla relationer. Likaså är vi att betrakta som ensamma, separerade från andra, psy-
kologiskt. Men, vi söker att överkomma också detta mellanrum. När vi försöker att 
överkomma separationen mellan våra individuella jag på olika sätt - främst genom tal - 
känner vi att vi skapar något ‘mellan oss’. Vi fyller tomrummet mellan våra jag och 
kanske också kroppar med någonting. Josselson exemplifierar med frasen ‘Är det något 
mellan dig och Pelle?’ som en kamrat skulle kunnat fråga, för att utröna om det finns en 
relation av kärlekskaraktär mellan kamraten och en annan individ. Josselson menar att 
‘The ”between” - the way the space is filled or reverberates - becomes all-important.’ (1996:5). 
Detta ‘mycket viktiga’ kan ses som ett sätt att förstå sig själv. ‘Relatedness involves other 
people as objects of desire (as when we need someone to satisfy a particular need), but related-
ness also serves as a context for the experience of the self.’ (1996:5) 

Jag skulle vilja förstå mellanrummen och deras funktion på ett lite annorlunda sätt. 
Jag menar att det till skillnad från relationer som överbryggar separerade individer 
kroppsligt och psykologiskt, dvs det som Josselson menar fyller mellanrummet och är 
det som leder till utvecklad självkännedom eller utveckling av självidentiteten i stort, 
kan vara just existensen av mellanrum som underlättar utveckling. Dvs förekomsten av 
ett tomrum mellan, t ex, individer underlättar vissa former av beteenden eller avstånds-
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taganden från beteenden som skulle vara normala om mellanrummet skulle varit fyllt 
redan. Detta är en grund för lärande. 

Även om jag kan uppskatta och i stora drag instämma i Josselsons s a s positiva syn 
på mellanrummet mellan oss - som något som kan överbryggas och som överbryggas - 
menar jag att man inte får glömma motsatsen. Hur viljan att skapa eller behålla ett mel-
lanrum mellan oss själva och andra, kan i sig vara en del av en kultur, eller en del i ett 
skapande av kultur. Vidare måste hänsyn tagas till det sociala livets komplexitet. Det är 
lätt att glömma bort att en individs sociala liv sällan ageras enbart i relation till en annan 
individ, eller bara en viss grupp av individer. När man då diskuterar mellanrummens 
existens som något som kan och skall överbryggas i och genom sociala relationer och 
kroppskontakt, som Josselson t ex gör, tar man inte hänsyn till att avståndstagandet, 
upprätthållandet av mellanrum, eller t o m upprättandet av mellanrum till en individ el-
ler en viss grupp individer kan leda till överbryggande av ett annat mellanrum.  

Georg Simmel beskriver (1903/1995) i essän Storstäderna och det andliga livet hur 
storstadens flöde av intryck leder till att dess invånare utvecklar en reserverad attityd 
och en form av okänslighet. Den urbana personligheten är reserverad och blasé. Men 
samtidigt ger storstaden en annan möjlighet till personlig frihet. Storstaden ger, något 
motsägelsefullt vid en första anblick, utrymme för individen och dennes utveckling. 
Både vad gäller inre utveckling och yttre sådan. Man kan kanske säga att storstadens 
möjliggörande av en blaserad inställning till det omgivande kan förstås som att ett mel-
lanrum mellan individen och omgivningen kan skapas. I och med det skapade mellan-
rummet skapas möjlighet att bearbeta och utveckla eller omformulera intryck i flödet 
omkring individen, där en skapande process möjliggörs. Individen ges härvidlag en 
plattform och en möjlighet att utöva symbolisk kreativitet i Willis’ (1990/1993:11) me-
ning. Utan en bro mellan två stränder är det svårt att sammansmälta vad som finns på 
den ena stranden med det som finns på den andra. Paradoxalt nog kan man härvidlag 
se ett skapat mellanrum, som ju bygger på distansering från något, som ett sätt att när-
ma sig detta något, men i bearbetad form. Det är en variant av samma paradox som sä-
ger att en bro samtidigt skiljer som den förenar. Dessutom utgör bron en sorts själv-
ständig enhet, en konstruktion som har ett egenvärde. Mellanrummet blir till en mental 
bro, vilket är ett uttryck lånat från Nippert-Eng, som i sin tur grundar det i Simmel 
(Nippert-Eng 1996:108f). 

Mellanrummet mellan motstridigheter kan således i sig vara grund för meningsska-
pande arbete och utveckling av självidentitet. Men, mellanrummet kan kräva konstruk-
tionen av något i detsamma. Detta något kan vara utvecklingen av en mikrokultur som 
den av traineerna utvecklade, som jag kallat för marginalkultur. Denna kan tjäna som 
skydd för individerna mot omgivande motstridigheter och som grund för bearbetning 
av dessa, i form av en terapeutisk verkstad, som tjänar som en frizon, för reflektion, 
lärande och utveckling av självidentiteter. Å andra sidan kan existensen av mikrokultu-
rens mellanrum upplevas som hotfullt av andra, och kan leda till disciplineringsprakti-
ker och karriärstopp för mikrokulturens medlemmar. 

Det förefaller dock vara viktigt för individen och gruppen att styra intrycken på så 
sätt att det ser ut som att mellanrummen inte existerar, utan att man är i rollen, organi-
sationen eller den aktuella kulturen för att undvika disciplinerande åtgärder från exami-
natorer i organisationen. Organisationssjälvet som iscensätts kan dölja ‘underligheter’ i 
Tricksterns utseende. 
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RÖRLIGHET, AVLAGRINGAR, KARRIÄR OCH UTVECKLING 

I samband med det studerade management traineeprogrammet har konstaterats att 
individerna som genomgår det tvingas hantera mängder av motstridiga förhållanden. 
Det rör sig om relationen mellan roller man har eller har haft och anticiperade roller 
som chefsrollen. Det handlar om att hantera förväntningar från golv och ledning i or-
ganisationen. Relationen mellan hem och arbete är ytterligare ett sådant förhållande. 
Bakgrundskultur och organisationskultur eller delkulturer och de med dessa förknippa-
de värderingar, symboler, praktiker, ritualer, gränser och normer är ytterligare grund för 
dimensioner av motstridig karaktär. För att göra objektiv karriär måste individen hante-
ra och sammansmälta så många av relationerna som möjligt andras, och då framför allt 
examinatorers, men också helst i egna, ögon. Traineen Jörgen lyckades, å den ena ex-
tremen, ganska väl med detta sammansmältningsarbete. Traineen Roger, å den andra 
extremen, misslyckades däremot med detta, jämförelsevis. I första hand på grund av 
synbarligen bristande sammansmältning fick Roger sparken från traineeutbildningen. 
Inte heller traineen Sophie lyckades att sammansmälta relationerna särdeles väl, varken 
i egna eller andras ögon. I fallet med Sophie samverkade dessa två förhållanden till att 
förstärka framför allt bristen på inre sammansmältning, vilket ledde till att hon själv-
mant lämnade organisationen och den förväntade karriären i denna. När det gäller trai-
neerna Ewa och Erik så sammansmältes motstridigheterna åtminstone delvis, och vad 
jag tolkar som i synbarligen tillräcklig utsträckning, för att den objektiva karriären inom 
organisationen skulle kunna utvecklas i riktning mot vad som förväntades från omgiv-
ningen. Inre brister i sammansmältning av motstridigheter ledde dock enligt min tolk-
ning till att såväl Erik som Ewa lämnade organisationen ganska snart efter tillträdena 
som enhetschefer. 

Jag vill försöka förstå denna process genom att måla upp en bild av en karriärens 
kapsel i figur 2 nedan. 

Figur  2:  Rörelser i mellanrum och karriärens kapsel. 

   

  

 

 

 

 

 

 

Upptäckten av och meningsskapandet i olika situationer av mellanrumskaraktär på 
basis av motsägelser under individens trajektoria i organisationen som träds in i, resul-
terar i att en sorts kapsel kring individen byggs upp. Detta är den internalisering i form 
av distanserad förändring som jag talade om ovan. Denna kapsel är ett resultat av 
sammanstötningar, i mellanrummet mellan olika krav, förväntningar etc i olika miljöer 
(symboliserade av pilarna riktade in mot cirkelns centrum). Som en konsekvens av 
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sammanstötningarna blir kapseln ärrad och avlagringar av erfarenheter från möten med 
motsägelser kan bildas på den och förstärka dess konstruktion. Avlagringarna kan där-
vidlag bli till ett skydd för individen, där objektiv karriär i organisationen underlättas el-
ler påskyndas om dessa synbarligen överensstämmer med examinatorers förväntningar. 
Avlagringarna är ofta att betrakta som en resurs och ett skydd för den individuella kar-
riären, men behöver inte vara detta. Upplevelsen av motsägelsefullhet kan mildras, eller 
så kan omgivningens förväntningar och krav förändras eller mildras, beroende på kap-
selns utseende och tjockleken på avlagringarna. Livet i organisationen kan därvidlag 
underlättas och karriären fortsätta. 

Karriärkapselns rörelse leder till avlagringar på denna, som en konsekvens av me-
ningsskapandet. Mellanrummets yttre väggar skall inte tolkas som bokstavligen existe-
rande, utan utgörs av individens sammanflätande av motstridigheterna i ett samman-
hang, där relationer dem emellan etableras som ännu en avlagring på karriärkapseln. 
Rörelsen kan således leda i olika riktningar, vilket innebär lämnande eller närmande av 
olika aspekter av de motstridigheter som omger kapseln.  

Det är dock inte säkert att ärren och avlagringarna sammanfogas på ett för exami-
natorer smakfullt sätt. Det kan hända att karriärens kapsel genom sina avlagringar får 
ett så motbjudande utseende för hela eller delar av omgivningen i organisationen att 
den inte erbjuder ett skydd för individen. Kapseln kan komma att anta ett utseende 
som är uppenbart repellerande för medlemmar av olika organisationella delkulturer, 
p g a dess olikhet med deras egna kapslar eller i den aktuella kulturen existerande vär-
deringar och normer. Då kan mötet med denna kulturs anspråk, medlemmar och mil-
jöer i så stor utsträckning skada kapseln. Den kan fall sönder och inte längre erbjuda 
individen något skydd om presentationen av densamma i framträdanden i sådana kri-
tiska miljöer inte döljer osmakligheten. Kapseln kan av sådana krav komma att punkte-
ras. Detta kan leda till att kapseln, likt en uppblåst ballong där knuten går upp, får fart 
och samtidigt som den sjunker ihop också ger individen fart, och ett lämnande av or-
ganisationen blir ett tänkbart resultat. 

Vid rörelse i mellanrummet kan hög och låg omkastas och upplevas som likar eller 
inverterat. Individens rörelser i rummet, meningsskapande i olika situationer i ett mel-
lanrum mellan olika krav, förväntningar, olika roller, olika maktpraktiker, etcetera, ska-
par som en konsekvens en möjlighet till utveckling av omgivande kulturer och dimen-
sioner av dessa. Detta sker ungefär på samma sätt som på ett ångloks hjul, där rörelser-
na i mellanrummet mellan hjulets yttre, cirkelformade ram skapar en möjlighet till rö-
relse av hjulet självt. Det kan åtminstone röra sig framåt eller bakåt. Jag vill inte i min 
metaforiska tolkning vara begränsad av denna, enda dimension i rummet. Detta sym-
boliseras av de streckade tjocka pilarna som leder fram till en ny och något förändrad 
bild, och så vidare. 

Ett närmande av hierarkiskt och objektivt sett högre positioner i en organisation 
bygger på att en bild av det av individen skapade sammanhanget och karriärkapselns 
avlagringar på ett visst sätt överförs till i omgivande organisatoriska situationer befintli-
ga examinatorer. Detta handlar således om att det presenterade organisationssjälvet 
som jag tidigare diskuterade. Motsatsen kan också vara aktuell, liksom ett avstannande i 
karriärkapselns rörelse mellan motstridigheter, vilket kan kännetecknas som individuell 
stagnation sett till en objektiv karriär och som konsekvens också ett avstannande i or-
ganisationens utveckling, eventuellt, skulle flera karriärkapslar samtidigt avstanna i sina 
rörelser i mellanrummet. 
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Karriärkapseln i form av det presenterade organisationssjälvet måste genom in-
trycksstyrning ges ett för examinatorerna aptitligt utseende för att den objektiva karriä-
ren skall kunna utvecklas. Detta kräver att en kulturell kompetens utvecklats genom 
åtminstone en partiell internalisering i av examinatorernas kultur. 

Denna, min sammanfattande bild, ska ses i relation mot den bild av hur nykom-
lingar kommer att inkluderas i en organisation som Van Maanen och Schein utvecklat 
och som nedan presenteras i figurform.  

Figur 3: Organisationers koniska form och organisationers inkluderande domäner, 
ur Van Maanen & Schein (1979:221). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkeln, till höger, avspeglar ett utsnitt ur en mer eller mindre konformad organisa-
tion (till vänster). En karriär som innefattar klättring uppåt, mot konens och organisa-
tionens topp, förutsätter enligt författarna en rörelse in mot konens mitt först. Ofta 
sker detta huvudsakligen inom ett visst segment (streckad tårtbit i modellerna ovan) av 
organisationen, såsom en avdelning eller en enhet. 

Ett management traineeprogram som det här studerade typen kan dock ge förut-
sättningar för andra former av socialisation, karriärutveckling och utveckling av 
självidentitet. Om vi förstår traineernas individuella och, i vissa stycken, kollektiva kar-
riär i organisationen såsom jag försökt illustrera i figur 2 ovan, blir den avsevärt mindre 
linjära och stadieartade arten av denna uppenbar. Det är (precis som Van Maanen och 
Schein (1979:221) själva konstaterar) svårt att illustrera detta bildligt. Det blir extra 
svårt, då jag använder mig av en annan bild en den av Van Maanen och Schein använ-
der sig av, men jag vill ändå göra ett försök. Den av mig upptecknade cirkeln skall av-
spegla såväl konen som dess utsnitt (figur 3), men inte bara dessa. Som nämndes ovan 
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skall cirkeln ses som olika på individen och gruppen existerande förväntningar från oli-
ka aktörer dessa möter eller mött i olika situationer under sin trajektoria i organisatio-
nen. Likaså skall cirkeln i figur 2 ses som existerande praktiker, normer, värden, symbo-
ler i olika kulturer som individen eller gruppen framför allt genom interaktionen med 
andra möter under sin trajektoria i organisationen ifråga. Det rör sig t ex om olika kul-
turer som existerar på olika hierarkiska nivåer i organisationen, som illustreras i konen. 
Men inte uteslutande dessa, utan även kulturer som individen möter utanför organisa-
tionens ramar (såväl fysiska som tankemässiga). Inte heller kan individens historiska 
möten av denna karaktär utelämnas, utan måste också ses som en del av cirkeln ifråga. 
De studerade management traineerna mötte alltså dessa upplevda mellanrum då de 
kom att omväxlande interagera med individer på många olika ‘nivåer’ i konen samtidigt 
som inkluderingsprocessen tog vid, men utan att vara speciellt förankrad i en viss tårt-
bit eller heller på ett tydligt sätt en viss hierarkisk nivå.  

Detta ledde dels till att traineerna individuellt såväl som grupp kan betraktas som 
att de samtidigt kunde inneha alla de olika status som Van Maanen och Schein indikerar 
i figur 3. Processen var alltså inte alls så linjär som åtminstone den modellen antyder.  

Istället, och detta är förhållandevis centralt, var det den enskilde traineens, men 
med hjälp av marginalkulturen traineer, arbete med att dels genom ett meningsskapan-
de arbete kunna sammansmälta de ibland högst olika förväntningarna som uppdagades 
till något sammanhängande, som dessutom kunde komma att sammansmältas med berät-
telsen om sig själv, dvs självidentiteten. Dels var det den enskilde traineens, men också 
här ibland marginalkulturens eller med hjälp av dess medlemmar, förmåga att styra in-
trycken gentemot examinatorer på olika hierarkiska nivåer i riktning mot att bristande 
sammansmältning inte existerade och att mellanrummet mellan olika förväntningar och 
självidentitet inte existerade. Organisationssjälvet måste således paketeras på ett aptitligt 
sätt. Eventuella motstridiga eller fula avlagringar på denna kapsel som detta själv utgör 
måste kamoufleras, för att en objektiv karriär i enlighet med organisationsledningens 
och samhälleliga bilder av framgång skulle möjliggöras. 

Jag vill på så vis avsluta min berättelse om kulturöverföringen, utvecklingen av själ-
videntitet och den komplexitet som är förknippad med den socialisationsprocess som 
studerats. Som avslutning på avhandlingen vill jag dock i det sista kapitlet kort relatera 
fenomenet management traineeprogram till det omgivande samhället. 
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I’ve seen you in the mirror when the story began 
Yea I fell in love with you, I love your mortal sin 
Your brains are locked away, but I love your company 
I only ever leave you when you’ve got no money 
I got no emotions for anybody else 
You better understand I’m in love with myself  
Myself, My beautiful self 
No feeling, No feeling, No feeling for anybody else. 
(No Feelings, Sex Pistols, 1977) 

 

KAPITEL 10 – MANAGEMENT TRAINEEPROGRAM OCH 
SAMHÄLLE 

Jag kommer i detta kapitel att kort diskutera fenomenet management traineepro-
gram i relation till det omgivande samhället. Härvidlag tillåter jag mig att spekulera 
ganska fritt. Dessutom spekulerar jag i ganska hög grad frikopplat från det empiriska 
materialet som tidigare i avhandlingen stått i centrum. Men diskussionen får ändå ses 
mot bakgrund av den förståelse av fenomenet management traineeprogram jag utveck-
lat under forskningsprocessen. 

SKAPANDET AV MELLANRUM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE – MANAGE-
MENT TRAINEEPROGRAM SOM PROFESSIONALISERING 

Utifrån sociologen Christena Nippert-Engs (1996) teoribygge om gränser i våra 
vardagsliv skulle man kunna hävda att gränser är flyttbara, flytande och föränderliga. I 
sin slutdiskussion diskuterar författaren Anonyma Alkoholister, som ett exempel på ett 
skapande arbete kring gränser. Tanken är att det finns en gräns mellan nykterhet och 
dryckenskap. Gränsen är (för alkoholisten) lätt att korsa åt ena hållet (återfallet) men 
svår att korsa åt andra hållet (att bli nykter). Således skapas en mängd regler, normer, 
rutiner, etcetera för att underlätta korsandet av den senare gränsen men som också 
skall försvåra den egentligen enklare passagen in i återfallet. Svårigheten att bli nykter 
måste dessutom nedtonas. Den svåra gränsen maskeras härigenom medan den lätta 
framstår som tydligare. Den senare byggs kort sagt upp. 

Om vi ser på management traineeprogram utifrån samma synsätt jämfört med 
andra former genom vilka ledare i arbetsorganisation skapas/träder in, kan program-
men i fråga ses som ett sätt att tydliggöra och bygga på en gräns som eljest inte nöd-
vändigtvis setts som särdeles svårkorsad. Tidigare har ledare i arbetsorganisation trätt 
över gränsen, eller tillåtits träda över denna, på basis av en utvecklad specialistkunskap 
(läkaren som blir överläkare och tillika avdelningsföreståndare och därmed huvudsakli-
gen administratör, framgångsrika fotbollsspelare som blir ledare eller tränare, eller duk-
tiga säljare som blir försäljningschefer är alla exempel på detta). Sådana gränsöverträ-
danden liknar, som tidigare betonats, den traditionella karriärlinjen och det traditionella 
karriärmanuskriptet i den studerade organisationen Distro Region Österbro. Transitio-
nen och överskridandet av gränsen mellan ‘duktig lagerarbetare’ och ‘lagledare’ och, se-
dermera, ‘enhetschef’ sågs därmed inte som nödvändigtvis så stor eller svåröverskriden. 
Att införa en mellanstation, en form av liminal status, ett mellanrum mellan de olika 
positionerna, kan ses som ett sätt att bygga på gränsen mellan specialist och chef. Vad 
andra tidigare genomfört mer eller mindre över en natt, kräver nu ett års utbildning.  

Annorlunda uttryckt kan man säga att vi t ex genom traineeprogrammen förefaller 
ha en professionaliseringsprocess för ögonen. Att bli chef är numer att betrakta som att 
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bli en del i något sammanhållet, med ett etablerat vetenskapligt fält (management studi-
es) som bidrar till att en viss kompetens eller kunskap, som kan användas av de perso-
ner som genomgått en viss träning, kan brukas i vissa sammanhang. 

Abbot (1988) ger i sin genomgång av forskningen på fältet följande övergripande 
definition till begreppet professionalisering: 

Expert, white-collar occupations evolve towards a particular structural and cul-
tural form of occupational control. The structural form is called profession and con-
sists of a series of organizations for association, for control, and for work. (In its 
strong form, the professionalization concept argues that these organizations develop 
in a certain order.) Culturally, professions legitimate their control by attaching 
their expertise to values with general cultural legitimacy, increasingly the values of 
rationality, efficiency, and science. (Abbot 1988:16) 
 
Centralt när professionell utveckling studeras är enligt Abbot (1988:20) att fokusera 

hur länkar, kallat jurisdiktion, mellan en profession och dess arbete utformas.  

Om det inte existerar gränser mellan arbete i produktionen och att vara chef över 
denna produktion, torde inte någon chefsprofession kunna sägas existera. Ser vi till det 
fall som studerats kan konstateras att så inte heller kan ha varit fallet i Distro Region 
Österbro, med dess traditionella karriärlinje som innefattade upphöjelse till chef från 
lagergolvet, via internrekrytering. Ett management traineeprogram med deltagare som 
rekryterats utifrån det förhållande att de genomgått en viss universitetsutbildning (civil-
ekonom) och att de därigenom kombinerat med personliga ledaregenskaper och -
erfarenheter genom traineeutbildningen skulle kunna träda in som chefer i organisatio-
nen, är att betrakta som utslag av ett förändrat synsätt på vad chefsarbetet innebär. 
Förändringen är givetvis lokal till sin karaktär, men kan också kopplas till förändringar 
på ett samhälleligt eller kulturellt plan.  

Att vara chef eller ledare presenteras i ökande grad i vårt samhälle som något speci-
fikt, där chefer i olika organisationer, på olika nivåer och i olika kulturer synes ha nå-
gonting gemensamt i form av tillägnade esoteriska och abstrakta kunskaper, egenskaper 
eller praktiker. Managementforskarna Alvesson och Willmott (1996) är inne på detta 
spår. Följande citat från den välkände amerikanske managementforskaren Mintzberg är 
ett exempel på hur detta kan uttryckas  

No job is more vital to our society than that of the manager. It is the manager who 
determines whether our social institutions serve us well or whether they squander 
our talents and resources. (Mintzberg 1975:737 refererad i Alvesson &Willmott 
1996:25) 
 
Chefer har en viktig uppgift, beskrivs det således. Det finns ett fält för chefer, men 

inte för vilka personer som helst, utan professionella chefer. Alvesson och Willmott 
1996:25) sammanfattar denna syn så här:  

As professionals, managers ensure that the claim of all groups are effectively ac-
knowledged, rationalized and satisfied. Professional management thus provides the 
key to the good society. (…) Such views assume that integrating the needs of the 
organization with the needs of its employees is a matter of applying the ‘correct’ 
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techniques. It simply requires the replacement of amateurs by ‘professional man-
agement’ who are in possession of the requisite expertise.  
 
Denna syn återskapas och sprids enligt författarna i den managementlitteratur som 

existerar i en accelererande omfattning, vilket är ett exempel på hur akademisk kunskap 
dels legitimerar professionellt arbete men också genererar nya handlingsmönster för 
professionen ifråga. 

Traditionella exempel på professioner är läkare och advokater (Abbot 1996:20ff). 
Framför allt är det enligt Abbot då genom abstraktionen, genom etablerandet av kun-
skapssystem kring ett visst fenomen att användas av en specifik grupp som professio-
nalisering sker. Professioner utvecklas som en konsekvens av vetenskaplig, social, kul-
turell eller teknisk förändring i samhället och därmed förknippade möjligheter att tolka, 
abstrahera och monopolisera ett visst utrymme av eller fenomen i den sociala verklig-
heten. Mellan etablerade professioner och professioner under tillblivelse existerar stri-
der om rätten till utrymmet eller fenomenet, vilket gör att även deprofessionalisering 
kan ske. Den profession som tidigare haft den dominerande ställningen kan därvidlag 
komma att hamna i en underordnad position eller helt försvinna. 

Traditionellt har just legitimeringen via examinationen varit ett sätt att avgränsa en 
profession från någonting annat. Sociologen Thomas Brante (1989:44) visar på hur en 
ny, femte form av profession växt fram i Sverige - den politiska. I samband med detta 
konstaterar han hur en formell examination eller legitimering inte är nödvändig för att 
man skall kunna tala om denna nya profession. Brante skriver: 

Högskoleutbildning och akademiska examina bör ej överbetonas. Det väsentliga 
vad gäller professioner är att det rör sig om kunskaper som å ena sidan är efterfrå-
gade och samtidigt är relativt esoteriska och svårtillgängliga för gemene man, å den 
andra att dessa kunskaper och färdigheter är förbundna med hög status och även 
förhållandevis höga materiella belöningar. Höga värden på båda dessa variabler 
utmärker topp-professionerna. (Brante 1989:44) 
 
Istället betonar Brante hur många professionella vidareutbildas efter själva den aka-

demiska examen, och anger uttryckligen att ‘Många företag har dessutom så kallade ”tra-
inee”-program nuförtiden’ (ibid), utan att sedan vidareutveckla just denna poäng. Jag me-
nar att denna Brantes komplettering av kriterierna för vad en profession leder till att yt-
terligare en profession kan framträder. Med Brantes terminologi är detta dessutom att 
betrakta som en topp-profession. Intressant är att Brante, som identifierar fem profes-
sionstyper, inte tar upp chefen/ledaren i någon av dessa. Abbot (1988:132) menar å sin 
sida att ‘business administration’, dvs ungefärligen Chefen, inte lyckats ‘professionalise-
ra sig’ eftersom individerna rekryterats med en redan utvecklad tillhörighet till andra 
professioner. 

Det förefaller mig dock som att management traineeprogram, som socialt fenomen, 
utgör en komponent i en mer omfattande professionaliseringsprocess - en process där 
Chefen skall etableras och, i inte så ringa utsträckning, har etablerats som en egen pro-
fession. Processer av detta slag uppkommer inte över en natt, utan måste nödvändigt-
vis ses över lång tid och på ett brett utsnitt av samhället för att bli tydliga. Jag vill dock 
här inte spekulera i orsaker till att en sådan process uppkommit eller vilka aktörer som 
eventuellt medvetet driver på denna. Jag hävdar heller definitivt inte att jag har några 
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övertygande bevis för att en chefsprofessionalisering skulle vara för handen. Jag vill 
ändå framkasta tanken att så kan vara fallet.  

Argument för att vi bevittnar en sådan utveckling är t ex det förhållande att fack-
förbund såsom före detta SALF (Sveriges arbetsledareförbund) 1994 bytte namn till 
Ledarna, kort och gott (jfr Selander 1989:36). Etablerandet av tidskriften Chef, som i 
dagsläget har cirka 170 000 prenumeranter, är ett annat. Den formliga störtflod av 
självhjälpslitteratur riktad till chefer/ledare som sköljt över oss under de senaste de-
cennierna ytterligare ett (jfr Abbot 1988:60f). Utvecklingen av MBA kurser och ledar-
skapsforskningsinstitutioner i gränslandet mellan universitet och näringsliv ännu ett. 
Idrottsledares frekventa föreläsande på seminarier och utbildningar i chefskap i vårt 
svenska arbetsliv får bli ett avslutande exempel. Dessa är aktiviteter framför allt på en 
av de tre arenor för krav på jurisdiktion som Abbot (1988:59f) anger: den allmänna 
opinionen. Jag ser inga tecken på att det finns några direkta krav på jurisdiktion för nå-
gon chefsprofession i form av lagstiftade rättigheter att med monopol verka på mana-
gementfältet. Däremot kan management traineeutbildningar ses som en form av krav 
på jurisdiktion för en chefsprofession på den tredje arenan Abbot anger: arbetsplatsen. 
Att genomgå ett management traineeprogram är närmast att betrakta som ett sätt att 
erhålla en legitimation som Chef. Det är ett sätt att resa och visa på gränser mellan le-
dare och ledda.  

 Kännetecknande är att uttrycken chef, ledare eller manager kan stå för sig själva. 
De behöver inte, för att bli begripliga relatera till något utöver sig själva. Det är accep-
tabelt att säga att man är chef, utan att säga att man är chef över en viss verksamhet el-
ler chef i en viss organisation81. En management trainee blir inte efter genomgånget 
program Distrochef för lagerarbetarna i Österbro. Det är ett sätt att söka skapa en in-
divid som kan vara, ses som och se sig själv som Chef. 

Det är inte Organization Men som Whyte (1956/1963) beskrev dem som härvidlag 
är idealbilden, utan bara Men, skulle man kunna uttrycka sig. ‘Men’, med tanke på att 
bilden av Chefen har en skarpt maskulin slagsida (Collinson & Hearn 1996:3f). ‘Men’ 
kan vara ‘Men’ och då Chefer utan att ha organisationen i bakhuvudet eller ens som en 
kontextuell komponent. Foucault (1969/1977) diskuterar i essän What Is an Author? 
det förhållande att subjektet i form av Författaren försvinner och också bör försvinna 
till förmån för en betoning de diskursiva omständigheter som omger en text vid text-
analyser. Han avslutar essän med orden ‘What matter who’s speaking?’ (ibid:138). Om vi 
skall förstå Chefens framträdande som profession, kanske man genom att vända på 
Foucaults resonemang kan formulera sig så här istället: ‘What matter what context ex-
ists? - the Manager is speaking’. 

                                                      
81 Detta illustreras t ex i form av texter som följande korta citat hämtat från Ledarnas hemsida på Internet under rubriken 

‘Chefer på alla nivåer’: ‘De senaste två veckorna har Ledarna på nytt varit synliga på reklampelare över hela landet för 
att visa att chefer behöver en egen organisation. Detta har på vissa håll väckt reaktionen att begreppet "chef" bara om-
fattar det absoluta ledartoppskiktet som redan är tillräckligt privilegierat.  
För Ledarna innebär begreppet "chef" någon som har ett chefsansvar för personal och/eller verksamhet. Därmed 
finns medlemmar i Ledarna inom alla olika chefskategorier; från exempelvis omsorgschefer, chefssjuksköterskor, kyr-
koherdar och arbetsledare till resebyråchefer, personalchefer och chefer inom handeln. Alla dessa chefer har något ge-
mensamt: ledarskapet och ett specifikt ansvar.  
Ledarna lägger inte någon symbolisk värdering i begreppet chef, vilket andra tenderar att göra. Chefer finns på alla ni-
våer i arbetslivet och du är chef eftersom du har ett specifikt ansvar i din chefsroll. Och precis som alla andra på 
svensk arbetsmarknad behöver också chefer en egen organisation som förstår, bevakar och företräder chefers intres-
sen.’ (http://www.ledarna.se/LedarWebb2000.nsf/DocsLookupAll/Sa_tycker_ledarna?OpenDocument 010227) 
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Riktigt så enkelt är det dock inte. Jag har i avhandlingen upprepat, men speciellt i 
kapitel sju, illustrerat och poängterat kontextens betydelse för utvecklingen av den in-
dividuella chefstrajektorian. Som jag i föregående kapitel formulerade det, Trickstern/ 
Traineen/Chefen blir till i mötet med andra, och dennes kropp kan få högst olika utse-
enden och därmed högst olika karriärer kan komma att bli aktuella, liksom dessa che-
fers praktiker komma att se högst olika ut. T ex kan brukandet av korridorens kompe-
tens, som illustrerats i fallet med Jörgen, sägas visa en omvänd version av den assimile-
ring som Abbot (1988:66ff) diskuterar. Den traditionella karriärlinjen i den studerade 
organisationen är ett uttryck för existensen av assimilering i Abbots form. Frågan är 
om det är möjligt att skapa en professionell chef i denna typ av organisation. Om vi 
också tar hänsyn till att de studerade traineerna i inte så liten utsträckning agerade i 
kontrast mot inslag i den ledarkultur som existerade i organisationen och som på så vis 
partiellt internaliserats, så framstår detta med professionalisering via denna typ av 
chefsutbildningar som problematisk. Frågan är om det inte är mer som skiljer chefer i 
olika (och t o m i samma) verksamhet åt, än vad det egentligen är som är gemensamt 
för dem och som gör att man kan tala om en profession. Kontextavhängigheten är, 
tror jag, alltför betydande och det avgörande för att ‘chef’ egentligen inte borde ha för-
utsättningar att utvecklas i professionsriktningen. Ytterligare en aspekt som gör att man 
kan se med kritiska ögon på management traineeutbildningar diskuteras i följande 
stycke. 

EMOTIONER OCH VÄRDERINGAR BLAND FLYTTFÅGLAR 

Dom här högskolestuderande…det kändes det ändå att, jag 
vet inte, intellektuellt…på nåt sätt, dom såg ändå världen 
lite större! (Margareta, ansvarig för rekryteringen till traine-
eprogrammet om erfarenheterna från anställningsintervju-
erna) 

 
Det finns en stor överensstämmelse på en punkt mellan en studie av revisorer på 

väg mot auktorisering av Coffey som refereras i Anderson-Gough (1998:32), de traine-
er Eriksson (2000) studerade och de av mig studerade traineerna i Distro Region Ös-
terbro. Det rör sig om förekomsten av känslor av desillusionering gentemot organisatio-
nen, att traineerna upplevde att man svikits eller blivit dåligt behandlade. 

”The overriding emotions were feelings of being let down by Western Ridge, the di-
lution or disappearance of respect the trainees had for the firm and the absence of 
loyalty to the firm (Coffey 1993, p 494)” 
Despite this lack of work and general resentment amongst trainees Coffey points 
out the trainees ascertained that ‘actually seeking work’ and ‘looking busy’ were 
vital aspects of the demonstration of commitment. (Anderson-Gough 1998:32) 
 
Coffey betonar således avsaknaden av lojalitet med företaget. Likadant gör någon 

av Erikssons informanter, Eva, efter avslutad traineeutbildning i företaget Primo: 

Jag tror att de som rekryteras till Primo idag inte känner något lifetime commit-
ment till företaget, och det är nog inte Primo medvetna om. (Eriksson 2000:237)  
 
Att de av mig studerade management traineerna upplevde såväl desillusionering 

som bristande livslång commitment gentemot organisationen Distro har illustrerats ti-
digare i avhandlingen. 
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Det förhållande att sju av de tio traineer som påbörjade det av Eriksson studerade 
programmet slutade innan detta avslutades (Eriksson 2000:240) illustrerar detta förhål-
lande. I min studie fanns efter det ettåriga programmet tre av sex traineer som ur-
sprungligen rekryterats kvar i Distro Region Österbro. Ytterligare ett år senare var en-
dast en av de sex kvar i den organisationen. Vad som förefaller stå klart är att varken i 
det av mig eller det av Eriksson studerade traineeprogrammen, har Organization Men i 
Whytes (1956/1963) mening framställts. Personer som blir ett med organisationen och 
som framleder sitt liv inom denna har inte skapats. Framför allt Distro, men även det 
av Eriksson studerade Primo, kännetecknas annars av denna typ av karriärmanuskript. 
Dessa reproduceras inte av traineerna. Kanske för att det i någon mening är omöjligt 
(som i Distro). Men det kan också vara ett uttryck för mera långtgående värderings-
mässiga förändringar i Sverige (och kanske den industrialiserade västvärlden över hu-
vud taget). I en debattartikel i Dagens Nyheter i januari år 2001 formulerar sig statsve-
taren Tommy Möller och företrädare för SACO och Industriförbundet så här om re-
sultatet i en rapport om unga akademiker och arbete:  

Det finns anledning att något vidga perspektivet och anknyta till de mer över-
gripande värderingsförändringar som ägt rum under senare decennier. Nyckelordet 
när det gäller dessa förändringar är autonomi: att få en realinkomst som gör att 
man i största möjliga utsträckning blir oberoende av politikens nycker - föränd-
ringar av skatter och bidrag - är för de intervjupersoner som deltagit i undersök-
ningen någonting lockande och eftersträvansvärt. (…) Vad som emellertid fram-
står som allra viktigast är att kunna påverka betingelserna för den egna livssitua-
tionen. Att vara ekonomiskt trygg är i det sammanhanget av central betydelse. De 
höga skatterna anses försvåra en sådan trygghet. Ett annat utmärkande drag när 
det gäller långsiktiga värderingsförändringar är ökad mobilitet och minskad lojali-
tet till traditionella auktoriteter. (Dagens Nyheter 010118) 
 
Nu aktar sig dock rapportförfattarna nogsamt från att samla in eller presentera nå-

got eget statistiskt generaliserbart datamaterial som skulle utgöra grund för de slutsatser 
som dras. Istället refereras (men utan någon källhänvisning) svepande till ‘forskningen 
om långsiktiga värderingsförskjutningar under de senaste decennierna’ (Pensionsforum 
2000:75). Vad som framträder är istället en bild av mobilitet, individualitet och flexibili-
tet som positivt värderade. Vi har återvänt till bilden av framgång, som tidigt i avhand-
lingen presenterades. Det finns utan tvekan grund för att ta Pensionsforums rapport i 
sig med en nypa salt. Jag menar dock att den bild av mobilitet, individualitet och flexi-
bilitet som målas upp i rapportens intervjuundersökning, där civilekonomstudenter och 
KTH-studenter nära examen uttrycker denna typ av värderingar är värd att ta på allvar. 
Detta i den mening att under universitetsutbildningens år skapas eller förstärks denna 
typ av värderingar. Som en av de intervjuade KTH-studenterna uttryckte sig: ‘Visst 
finns det ett grupptryck. Helt klart. Med de möjligheter som erbjuds ser det nästan lite kons-
tigt ut om man inte varit iväg.’ Med ‘iväg’ avses då iväg utomlands efter examen.  

I bilden av framgång finns, när framgångsrika ledare presenterar sig själva, ofta en 
dimension som kan kallas bilden av att vara efterfrågad. Det handlar om att presentera 
sig själv och sin höga kompetens som efterfrågad genom att uttrycka att ‘mitt jobb är ju 
inget nio-till-fem-jobb precis’. I intervjuer med och artiklar om framgångsrika ledare 
framträder ofta bilden av en man (men ibland även en kvinna) som arbetar mellan 60 
och 80 timmar i veckan. I FinansTidningens rekryteringsbilaga från november 1996 re-
dovisades en enkätundersökning som ett större rekryteringsbolagen, Alumni, genom-
fört. Man hade tillfrågat 100 personer i 30-års åldern som av företaget anses få topp-
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chefsbefattningar i Sveriges näringsliv inom 5-15 år om deras förväntningar om framti-
den m m. I undersökningen konstaterades att dessa ‘påläggskalvar’ arbetar mycket 
övertid.  

Kännetecknande för respondenterna är att de arbetar mycket redan idag. En tred-
jedel arbetar mer än 20 timmars övertid i veckan medan 68 procent arbetar upp 
till 20 timmars övertid i veckan. (FT Rekrytering 1996:6) 
 
Torstein Veblens (1899/1994) begrepp iögonenfallande fritid (conspicuous leisure) 

och iögonenfallande konsumtion (conspicuous consumption) hos ‘fritidsklassen’ kan-
ske måste kompletteras med ytterligare ett - iögonenfallande arbete. Fenomenet kan vara 
ett tecken på en vittgående samhällsförändring som åtminstone det svenska samhället 
genomgått under senare tid. Arbete blev i 1990-talets Sverige till något exklusivt. Att 
kunna visa att man i ett sådant läge är efterfrågad att arbeta för två blir till en mycket 
stark status- och klassmarkör. Det visar att man tillhör den arbetande (om än inte in-
dustriellt producerande) klassen, till skillnad från den under 1990-talet ganska stora an-
del av befolkningen som hade hur mycket fri tid som helst mellan ALU-plats och söka 
jobb kurs. Iögonenfallande arbete och konsumtion, t ex av hemservice, tycks ha blivit 
de status- och klassmässiga markörerna istället för iögonenfallande fritid och konsum-
tion i Veblens tappning. Att rekryteras till ett management traineeprogram är ett sätt att 
visa sig eftertraktad. Att under eller efter detsamma låta sig efterfrågas av någon annan 
organisation är ytterligare ett sätt att återskapa bilden av framgång, ungefär som det iö-
gonenfallande arbetet. 

Jag vill föreslå tolkningen att personer inom de sociala grupper som kommer i fråga för 
management traineeutbildningar uppvisar andra värderingsmönster och en ökande grad 
av individualism kombinerad med en ytterligare mer positiv värdering av mobilitet, 
framför allt geografiskt, jämfört med tidigare och jämfört med personer i motsvarande 
åldrar inom andra grupper. Ett antal studier, med mycket olika utseende, visar hur vad 
som brett kan beskrivas som ungdomar ur arbetarklassen i högre utsträckning är ung-
domar ur andra klasser betonar det lokala, befäster familjesfärens värderingar om prak-
tik kontra teori eller reproducerar position och arbetarkultur (Käyhkö och Tuupanen 
1997, Council of Europe 1998:14, Trondman kommande). I den mån inte den positiva 
värderingen av individualism och mobilitet, t ex, delas av de individer som träder in på 
ekonom- eller ingenjörsutbildningarna, finns det stora möjligheter att de internaliseras 
eller förstärks i denna miljö. Jag tror dock att det finns vad som kan kallas för en gans-
ka god grogrund för detta i de kadrar studenter som faktiskt söker och kommer in på 
dessa relativt prestigefyllda utbildningar. 

Detta är kanske en konsekvens av att rekryteringen till universitetets civilekonom- 
och -ingenjörsutbildningar inte har präglats av någon större social utjämning sedan mit-
ten av 1960-talet, utan snarare är ett uttryck för befästande av klassmässiga distinktio-
ner (Ungdomsstyrelsen 1999:69f, SCB 1998, 1999, 2000). T ex anges i Ungdomsstyrel-
sens rapport att ‘De s.k. prestigeutbildningarna, huvudsakligen utbildningarna till läkare, 
jurist, civilekonom och civilingenjör, ger goda utsikter till en framgångsrik karriär. I dessa 
utbildningar kommer cirka två tredjedelar av de studerande från socialgrupperna I och II.’ 
(Ungdomsstyrelsen 1999:71). I just dessa studentkategorier är t ex attityden till att arbe-
ta utomlands mycket positiv (FöretagsBarometern 1999). Annorlunda uttryckt kan 
hävdas att vad som sker utgör ett befästande och till och med förstärkning av social di-
stans (Furåker m fl 1997).  
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Det är också möjligt att se ovanstående förhållanden som att företagsledningarna 
ifråga, som söker den evigt unga, flexibla och mobila äventyraren82 verkligen får vad de 
önskar, men också får ta konsekvenserna av det hela. I en sammanfattning av resulta-
ten av en enkätundersökning riktad till ekonom- och teknologstudenter (FöretagsBa-
rometern 2000) konstateras t ex följande: ‘Studenterna påverkas av ”den nya ekonomins” 
trender och värdesätter flexibel arbetstid i en platt organisation, ett utvecklande arbete där 
karriären är viktig, en mobil arbetsplats på ett väl etablerat företag i stora eller mellanstora 
städers centrum.’  

 Traineer är individualiserade flyttfåglar. Men de är flyttfåglar med dåligt lokalsinne, 
utan instinkt att återvända till samma häckningsplats år efter år. Med tanke på hur utfal-
let av det av Eriksson studerade fallet och föreliggande avhandling, syns det mig som 
att en mer övergripande och statistiskt generaliserbar studie av management trainees 
karriärer kunde vara en intressant uppföljning. Frågan jag ställer mig är om utbildningar 
av management traineetyp ger något utfall som berättigar deras existens. För vem eller 
vilka produceras något värdefullt i denna typ av verksamheter? Och, i så fall, vad är det 
egentligen som produceras? För att återvända till exemplet från idrottsvärlden, så är det 
möjligt att jämföra traineeutbildningarna med ‘storklubbars’ dammsugning av den loka-
la omgivningen efter ‘talanger’ (dvs potentiellt framgångsrika) som värvas till de egna 
ungdomslagen, med tanken att elitspelare skall skapas, och den egna klubbens fortsatta 
framgång tryggas. Förr i tiden tryggades denna fortsatta framgång genom att den ta-
langfulle spelaren ifråga fortsättningsvis spelade i klubbens representationslag under 
stora delar av karriären som aktiv. Numer förefaller det som att den fortsatta fram-
gången skall tryggas genom ett snabbt avyttrande av talangen ifråga, efter en kort peri-
od i representationslaget, för att en övergångssumma skall kunna erhållas. Inte heller 
spelarna uppvisar i normalfallet någon större lojalitet mot klubben. Eller, annorlunda 
uttryckt, de uppvisar ingen större vilja att binda sig och att bli Organization Men. Ta-
langfulla spelare vill flytta på sig och bli ‘proffs’ - alltså professionella fotbollsspelare. 
Tillfället måste dock först framträda för dem. 

De av Eriksson studerade traineerna genomgick en utbildning som uttalat hade 
som formellt mål att arbeta för att fler kvinnor skulle träda in på ledande befattningar i 
organisationen. Eriksson visar att detta officiella, formella mål, som väl överensstämde 
med den samhälleliga diskursen om jämställdhet i arbetslivet, ganska effektivt motver-
kas i form av praktiker i det organisatoriska vardagslivet. Dessa praktiker utgör en sorts 
‘dold nivå’ menar Eriksson (2000:294) som internaliseras relativt omedvetet, och som 
är systemreproducerande till sin karaktär. Icke-jämställdhet mellan könen, t ex, repro-
duceras trots den officiellt uttryckta önskan om motsatsen. Eller så penetreras skillna-
derna mellan officiell bild och dold nivå, vilket i sig kan leda till omvärdering av posi-
tionen hos individuella traineer och leda till utträde ur organisationen. Vad som illustre-
ras av Eriksson är hur mål och praktik inte sammanfaller. Inte heller sammanfaller de 
hos den tolkande individen. Detta visar på svårigheterna med kulturstyrning och med 
försök till organisationssocialisation där kultur förutsätts externaliseras och internalise-
ras i, t ex, ett management traineeprogram. 

Jag har i avhandlingen velat skildra just dessa svårigheter. Att kulturöverföring är en 
komplicerad process, där man kan tala om lyckad, misslyckad, preliminär eller partiell 
sådan, torde framstå som klart utifrån min studie. Frågan har utförligt avhandlats i fö-
regående kapitel och jag upprepar därför inte detta här. Istället vill jag lyfta fram aspek-

                                                      
82 Se kapitel tre. 
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ten, men på ett mer samhälleligt plan. Frågan blir således: Givet kulturöverföringspro-
cessers komplexitet, vilken effektivitet finns i de ganska talrika management traineeut-
bildningarna? Det av Eriksson studerade programmet hade ‘under perioden 1989-1998 
en kvarstannandegrad för management trainees på 55%’ (Eriksson 2000:299). Om vi bara 
ser till den första femårsperioden 1989-1993 var motsvarande siffra dessutom avsevärt 
lägre, även om Eriksson inte anger några exakta siffror. Två av de tio traineer som 
Eriksson följde fanns sju år efter traineeprogrammet kvar i organisationen Primo. Trai-
neeprogrammet i Distro Region Österbro genererade om vi ser ett år efter dess avslut 
en enhetschef i Distro Region Österbro - Jörgen. Endast en av traineerna som påbör-
jade utbildningen hamnade därför på den destinationsbefattning som programmet i 
första hand avsåg - enhetschef i organisationen som genomförde detta. 

Det kan vara så att det hela är ett utslag av förlängd ungdomsperiod och en ovilja 
att binda sig. Själva traineeutbildningen i sig appellerar ju genom sitt upplägg till just de 
som minst vill binda sig och som mest vill prova på nytt, kombinerat med att ‘göra kar-
riär’ förstås. Sociologen Zygmunt Bauman har under senare år (se t ex 1997 och 1998) 
identifierat och diskuterat förändringar i det senmoderna västerlandet. Varaktighetens 
kris är en sådan förändring. Oändligheten (Eternity) står enligt Bauman inför problem. 
Jämfört med tidigare växer vad Bauman kallar för ett otålighetssyndrom (impatience 
symdrome) fram. Detta bygger på en rädsla att missa Tillfället (som Asplund (1992) 
diskuterar) och där frågan om oändligheten tappar i betydelse. Beständighet, långa per-
spektiv tappar i värde. Oändligheten blir inte värd att sträva efter. Sociologen Richard 
Sennet (1999) ger uttryck för liknande tankar i sin bok När karaktären krackelerar. 
Detta får en mängd konsekvenser och kan ses på många olika håll i det västerländska 
samhället enligt Bauman. Sättet att investera pengar förändras från ‘industrikapitalis-
ten/företagsbyggaren’ till ‘snabba klipp’. Synen på ledaren och ledande i arbetslivet för-
ändras också enligt Bauman. Ledare, som Bill Gates, binder sig inte vid de produkter 
som företaget han representerar producerar. En produkt som synbarligen fyllde denne 
med stolthet en månad tidigare kan plötsligt avspisas av honom själv. Managers går 
weekendkurser på temat ‘Så här blir du ett autentiskt själv’ eller ‘Så här blir du fram-
gångsrik på två minuter’. Oändligheten blir problematisk, att investera i denna är ett ut-
slag av inflexibilitet. Att binda sig genom att se sitt arbete som ett kall eller att i hög 
grad identifiera sig med till exempel till en arbetsorganisation blir begränsande. En för-
dröjd gratifikation (i form av värderationellt handlande) blir negativt. Kanske ser vi 
ickebindningens och nuets tid, även inom delar av arbetslivet. 

Sennet (1999:32) konstaterar att ‘Idag kan en ung amerikan med åtminstone två års 
högskoleutbildning förväntas byta anställning minst elva gånger under sin yrkesverksamma 
tid och omskola sig minst tre gånger under de fyrtio årens förvärvsarbete.’ Sennet pekar ock-
så på förändringar avseende anställningsformer - från tillsvidareanställningar till olika 
typer av korttidsanställningar. Några mer övertygande statistiska belägg för att denna 
utveckling skulle vara för handen på den svenska arbetsmarknaden finns dock inte. 
Snarare finns rapporter som förutspår en minskade yrkesbyten och minskade arbetsgi-
varbyten på arbetsmarknaden i stort, sett till hela den arbetsföra befolkningen (AMS 
1999). Detta som en konsekvens av att arbetskraften kommer att vara sammansatt av 
relativt sett färre yngre (traditionellt mer pigga på att byta arbete) och relativt sett fler 
äldre (mindre pigga på att ‘sadla om’). Men, det finns också tecken som kan tydas som 
att viljan till arbetsgivarbyten ökar. Då talar vi om de branscher där tillväxten är stark 
och de geografiska områden där så också är fallet, framför allt storstadsområdena. Det 
är därför vanskligt att säga om en ökad rörlighet existerar på den svenska arbetsmark-
naden eller om en ökad rörlighet kommer att känneteckna denna i framtiden. På så sätt 
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är det också svårt att säga om management traineeutbildningar, med betoning på att 
skapa chefer i en viss organisation och internaliserande en viss kultur, kommer att ut-
göra ett sätt trygga chefsförsörjningen i svenska arbetsorganisationer i framtiden.  

Att effektiviteten för organisationerna i fråga dock kan ifrågasättas, förefaller dock 
klart. Fenomenet är inte nytt. Axelsson (1996:173) ger exempel på hur försvaret ‘bjöd’ 
civilflyget på utbildad personal med sin pilotutbildning och hur KF genom internut-
bildning ‘bjöd’ konkurrerande ICA på nyutbildade butikschefer. Kanske är det dock så 
att man från svenska företag och organisationer inte ser detta som något problem? Det 
existerar idag t ex ett visst nätverkssamarbete mellan ett antal större svenska företag 
och organisationer kring traineeutbildningar där företag som SEB, Tele2, Posten och 
ICA ingår. 

MANAGEMENT TRAINEEUTBILDNINGARS SVANESÅNG? 

Om vi utgår ifrån att en viktig utgångspunkt för införandet, uppläggningen och ge-
nomförandet av och målsättningarna med management traineeprogram är att forma 
unga medlemmar ur en elit (sett till utbildningsbakgrund i första hand) till medlemmar i 
en organisation såsom delandes och delaktiga i denna organisations kultur och ledarkul-
turer, måste dess meningsfullhet ifrågasättas. På samma sätt som styrning genom inne-
börd (management by meaning) och fokuseringen på organisationskultur och styrning-
en genom denna måste antas minska i betydelse i takt med att större organisationer ar-
betar med outsourcing och slimmade organisationer, framför allt genom att förlägga 
produktionen av de varor man försäljer till andra organisationer än den egna, för att 
själva i ett personalmässigt mycket bantat format ta hand om varumärkets image och 
spridning, på samma sätt torde vikten av management traineeprogram minska. Para-
doxalt nog sker denna process just när medvetenheten om fenomenen ifråga etablerats 
och vunnit insteg i såväl populär managementdiskurs och den akademiska diskursen 
kring arbetsorganisation och ledning.  

Om vi dessutom åter noterar det förhållande att vi möjligen kan se en form av pro-
fessionaliseringsprocess under utveckling där chefen som profession skapas och att 
chefskap därmed frikopplas från den specifika organisationen i vilken man agerar som 
chef, kommer rimligen utbildningen och legitimeringen av medlemmar av denna pro-
fession i huvudsak att anordnas av aktörer utanför de specifika arbetsorganisationer 
inom vilka de professionella cheferna sedan kommer att verka. Frågan är därför om vi 
inom västerländska organisationer för industriproduktion kommer att ha kvar speciellt 
många management traineeutbildningar i framtiden. Fenomenet management trainee-
utbildning kommer, tror jag, snarare att vara aktuellt inom större organisationer inom 
servicesektorn i framtiden, liksom möjligen inom offentlig förvaltning och organisa-
tionsliv, där just vikten av att i det direkta mötet med kunden/brukaren framträda 
gentemot denne som om man vore en enda organisation, med en enda organisations-
kultur, à la McDonalds. 

Vi kan vidare anta att i det västerländska senmoderna samhället är oändligheten 
som idé problematisk och viljan att binda sig blir ett utslag av en oönskad inflexibilitet, 
som diskuterats ovan. Oviljan att binda sig förefaller dessutom vara som allra störst 
inom de elitgrupper från vilka deltagare till management traineeutbildningar huvudsak-
ligen rekryteras. Management traineeprogrammen kan ses som en modern institution 
som krockar med postmoderna värderingar. Därmed har tre något spekulativa förhål-
landen angivits rörande management traineeprogram. 
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Kopplar man samman dessa tre förhållanden som spekulerats i, kan det misstänkas 
att management traineeutbildningar i den form och inom den sektor (stora organisatio-
ner inom industritillverkningssektorn) där de huvudsakligen ursprungligen utvecklats 
och genomförts, kommer att minska i betydelse. Vi kan bevittna dessa programs svane-
sång, trots en möjlig chefsprofessionalisering under utveckling men också som en följd 
av denna.  
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SUMMARY 
This doctoral thesis in Human Work Science is an ethnographic study of the par-

ticipants in a management trainee program, carried out in a large Swedish company in 
1997-1998. The aim of the thesis can be expressed as follows: 

- To formulate theory around the complexity of a secondary socialisation process 
where organisational culture is externalised and internalised and individual self-
identities of leaders-to-be in organisations are developed. 

The thesis is based on an ethnographic description of the entry of six newly gradu-
ated economists into an organisation, called ‘Distro’, and their encounters with existing 
organisational cultures. An official pan-organisational culture with its related stories, 
cultures of the shop-floor and a managerial culture in the regional organisation are de-
scribed, as well as the development of the self-identities of the management trainees in 
relation to these cultures. The data material has mainly been gathered through partici-
pant observation in the everyday life in the organisation, but also in events outside the 
organisational frame. Repeated formal and informal interviews with management train-
ees and other members of the organisation complements the observational data. The 
description is also constructed on the basis of documents related to the organisation, 
the realization of the program and the background of the management trainees. 

The ethnographic description, mixed with sociological/social psychological analysis 
throughout the text, starts off at the point of recruitment to the management trainee 
program in chapter three. It is concluded that the self-presentation in the format of let-
ters of application and generally in employment interviews can be seen as drawing from 
general representations of societal norms and images of success. The employment in-
terviews function as ‘dirt filter’ is critically discussed and its usefulness in recruitment is 
questioned. 

The first few months of the management trainee program studied is then described 
in chapter four. The program started off with a nine week long period of work in the 
production, on the shop-floor. It also involved the encounter with the top level man-
agers and administrators in the organisation, as well as narratives connected to local 
work place cultures or the organisation as an entity. It is concluded that the entry of 
newcomers, supposing they pass through the dirt filters of the recruitment process, 
does provoke much meaning making activity among established members of the or-
ganisation - just as it does among the newcomers themselves. This is something that 
has been given little attention in previous research into organisational socialisation. 
This meaning making is seen as a step in a process where existing organisational- or 
group culture is transferred, developed and changed. The management trainees’ early 
days in the organisation can, further, be characterised as filled with ambivalence. The 
management trainees’ identification with both organisation and its members early on in 
the program later developed into a base for irony about the same organisation and its 
members. 

In the following chapter five, a number of stories in and about the organisation and 
its members that the management trainees after a while became familiar with are de-
scribed. These different narratives, one official story and alternative stories and the cul-
tures they reflect, official/managerial culture on one side and subcultures/shop-floor 
cultures on the other, were in time discovered by the management trainees. Alternative 
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stories and shop-floor subcultures became central for the trainees in their understand-
ing of the organisation they were in the process of entering, partly as a consequence of 
the structure of the program, with the lengthy initial practice in the production. 

The relationship between, first, home and work, and second, between individual, 
group and organisation and different artefacts are discussed in chapter six. The relation-
ship between home and work was constructed with great individual variations among 
the management trainees. It is concluded that the symbolic work that individuals do 
concerning the relation between home and work also can be said to cast light on the 
individual identification with the organisation or a certain role, status or career line. 
This identification can also become visible in the individual’s relation to different arte-
facts as transitional objects, which is illustrated in this chapter. The existence of formal-
ised transitional objects and rites of passage are also described and analysed. 

In chapter seven, the studied management trainees’ entry into the managerial status 
and role is described and analysed. It is concluded that there seems to be no super in-
dividual pattern for when or how management trainees begin to act ‘as managers’ and 
more specifically, with ‘belief in the part one is playing’ as Goffman (1959/1988) put it. 
Based on the ethnographic description, it is argued that a problematisation of often 
used concepts such as ‘fateful moments’ and ‘turning points’ to describe transitions of 
the sort studied here are much needed. The concepts ‘micro turning points’ and ‘meso 
turning points’ are developed in order to complement the ‘macro turning points’ empha-
sised in previous research. The apparent lack of super individual patterns or models re-
garding ‘how you become a manager’ implicates another important aspect - the impor-
tance of the context. Acting in different contexts within the organisation Distro Region 
Österbro seems to have effected the management trainees’ different managerial trajec-
tories and identity trajectories to a large extent. The trainees eventually found them-
selves in a position between expectations from different levels in the organisation. This 
was in part related to the fact that they were pioneers without a concrete career line to 
relate to. The perceived position as ‘in between’ is further connected to the problem of 
amalgamating self identity, social identity and action in different context related roles. 
Put differently, there is a difference in being a manager, being seen as a manager and see-
ing oneself as a manager. These differences can also give cause to emotions of discom-
fort and inadequacy. This position ‘in between’ is nevertheless to be seen as a founda-
tion for learning. In order to deal with the position as ‘in between’, the management 
trainees developed what is described as a marginal culture. This marginal culture could 
serve as a therapeutic workshop for the trainees, but was also a resource for other than 
its members. Thus, the status as marginal members could become an asset. 

In chapter eight, some sides of the life in the Distro organisation that can be labelled 
as darker, are described. The management trainees eventually discovered a culture 
based on disciplining, espionage and informing, threats, ostracism and fear. Many of 
the managers in the position that the trainees were expected to enter (middle manage-
ment, unit manager) after the management trainee program were afraid of the top 
managers of the organisation. This discovery was processed in the marginal culture of 
the trainees. Further, the existence of different invisible networks, initially invisible to 
the newcomer, were discovered. Individual and groups had to conduct themselves in 
relation to these networks. The darker sides of the organisation and the existing mana-
gerial culture led to escape attempts and the construction of a revolt. The management 
trainees’ status as marginal members was a resource in the latter process. 
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The official culture of Distro and the managerial culture of the organisation are 
summarised in chapter nine, against the background of previous more descriptive chap-
ters. The partiality of the internalisation of the cultures and the conscious acting in 
contrast to aspects of the internalised managerial culture is emphasised. Then, the great 
complexity of the transition- and socialisation processes in the specific case is pointed 
at. This complexity is most likely to exist also in similar cases. The complexity is, then, 
understood as a room of differences or room of relations. A number of circumstances, 
demands, structures, possibilities, values and practices in relation to one another con-
structs a sort of zone for reflection and as a consequence also development, movement 
and action. This zone is labelled interspace. Interspace is thus, a theme that, in different 
forms, can be found in the previous descriptive chapters of the thesis. The interspace 
simultaneously makes learning and development of both individual and, in the end, the 
organisation, possible as it may hinder the individual objective career or that of a 
group. It is, as a consequence, important for individual or groups finding themselves in 
the interspace to try to manage the impression that the interspace does not exist.  

In the final chapter of the thesis it is speculated that a process of professionalisation, 
where the profession of Manager is chiselled out and where the introduction of man-
agement trainee programs, can be seen as a part of the process of professionalisation 
on the level of the work place. The problems in doing this are briefly discussed, on the 
basis of the great importance of the context in the individual managerial trajectory that 
was mentioned earlier. It is also speculated that the value patterns of persons from the 
fields from where management trainees are normally recruited differ from those of 
people within other fields. Central here is the positive value given to geographical mo-
bility in the first case. The difference in value patterns is partly seen as a consequence 
of the relatively little social equalisation regarding the inflow into the Swedish econo-
mist- and engineer education at the university level since mid 1960’s. Rather the re-
cruitment is seen as an expression of the cementing of class based distinctions. Taken 
together with the fact that the organisations which traditionally developed management 
trainee programs - large organisations in the manufacturing industry - change their or-
ganisational structures, a suspicion is explored that management trainee programs in 
the form and within the sectors initially created, may lose their importance. 
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