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This study within organization theory takes a process perspective and focuses on 
how the dialectic interaction between the structuring and improvisational parts 
of organizing is handled in construction sites. In studies of organizing where 
reality is seen as socially constructed with focus on the subjective source of 
organizations reality, the individuals understanding of the identity and the role 
can be seen as central to interpret the social processes. Depending on how the 
actors understand their role in the context, the acting/interacting is going to be 
influenced. In times when the different orders of organizing have contrasting 
contents the understanding of the role and the context is going to challenge. The 
actors then have to consider and reconsider the understanding of the role. 
 
To make the identification perspective possible to study a theoretical framework 
is constructed where community, meetings, insecurity and sense making are 
highlighted as important aspects in the identification process. The empirical part 
is based on narratives from ten construction clients. The narratives were initiated 
by descriptions of four situations, describing four occurrences, which provide 
four different attitudes to how the dialectic interaction between different orders 
of organizing can be handled. The analysis of the narratives is based on how the 
actors in there argumentation express doubt and faith. Expression of doubt and 
faith is used as tools to make the identification process concrete to be possible to 
study in a fruitful way. 
 
The study points out how doubt and faith are used to create pictures of the actors 
understanding of the role and its context. The analysis gives three identification 
patterns. The characteristics and content of the patterns are different which 
include a difference between the understandings of the tension in the dialectic 
interaction of different organizing orders. We can therefore say that the three 
patterns give different starting points for action and interaction. Finally the 
implications of the results from the study are discussed in relation to 
management accounting and organizational change.  
 
Keywords: Construction client, identification, process, dialectic, orders, 
community, meetings, insecurity, sense making, doubt and faith.  
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Doktorandprocessen kan både ses som en lärprocess och en identifikations-
process. Lärande och identifikation som processuella rörelser innefattar möten 
som berör. Under den doktorandprocess som lett fram till denna rapport finns 
många att tacka för hjälp, stöd, inspiration, uppmuntran och klokskap.  
 
Framförallt två personer har följt hela processen på nära håll och bidraget på alla 
de ovan nämnda sätten. Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med två 
handledare, professor Birger Ljung och ekonomiedoktor Svante Brunåker. Mitt 
första TACK går till Svante Brunåker som varit den som haft huvudansvaret för 
den kontinuerliga handledningen. Vi har under åren haft många möten och det är 
fascinerande att tänka på att alla dessa möten på något sätt berört. När jag tänker 
på hur detta varit möjligt slås jag av din förmåga att vara närvarande i stunden. 
Du lyssnar, känner av, reflekterar, kontrar, frågar, relaterar och ger bidrag, allt i 
en positiv anda med högt i tak trots mina ibland spretiga funderingar och 
otydliga texter. Birger sa vid ett möte då vi diskuterade rollfördelningen mellan 
handledarna att: ”Jag ska väl vara den kloka farbrorn”. Det har du verkligen 
varit! TACK! Du har stått för struktur, ordning, reda och framförallt klokskap 
men du har också genom din personlighet inspirerat. Birger & Svante: Ni är 
mina förebilder! 
 
Doktorandprocessen innefattar vissa mer formella möten i seminarieform där 
arbetet i olika skeden granskas. För avhandlingsdelen vill jag lyfta fram tre 
sådana möten som varit av stort värde för arbetet. Monica Lindgren som gav 
synpunkter på ett inledande paper kring teoretisk förankring och metod. Tomas 
Källqvist och Johan Gaddefors som gjorde stort intryck med granskningen av 
den empiriska delen. Erik Lindhult, opponent vid pajseminariet, som gav den 
injektion och det fokus som behövdes för att färdigställa avhandlingen. TACK 
till opponenterna! Tack också till en mindre formell ”opponent” och 
diskussionskompis Stig Sörling. 
 
Tack till de ”erfarna byggherrarna” som var genuint tillmötesgående och tog sig 
tid att samtala med mig. Tack även till Formas och HVS-nämnden vid 
Högskolan i Gävle som finansierat projektet. 
 
Till sist tack till Lelle och mina barn Marie, Oliver och Emma för att ni givit 
distans till processen, struktur till vardagen och berikat med kärlek.  
 
Gävle, April 2009 
 
Annika Strömberg 
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The point of departure in this PhD theses is in Weick (1979) and his discussion 
about organizing. The study therefore takes a process perspective and focuses on 
how the dialectic interaction between the structuring and improvisational parts 
of organizing is handled in construction sites. In studies of organizing where 
reality is seen as socially constructed with focus on the subjective source of 
organizations reality, the individuals understanding of the identity and the role 
can be seen as central to interpret the social processes. Depending on how the 
actors understand their role in the context, the acting/interacting is going to be 
influenced. In times when the different orders of organizing have contrasting 
contents the understanding of the role and the context is going to be challenged. 
The actors then have to consider and reconsider the understanding of the role. 
 
This is a study in two parts where the first part has been put forward as a 
licentiate's thesis and is included as an appendix in this report. (Appendix A) 
Both of the two parts puts focus on the role of the construction client. In part 2 
the results of part 1 are studied closer and developed. In the second part the 
dialectic relationship between structuring and improvisation from an 
identification perspective is studied. This means that the point of departure is 
that our perception of ourselves and the perception of others play a role in how 
we act. 
 
The construction client can in many ways be seen to have a central role in a 
building project. The construction client is the person who has the legal 
responsibility for the construction being carried out in accordance with current 
regulations. Apart from this legal aspect, other dimensions of this role have 
come into focus. This applies to the construction client’s role in pursuing and 
managing building projects from an idea to a finished product which is adapted 
for the customer. The construction client is the person who has the overall 
responsibility and can be seen as the spider in the web. There are expectations 
that the role should be able to handle requirements from owners, customers, 
society as well as the building sector.  
 
The development of knowledge within the building sector has been strongly 
linked to issues which traditionally belong to engineering science focusing on 
technology, construction and production process. Development seems to be 
going towards focusing even more on questions regarding behavioural sciences 
with keywords such as leadership, control and management. This means that 
focus is placed on the organizing of the daily workings and actions/interactions 
in the process where culture and attitudes play a role.  
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In part one, focus is placed upon competence and competence development in 
the building contractor role. The study shows that the abilities which co-
operated to bring about the constructions are characterized both by structuring 
and improvisation. Everyday practice was developed in a dialectic relationship 
between hierarchic, planned, structured patterns and laterally, unplanned and 
improvisatory actions. The abilities which co-operated on the building site in 
varying degrees were influenced by having their starting points partly in what is 
called organizational identity and partly by being characterized as a more 
individually bound identity. The interpretation in the study was that the actors 
when acting to different degrees and at different times developed the confidence 
or used arguments as to how to act in a certain situation through identification in 
different ways. 
 
The purpose of this study is to deepen the understanding of the dialectic 
relationship between what in the organizing was planned and structured 
beforehand and what was later developed in practice, the more improvised part 
of the organizing. The dialectic relationship is studied from an identification 
perspective where experienced building contractors' narratives, regarding the 
role, form the basis of the analysis. The identification process is analyzed from 
the aspects of faith and doubt. The intention has been to identify different 
aspects of the otherwise very abstract identification process. The following 
questions define the purpose: 

• How is the building contractor role constituted in the narratives? 
• How are doubt and faith expressed? 
• Which patterns can be perceived around the identification process? 
• What prerequisites create the identification for organizing and acting?� 
• Which implications can this have for organizing building projects? 
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This is a qualitative study where interpretation and reflection are central. The 
theoretical framework is based on organization theory and focuses on processes 
with a perspective on reality as socially constructed. 
 
The study emanates from a point of view inspired by Weick's (1979) discussion 
about organizing which provides a process perspective on organizations' 
practice and an understanding that it is more fruitful to speak about identify-
cation rather than identity. In the identification process as an important aspect of 
organizing, the actors create their roles and their acting from what could be said 
to be meaningful from what they and others consider to be acceptable, correct 
and fruitful in the context. (c.f. Weick, 1995, on sense making, Weick 1996)  
 
The identification perspective constitutes a delimitation in the study but due to 
the nuanced character of the perspective a more distinct focus is required to 
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make the study more manageable. In the ambition to develop a fruitful attitude 
to the identification process, ”The Activity-Community model” is used as the 
basis of this study, presented by Bengtsson et al. (2007). The choice to anchor 
the understanding of the identification process in this model has support in 
experiences and results from part 1. There are similarities between the model 
and the line of arguments which are conducted regarding structuring and 
improvisation with connection to organizational and individual identity. ”The 
Activity-Community model” puts identification in context but for the purpose of 
this study lacks some important aspects as to why the theoretical reference frame 
is developed. 
 
The criterias for the theoretical anchoring in this study are that the dialectic 
relationship between structuring and improvisation must be included. The 
attitude must emanate from that the identification occurs in a constantly ongoing 
process. Lastly the image of the otherwise abstract identification process will be 
made manageable and concrete to enable it to be studied in a constructive 
manner. Therefore, the image of the identification process which was developed 
from the A-C model is intended to more clearly include process, dialectic and 
concretization. In this study the aspects meeting, insecurity, Community, sense 
making and doubt and faith are used to create a more concrete, dialectic and 
changeable image of the identification process. 
 
The empirical material in part 2 is made up of narratives from 10 experienced 
building contractors. The narratives were initiated by four descriptions of 
situation from the empirical material in part 1. The situations describe four 
situations and provide four different attitudes to the aspects role, process and 
organizing. The analysis of the narratives is made from how the actors 
identified themselves with the four situations and the associations they made 
from their own experiences. The analyses of the narratives were carried out in 
two steps. The first step means focusing on what the actors are discussing. This 
was to create the possibility to, in two steps, focus on how they in the rhetoric 
constructed their conceptions.  
 
�'�"+���
The study shows that faith and doubt could be seen as fruitful aspects to focus 
on when analyzing how roles are constructed. This is done by the aspects 
making the identification process concrete enough to study and by the aspects 
providing patterns around how the actors identify themselves. In the study three 
identification patterns are described:  

• The negotiated and articulated - the normal  
• The non negotiated - legitimizing alternatives 
• The negotiated within the organization - alternative normality  
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In the analyses of the narratives it is clear how objectification and 
subjectification are used to show faith and doubt. However, objectification and 
subjectification are not used in an unequivocal way. They are used in all three 
patterns but depending on how the actors use these aspects, different patterns are 
created. Chosen parts of the study are summarized in the table below. 
 
 The normal Legitimizing 

alternatives 
Alternative normality 

Conception of 
the role 

   

The main focus 
in dialectics 
between 
structuring and 
improvisation 

Collective 
conceptions  

Individual 
conceptions 

Individual and collective 
conceptions 

The individual 
and the 
conception 
about his/her 
role 

The individual 
is subordinate 
to the collective 
institutionalized 
conceptions.  

The individual has 
a decisive role and 
works without 
articulated support 
in the collective. 
The legitimization 
is created in the 
present and from 
the situation.  

The individual has a place 
in a smaller collective 
which he/she has chosen to 
be part of. Within this 
collective there are 
negotiated and articulated 
conceptions that provide 
security in the role. 

Contents and 
character of the 
role 

Appointed Self-appointed In some respects allotted 
but the actor can be said to 
be a creative partner. 

Prerequisites 
for acting 

   

The main focus 
in dialectics 
between 
structuring and 
improvisation  

Acts mainly 
through 
structuring 

The acting is 
carried out through 
improvisation 
versus the 
institutionalized 

Acting both through 
structuring and 
improvisation, which are 
perceived as legitimate in 
the small collective 

The essence for 
acting 

One has to... I could... We should... 

Types of 
meetings 
and agreements 

Object meetings 
and legitimized 
agreements 

Subject meetings 
and emotional 
agreements 

Both subject- and object 
meetings. Legal, analytical 
and legitimate agreements 
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The analysis shows that the identification of the role creates different conditions 
for which types of meetings and therefore agreements that can, must or are 
allowed to be made. The study shows that the conception, of within which 
community the actor sees his role, is of importance for how the acting and 
organizing will turn out. Furthermore, the interpretation of the study results is 
that the different conceptions about the community and the role characterize the 
learning processes and the dissemination of knowledge as well as influencing 
which abilities come to co-operate in the organizing. The chosen starting point 
in the study means that identification in the dialectic is seen from a process 
perspective. Dialectics is seen as a process in the present but also over time. 
The empirical findings of this study provide three different pictures of how the 
actors who are part of the study perceive their roles and the context within 
which it exists. However, the main focus in the patterns is on the different 
aspects in the dialectics. In the individual's own negotiation between the 
different aspects regarding the identification process, it seems plausible to 
consider that there can sometimes exist not so much a conflict as a certain 
tension between the different systems. The different systems are in a spectrum 
from the institutionalized to the more individual conceptions. Tension means 
that the different system contents can be seen as competitive or contrasting. The 
question marks surrounding what can be said to be included, strain the limits of 
the order and challenge the individual to negotiation where he/she has to decide 
to create a meaning around their own role. As the main focus in dialectics in the 
table above describes which order(s) have gained the upper hand in the 
negotiation with regards to dialectics in the present - the tension within the 
pattern.  
 
The study shows that it seems plausible to consider that there is tension between 
the different patterns. For example the empirical findings show how the actors, 
independent of which pattern they participated in creating, kept to the norm. My 
conception is that the tension between the patterns creates a movement of 
identification over time. This has a connection to the theoretical fields of 
management, control and organizational change. By doing so, tension between 
and within different orders become a central aspect for identification in the 
present and for changing conceptions about orders over time.  
 
My hope is that this work can raise consciousness and understanding regarding 
the different aspects of the dialectic interaction between different orders of 
organizing. This may provide possibilities to articulate and bring about change 
in acting and organizing in new ways. 
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Det torde inte vara anmärkningsvärt att hävda att organisering både innefattar 
strukturering och mer improviserade inslag eller att det i många sammanhang 
finns en uppfattning om hur ett agerande bör utformas och hur det sedan 
gestaltar sig i den dagliga praktiken. Ur ett organiseringsperspektiv blir det 
därmed intressant att fråga sig hur aktörer hanterar denna dialektik mellan olika 
ordningar för organiseringen.  
 
Denna avhandling består av två delar där den första delen examinerats som 
licentiatuppsats och bifogas i bilaga (Se Bilaga A). Gemensamt för de två 
delarna är att de båda som tillämpningsområde och empirisk bas utgår från 
byggbranschen och mer specifikt byggherrerollen. Problemområdet för denna 
andra del är inducerat utifrån resultaten i del 1. I del 1 samlades det empiriska 
materialet på bygget av en ny terminal vid Arlanda flygplats. (I den fortsatta 
texten kallas därför del 1 för A-studien). I detta andra steg av avhandlingen är 
syftet att fördjupa förståelsen kring resultaten i A-studien. Detta innebär dels att 
ytterligare empiri samlas in och dels att den teoretiska förankringen fördjupas 
och utvecklas. 
 
A-studien visade att organiserandet innefattade flera samverkande förmågor för 
att ”få till” bygget. De förmågor som samverkade hade både karaktären av 
strukturering och av mer improvisatoriskt agerade vilket kom till uttryck i 
agerande som både följde hierarkiska och mer laterala vägar. Det framstod dock 
som att den hierarkiska, strukturerade ordningen var den mer institutionaliserade 
ordningen som hittat former för att kunde artikuleras. Den mer strukturerade 
ordningen framstod därför som den mer legitima vägen för agerandet. I det 
dagliga organiserandet frammanades dock agerande på andra mer laterala sätt 
för att lösa vardagens problem. För detta agerande hade individerna att mer lita 
till och hämta trygghet ur en individburen ordning. Organiserandet kunde på så 
sätt sägas innefatta ett dialektiskt förhållande mellan olika ordningar vilka 
aktörerna hade att hantera i sina föreställningar om roller och om möjligt, 
fruktbart eller framkomligt agerande. 
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I detta avsnitt presenteras kort driv och fokus för denna andra del av 
avhandlingen.  
 
Denna organisationsteoretiska studie tar sin utgångspunkt i ett processperspektiv 
med intresse för hur aktörerna hanterar samspelet mellan det strukturerade och 
improviserade i organisering av byggprojekt. Processperspektivet är inspirerat 
av det synsätt som innebär att processer ses som en sekvens av händelser som 
beskriver hur saker förändras över tiden. Detta till skillnad från att t ex utgå från 
processer som en logik för att förklara ett kausalt samband. (Van de Ven, 
1992:169). 
 
I studier av organisering där verkligheten ses som skapad genom sociala 
konstruktioner och där fokus ligger på det subjektiva ursprunget till 
organisationers verklighet kan individers uppfattning om identiteter och roller 
sägas vara centrala för att förstå och tolka de sociala processerna. (Berger & 
Luckmann, 1966, Weick, 1969, Czarniawska, 2002, Hatch, 2002). Beroende på 
hur medlemmar i ett kollektiv uppfattar sin roll och sin identitet i sammanhanget 
kommer agerandet att se olika ut. Utifrån tolkningar av uppfattningen om 
identiteter och roller kan vi således skapa förståelse för agerande och 
förändring i organisationer. Här bör nämnas att det i denna studie inte görs 
någon skillnad mellan roll och identitet. Rolluppfattningen anses här vara starkt 
kopplad till identifikationen i situationen där rollen utövas. Den starka 
knytningen mellan roll och identitet på individnivå innebär här att begreppen 
används synonymt. Flera författare gör också skillnad på identitet och image 
men då snarast kopplat till organisatorisk identitet (Se t ex Gioia m fl, 2000, 
Christensen & Askegaard, 1999). 
 
För att skapa förståelse kring hur samspelet mellan organiserandets olika 
ordningar i form av strukturering och improvisation hanteras fokuseras i denna 
studie hur erfarna byggherrar i sitt berättande konstruerar mönster av 
uppfattningar kring byggherrerollen och byggprocessen. Detta innebär att 
samspelet mellan ordningarna studeras ur ett identifikationsperspektiv. Med 
utgångspunkten att identifikation ses som en central aspekt av organisering finns 
behov av att hitta fruktbara och konstruktiva sätt att studera identifikation. Min 
uppfattning är att identifikationsperspektivet av flera framhålls som centralt men 
sällan görs konkret att studera. (Jmf t ex Jenkins, 2004, Bengtsson m fl, 2007) 
 
I denna studie utvecklas en teoretisk föreställningsram med syfte att göra den 
abstrakta identifikationsprocessen konkret så att den kan studeras på ett 
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konstruktivt sätt. (Se vidare kapitel 3). Utgångspunkten är att identiteter och 
roller inte är eller finns i någon objektiv mening utan blir till i processer av 
förhandling kring vad som uppfattas som meningsfullt, fruktbart och/eller 
framkomligt inom det sammanhang där individen agerar. Uppfattningar kring 
roller, identiteter och sammanhanget formas, omformas och reproduceras i 
människors berättande. (Czarniawska, 2004). Den teoretiska föreställningsram 
som utvecklas i studien används utifrån detta för att analysera berättelser kring 
byggherrerollen och sammanhanget kring denna. Kort kan sägas att berättelserna 
analyserats med avseende på hur aktörerna i retoriken använder tvivel och tilltro 
för att mejsla fram sin roll. Tvivel och tilltro utgör således verktyg för att skapa 
bilder av aktörernas uppfattning om rollen och dess sammanhang. 
 
Denna studie visar hur analysen av berättelser kan användas för att skapa 
mönster av identifikation kring roller. Förvisso kan sägas att varje individ har en 
uppfattning om en alldeles egen identitet i ett visst sammanhang. Ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv (jmf Barlebo-Wenneberg, 2001, Gergen, 
1999) där individen och sammanhanget ses som tätt sammanvävda och där 
institutionaliserade, gemensamma och förhandlade uppfattningar skapas verkar 
det rimligt att tala om mönster av identifikation. Mönstren samlar uppfattningar 
med gemensamma nämnare eller gemensamma drag som jag som forskare väljer 
att lyfta fram. I studien beskrivs och artikuleras olika mönster kring 
identifikation för att visa hur komplexiteten mellan olika ordningar kring 
organisering hanteras. Utifrån detta förs sedan resonemang kring vilka 
förutsättningar detta skapar för agerande och organisering. Ambitionen är inte 
att visa ett orsak-verkan samband mellan olika identitetsuppfattningar och 
agerande på olika sätt, utan att ge en bild av vad som kan sägas konstituera 
uppfattningar om roller och därmed organisering. Min förhoppning att detta 
arbete kan skapa ökad medvetenhet och förståelse kring dialektikens olika 
aspekter med avseende på identifikation och ge möjlighet att aktualisera och 
driva t ex förändring av agerande och organisering på nya sätt.  
 
I denna avhandling används konsekvent begreppet socialkonstruktivistisk (i 
jämförelse med socialkonstruktionistisk). Jag är medveten om att det finns en 
pågående debatt kring de två begreppens innehåll och karaktär där olika 
författare gör olika tolkningar och definitioner (Jmf t ex Lindgren & 
Packendorff, 2007). I detta arbete tas inte ställning i diskussionen kring 
skillnaden mellan innebörderna vilket kan uppfattas som en brist men grundar 
sig i att de två begreppen inte ses som motstridiga. Uppfattningen som här läggs 
i begreppet socialkonstruktivism är att det inte finns någon kunskap bortom 
individers upplevelser och konstruktioner av verkligheten. Individens upplev-
elser och tankar kommer till uttryck i språklig kommunikation. Detta gör att 
språket ses som en representation av människors mentala värld. 
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Representationerna kan däremot vara många, förändras övertiden och de skapas 
i den sociala kontexten dvs blir till. Språket används därför inte för att få en bild 
av en sann representation som kan användas för att avslöja ett orsak-verkan 
samband mellan människors uppfattningar och deras handlande.  
 
Nedan presenteras den teoretiska positioneringen av studien, den empiriska 
bakgrunden till problemområdet samt problemområdets aktualitet. Kapitlet 
avslutas med syfte, avgränsningar och rapportens disposition som vägledning för 
läsaren. 
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Sedan 1980-talet är det allt vanligare att skilja på begreppen organisation och 
organisering. Organisering avser de processer där människor gemensamt utför 
en aktivitet. Organiseringen skapar strukturer och materiella effekter som vi 
sedan betraktar som organisationer. (Weick, 1979, Czarniawska, 2002:316). 
 
I studier av organisering står människors handlande, agerande, interagerande 
och processer i fokus. Detta riktar uppmärksamheten mot det subjektiva 
ursprunget till organisationernas verklighet. (Hatch, 2002:61). Verkligheten ses 
här som skapad genom sociala konstruktioner (Berger & Luckmann, 1966), där 
människor genom förhandlingar och underförstådda överenskommelser skapar 
sociala ordningar. Sociala ordningar upprätthålls så genom kollektiv konsensus 
om hur världen är beskaffad. Institutionaliserade ordningar görs till verkliga 
vilket gör att verkligheten inte kan sägas existera i någon naturlig eller objektiv 
mening utan skapas av medlemmarnas mening. Människor agerar och tolkar 
handlingar inom den kontext eller det sammanhang där de befinner sig för att 
göra den meningsfull. Samtidigt som agerandet påverkas av omgivningen 
påverkar handlandet utvecklingen av kontexten. Organisering handlar på så sätt 
om handlingsprocesser dvs. social interaktion kring uppgifter, områden, 
situationer (Jmf Söderholm, 1991:44). Utifrån det perspektivet föreslås 
människors liv vara tätt sammanvävda med det sociala sammanhanget omkring 
dem (Layder, 1994). Individers tillvaro präglas ända från födseln och genom 
hela livet av sociala relationer vilket gör det omöjligt att separera individer och 
samhälle. (Giddens, 1979). Utifrån detta förstås individer bäst som ”sociala-
jag”, vilkas agerande bäst förstås inom deras komplexa omständigheter, 
processer och konsekvenser. (Burkitt, 1991). Utifrån en uppfattning att individer 
ses som ”sociala-jag” tätt sammanvävda med sammanhanget där organisering 
handlar om handlingsprocesser kommer sociala processer endast att kunna 
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tolkas och förstås utifrån hur människor skapar och förstår sin verklighet och 
sina handlingar. (Jmf Gergens, 1999). Det subjektiva ursprunget finns då i 
individers uppfattningar om sammanhang och individens identitet i detta 
sammanhang, ett sammanhang innefattande flera typer av ordningar och 
relationer. (Jmf Jenkins, 2004:17 Israels, 1992:103).  
 
Jenkins (2004) argumenterar för att identitet och identifikation är ett måste för 
att göra vår tillvaro meningsfull genom att vi på ett sofistikerat sätt har en 
uppfattning om vem som är vem och vad som är vad. Identifikationen är ett 
resultat av interaktion mellan ”extern” identifikation av och med andra och av 
”intern” självidentifikation (Jenkins, 2004:176). Detta innebär att en viktig 
aspekt för att förstå sociala processer är att tolka och förstå individers 
uppfattningar om identiteter och roller i det sammanhang inom vilket de 
befinner sig. Jenkins (2004:7) uttrycker det på följande sätt:  

“Levels of concern about identity may wax and wane, but, whether individually 
or collectively, we can’t live routine lives as humans without identification, 
without knowing – and sometimes puzzling about – who we are and who others 
are.” 

 
Det identitetsperspektiv som valts i denna studie innehåller aktivitet och rörelse. 
Identitet är inte något som, förutom under korta stunder, är utan något som blir 
till i jämförelse mellan olika individer och företeelser, där vi finner likheter 
och/eller skillnader med oss själva och våra uppfattningar. (Jmf Jenkins, 
2004:5). Det finns på det sättet en aktivitet, process och rörelse inbyggd i 
identitetsbegreppet vilket tillskriver uppfattningen ett ständigt omprövande och 
ett ständigt etablerande och återskapande. Perspektivet innebär att identitets-
uppfattningen uppstår i processer, vilket gör att det med koppling till Jenkins 
(2004), är mer fruktbart att tala om identifiering snarare än identitet. Jenkins 
lyfter fram distinktionen mellan identitet och identifikation genom att framhålla 
att identitet är människans förståelse för vem hon/han är i förhållande med 
andra. Detta medan identifikation handlar om själva processen till att nå denna 
förståelse. Trots att Jenkins antar ett processperspektiv på social identitet och 
trots att han gör distinktionen mellan identitet och identifikation är han sedan 
inte konsekvent i användandet av begreppen. (Boken heter ”Social Identity”). I 
denna studie används begreppet identifikation för att visa på den processuella 
aspekten. Uttrycket identifikation (kontra identitet) ligger även väl i linje med 
och blir en konsekvens av utgångspunkten i studien som bygger på Weicks 
distinktion mellan att studera organisation eller organisering. (Jmf Weick, 1979). 
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I sitt agerande och organiserande har individer i sin identifikationsprocess att 
förhålla sig till institutionaliserade uppfattningar om verkligheten. (Jmf Berger 
& Luckmann, 1966) Detta samtidigt som den dagliga problemlösningen 
frammanar agerande som ibland kan sägas karaktäriseras av agerande som går 
utanför institutionaliserade uppfattningar om hur agerandet borde gå till. (Jmf 
Weicks, (1998) diskussion om improvisation). Spelet mellan det planerade och 
det improviserade och skillnaden i hur något bör göras och hur det i praktiken 
görs i en verksamhet, kan ses som en klassisk fråga. (Jmf Gustavsson & 
Wikström, 1999:25) Min uppfattning är dock att fokus i studier av detta spel ofta 
ligger på ett förespråkande av antingen det ena eller det andra. Antingen 
förespråkas mer planering och struktur för att nå det ideala projektet (Jmf Ander 
& Karlsson, 1989, Briner m fl, 2000, Macheridis, 2005) eller så förespråkas 
större benägenhet, vana och vilja till improvisation (Jmf Czarniawska m fl, 
2007). Dessutom, trots att dialektiken mellan olika ordningar sägs vara allmänt 
känd och accepterad vet vi lite om hur den hanteras och vad som konstituerar 
interaktionen mellan olika ordningar i den dagliga verksamheten. (Jmf Rehn & 
Wikström, 1999).  
 
Giddens (1979, 1984) begrepp ”strukturation” kan användas för att spegla vad 
som här avses med interaktionen, dialektiken eller samspelet mellan 
strukturering och improvisation. Begreppet ”strukturation” används av Giddens 
för att beskriva strukturens förmåga att både kontrollera handling och dess 
förmåga att frigöra och möjliggöra densamma. Han menar vidare att handling 
även är del i skapandet av struktur. Om det inte kan sägas finnas någon struktur 
finns heller ingen fast punkt att improvisera utifrån och komma tillbaka till. På 
så sätt utgår denna studie från att både struktur och improvisation är närvarande 
i organisering och förutsätter varandra. För att fördjupa förståelsen kring 
organisering blir det inte fruktbart att se ordning eller oordning som isolerade 
fenomen. Istället sätts fokus på vad som konstruerar samspelet i dialektiken 
mellan det strukturerade och improviserade. Vad påverkar att det kan sägas se ut 
på ett visst sätt? Hur förhåller sig aktörerna till detta? Vad kan vi utifrån detta 
lära som bidrar till ökad förståelse av organisering? 
 
Att beskriva organisering utifrån begreppen strukturering och improvisation kan 
på flera sätt sägas vara problematiskt:  

• Begreppen innehåller en värdeladdning där den ena beroende på 
sammanhanget eller kontexten uppfattas som mer positiv än den andra. I 
vissa sammanhang kan struktur, ordning och reda uttryckas som A och O 
för organiserandet och improvisation skapa kaos (t ex i byggbranschen) 
medan improvisation i andra sammanhang kan framhållas som direkt 
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avgörande för att överhuvudtaget skapa något (jag tänker då på mer 
konstnärliga eller entreprenöriella kontexter).  

• Min uppfattning är vidare att hur gärna vi än vill tala om ett dialektiskt, 
interagerande samspel mellan begreppen styr värdeladdningen våra tankar 
till att se begreppen som dikotomier. Med utgångspunkt i att beskriva 
organisering utifrån begreppen kommer så diskussionen att trots allt 
handla om att lite mer av det ena eller mer av det andra kan vara bättre 
eller mer fruktbart för kontexten inom vilken organiseringen studeras.  

• Jag vill vidare hävda att agerandet och organiserandet kanske inte primärt 
kan sägas styras av ordningens karaktär dvs. om ordningen är strukturerad 
eller improviserad. Vad som istället påverkar agerandet är huruvida 
uppfattningen om ordningen kan sägas vara institutionaliserade eller ej. 
Detta eftersom en institutionaliserad uppfattning kan sägas vara 
artikulerad, förhandlad och därmed mer legitim. 

• Genom att bygga en studie på en värdeladdad begreppsapparat verkar det 
även rimligt att tänka sig att det blir svårare att föra resonemang som kan 
översättas till olika organisatoriska kontexter med olika förhållningssätt 
till begreppens laddning.  

 
I denna studie görs utifrån ovan nämnda ett försök att på teoretisk nivå välja en 
utgångspunkt eller begreppsapparat som enligt min uppfattning inte framstår 
som lika värdeladdad. Utgångspunkten ger förutsättningar att fokusera dialektik, 
interaktion och samspel vars resonemang kan föras i flera organisatoriska 
sammanhang. På empirisk nivå finns dock begreppen strukturering och 
improvisation vilket ger att båda sätten att artikulera dialektiken använd i 
rapporten. (Denna problematik diskuteras vidare i avsnitt 2.5 nedan). För den 
teoretiska utgångspunkten tar jag stöd av två författare som menar att 
uppfattningen om verkligheten kan indelas i olika ordningar eller olika typer av 
relationer.  
 
Jenkins (2004:17) föreslår att verkligheten som konstruerad och upplevd av 
människor bäst förstås genom att lyfta fram tre olika ordningar:  

• “The individual order is the human world as made up of embodied 
individuals, and what-goes-on-in-their-heads; 

• the interaction order is the human world as constructed in relationships 
between individuals, in what-goes-on-between-people; and 

• the institutional order is the human world of pattern and organization, of 
established-ways-of-doing-things.” 

De tre ordningarna ockuperar samma tid och rum och är omöjliga att skilja men 
ger tre olika sätt att uppfatta verkligheten.  
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Jenkins (2004) uppdelning ovan, i olika typer av ordningar, har likheter med 
Israels (1992:103) uppdelning i tre olika typer av relationer. Israel gör följande 
uppdelning: 

• Samhälleliga relationer, t ex marknadsrelationer, konkurrens, ägande-
relationer. 

• Interaktioner eller sociala relationer, individers handling i relation till 
andra. 

• Mellanmänskliga relationer i den bemärkelsen som Buber (1990:19) talar 
om ”mötet”. 

 
Ovanstående innebär ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på 
sociala processer att individer i identifikationen av sin roll har att förhålla sig till 
flera olika ordningar och typer av relationer på en och samma gång. Identifika-
tionsprocessen innefattar således vad vi kan kalla en förhandling kring de olika 
ordningarna. I sin vardag har aktörerna då att hantera samspelet mellan dessa 
ordningar och att göra en avvägning mellan ordningarna för att hitta ett 
framkomligt, fruktbart eller möjligt agerande. I situationer där olika ordningar 
kan sägas ha motstridiga eller kontrasterande innehåll och karaktär har individen 
att pröva och ompröva vilket agerande hon/han anser mest framkomligt, 
fruktbart och/eller möjligt i en viss situation. Denna förhandling skapar så 
förutsättningar för agerandets karaktär och tyngdpunkt. Med detta menas att 
förhandlingen konstituerar agerandet som sedan kan beskrivas i termer av 
strukturering, improvisation, hierarkiskt och lateralt agerande samt formell och 
informell organisering.  
 
Utifrån ovan beskrivna argumenteras i denna studie för att ett sätt att studera 
uppfattningar om samspelet mellan olika ordningar är att fokusera den 
förhandling som i identifikationsprocessen görs för att ta ställning kring: Vad 
gör en sådan som jag i en situation som denna? Denna förhandling kan sägas 
komma till uttryck i människors berättande och verbala beskrivning av 
uppfattningar. Berättandet ses då som en del av identifikationsprocessen. 
(Czarniawska, 2004, Taylor & Robichad, 2004) 
 
Begreppen dialektik, samspel och interaktion används synonymt i detta arbete 
när det gäller att beskriva förhandlingen mellan olika ordningar i 
identifikationen av roller. Begrepp som dialektik, samspel och interaktion 
signalerar eventuellt strävan efter harmoni där de olika aspekterna som 
samspelar hittar en välljudande samklang eller jämvikt. Den innebörd som här 
läggs i begreppen innefattar dock rörelse i ett spektrum som även innehåller 
spänning och konflikt. Begreppen används för att beskriva gränslandet mellan å 
ena sidan förhandling som leder till låsta positioner utan möjliga utvägar och å 
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andra sidan förhandling som resulterar i välljudande samklang helt utan konflikt 
eller kontraster. Detta illustreras i Figur 1.1 nedan. 
 
 
Låsta  Konflikt och Dialektik Många måsten Välljudande 
positioner frustration och borden harmoni 
 
 
Figur 1.1: ”Dialektikens gränser” (Källa: Egen) 
 
Dialektiken innefattar således spänning och rörelse mellan olika ordningar. 
Detta oberoende av om samspelet kan sägas röra sig mot välljudande harmoni 
eller låsta positioner. I ett dialektiskt förhållande mellan olika ordningar som rör 
sig mot harmoni finns fortfarande en spänning i och med att den harmoniserande 
dialektiken då kan sägas innefatta många måsten och borden kring agerandet. 
Detta samtidigt som ett dialektiskt förhållande som rör sig mot vad som kan 
resultera i låsta positioner innefattar spänning i form av t ex konflikter och 
frustration.  
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Valet att ur ett identifikationsperspektiv studera hur samspelet mellan olika 
ordningar hanteras är empiriskt inducerat från A-studien. Detta aktualiserar 
behovet av att här utifrån A-studien beskriva den empiriska bakgrunden som 
givit fokus och driv till denna studie. Den empiriska bakgrunden behövs även 
för att förstå de metodval som gjorts i studien. Avsnittet nedan utgör således 
steget mellan licentiatuppsatsen och denna studie. Utifrån resultat och lärdomar 
från A-studien skapas här en inledande föreställningsram för studien. 
 
I A-studien visade det sig att de förmågor som samverkade för att få till stånd 
bygget, både karaktäriserades av strukturering och improvisation. Den 
vardagliga praktiken utvecklades i ett dialektiskt förhållande mellan hierarkiska, 
planerade, strukturerade mönster och lateralt, oplanerat, improvisatoriskt 
agerade. I A-studien framkom att de förmågor som samverkade på bygget i olika 
grad präglades av att ta sin utgångspunkt i dels det som ibland benämns 
organisatorisk identitet och dels det som kan karaktäriseras som mer individ-
bunden identitet. Tolkningen i studien var att aktörerna i sitt agerande i olika 
grad och vid olika tillfällen hämtade tryggheten eller argumenten för hur de 
skulle agera i en viss situation, genom identifikation på olika sätt. Ibland 
argumenterades utifrån institutionaliserade uppfattningar och ibland utifrån 
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uppfattningar som hade starkare koppling till den egna individen och dennes 
erfarenheter. Dessa uppfattningar var dock inte alltid förhandlade, institutionali-
serade eller ens artikulerade. (Se vidare, Bilaga A, s.53 ff,) 
 
Som nämnts ovan var det framför allt i stunder av förändring som avvägningen i 
dialektiken ställdes på sin spets och identifikationsprocessen blev påtaglig. 
Förändringarna gjorde att det inte fanns några självklara sätt att hantera 
situationen på. Bygget av en ny terminal vid Arlanda flygplats kantades av ett 
stort antal, både stora och små förändringar. Det rörde sig om allt från att byta 
färg på elskåpen till att ändra antalet våningsplan under pågående byggprocess. 
Det empiriska materialet samlades under 2002. Projektet befann sig då i 
byggskedet vad gällde terminalen. Hela projektet med ombyggnaden av Arlanda 
sträckte sig dock tidsmässigt både före och efter 2002.  
 
Av A-studien framgick att det fanns en skillnad i aktörernas uppfattning om hur 
ett byggprojekt borde drivas och hur man i praktiken gjorde. Tankemönstren 
kring hur ett bygge borde fungera tycktes utgå ifrån traditionella synsätt där 
organiserandet skedde mer i sekvens. Med detta menas ett synsätt där 
utgångspunkten är att bygget först projekteras sedan överlämnas till byggande 
och till sist till förvaltning. I byggprocessen visade det sig dock att dessa 
hierarkiska vägar och tydliga uppdelning av ansvar och arbetsuppgifter, inte 
fungerade som det var tänkt när situationer av förändring uppstod. I dessa 
situationer agerade och interagerade aktörerna istället enligt andra mönster som 
inte i förväg planerats. Dessa mer improviserade handlingsmönster gav upphov 
till vad som kan ses som frustration vilket citaten nedan hämtade från A-studien 
får åskådliggöra. 
 

”Det här kommer att bli ett nytt skandalbygge!” 
 
”Nu gör vi så här!” 
”Ja, men då går det åt he...te!” 
”Vi har inget annat val.” 
 
”Jag låter inte installera något innan jag har ritningarna!” 
”Konstruktören ritar inget innan han får en beställning. Men vi måste framåt!” 

 
Frustrationen resulterade inte i något motstånd som fick processerna att 
avstanna, istället tog agerandet och organiserandet oplanerade, improviserade 
vägar. Frustrationen tolkas i denna studie som ett sätt för aktörerna att 
inledningsvis uttrycka tvivel kring möjligheten att i deras roll hantera situationen 
på ett meningsfullt sätt. Detta tvivel hanterades sedan i identifikationsprocessen 
genom att aktörerna fann tilltro till alternativa sätt att förhålla sig till situationen 
och den egna rollen. Det alternativa förhållningssättet möjliggjorde ett fruktbart 
agerande. Förändringarna utmanade på så sätt invanda tankemönster genom att 
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det skapades ett behov av att tänja på invanda identitetsuppfattningar i 
yrkesrollerna. Agerandet kunde inte följa invanda, överenskomna och trygga 
handlingsmönster utan utmanade uppfattningar om rollen, där aktörerna själva 
fick avväga vad som verkade rimligt och framkomligt. Denna avvägning innebar 
att individerna lämnade de institutionaliserade uppfattningarna till förmån för ett 
eget individuellt tolkande avsett att skapa mening kring hur de skulle agera och 
”få till” en framkomlig väg i den dagliga praktiken. 
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Den föreställningsram som presenteras i detta avsnitt växte fram efter en 
närmare granskning av det empiriska materialet från A-studien. Denna 
föreställningsram har direkt påverkat insamlingen av det empiriska materialet i 
avhandlingen.  
 
Den närmare granskningen gjordes för att skapa förståelse för vad det var som 
förändringarna i byggprocessen utmanade och hur detta hanterades. 
Granskningen visade att det framförallt var uppfattningar knutna till tre aspekter 
i organiserandet som utmanades. Förändringarna skapade behovet av att hitta 
framkomliga förhållningssätt till dessa aspekter för att hantera situationerna. 
Detta gjorde identifikationsprocessen påtaglig då aktörerna för sitt agerade 
behövde skapa argument och stöd för att agera på ett meningsfullt sätt i sin roll. 
De tre aspekterna i organiserandet där olika uppfattningar lyftes fram var: 
processen, rollen och aktion/interaktion. Synsätten på de två förstnämnda 
framstår som speciellt viktiga då de tillsammans leder till synen på 
aktion/interaktion, fortsättningsvis kallat organisering. Detta innebär att vilken 
uppfattning aktören har om rollen och processen präglar hur aktörerna 
identifierar sig i dialektiken mellan hierarkisk och lateral organisering, eller 
annorlunda uttryckt; det planerade och det improviserade i organiserandet.  
 
För att göra den komplexa bilden av olika uppfattningar hanterlig lyfts nedan 
några skilda förhållningssätt till de två aspekterna byggprocess och roll fram. Att 
strukturera utgångspunkterna på detta sätt kan kritiseras som reduktionistiskt. 
Därför blir det viktigt att poängtera att strukturen snarast används som en 
tankekarta, och en utgångspunkt för denna studie. Det finns ingen ambition att i 
detta avsnitt, på något sätt vara heltäckande vad gäller olika synsätt på 
byggprocessen eller roller i byggprocessen. Ambitionen är att lyfta fram skilda 
perspektiv som i A-studien tycktes påverka uppfattningen om organiserandet på 
olika sätt. Intresset ligger inte på de olika aspekterna var och en för sig utan 
främst i relationen dem emellan. 
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Resultaten från A-studien visar primärt på två uppfattningar om byggprocessen 
som tydligt skiljer sig åt. I vissa sammanhang lyftes den traditionella bilden av 
den sekventiella byggprocessen med separerade faser som projektering, 
byggande och förvaltning fram. Samarbetet och kontakten mellan dessa olika 
faser och dessutom olika yrkesgrupper sker med detta perspektiv i stort sett 
genom ett överlämnande. Den andra synen präglades av en parallell medverkan 
av de olika yrkesgrupperna under hela processen från projektering till 
förvaltning. Med detta perspektiv finns ingen tydlig början och slut för de olika 
faserna och därmed inte heller för de olika yrkesgruppernas deltagande i 
processen. 
 
När det gäller uppfattningar om olika roller lyftes även här två skilda 
förhållningssätt fram. I vissa sammanhang lyftes skillnaden mellan olika 
aktörsgrupper fram som viktig. Det vill säga en tydlig uppfattning om vilken 
grupp individen själv och andra tillhörde och inte. (Jag är projektör eller jag är 
byggledare osv.). Detta formulerar jag i A-studien som ett ”vi & de - tänk”. I 
andra situationer valde aktörerna i stället att lyfta fram vikten av den enskilda 
individen och personkemin mellan de olika aktörerna som det viktiga i 
organiserandet. Fokus sattes då på den enskilda individen, oberoende av vilken 
yrkesgrupp denna tillhörde. 
 
Olika kombinationer av de ovan presenterade förhållningssätten avseende 
uppfattningar om byggprocessen och roller kan sägas vara kopplade till olika 
uppfattningar om hur organiserandet av byggprojekt går till eller kanske snarare, 
bör gå till. De olika synsätten medför att olika aspekter av organisering framstår 
som viktiga. Med aspekter på organisering menas här om uppfattningen starkast 
präglas av att organisering sker genom strukturering, improvisation eller 
dialektiken dem emellan. I Tabell 1.0 nedan visas hur jag ser på aktörernas olika 
uppfattningar om byggprocessen och roller samt vilken uppfattning om 
organiserandet som med denna kombination kan sägas starkast.  
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Uppfattningar om: 
Byggprocessen & Rolluppfattningar Organisering 
 
Sekventiell & ”Vi och de”   Strukturering 
 
Sekventiell & Personkemi  Dialektik 
 
Parallell & ”Vi och de”  Dialektik 
 
Parallell & Personkemi  Improvisation 
 
???? & ????  ???? 
 
Tabell 1.0: ”Uppfattningar om byggprocess, roller och organisering”.  
 (Källa: Egen) 
 
Det är intuitivt lockande och kanske också önskvärt att presentera aspekterna i 
ovan angivna figur i en tabell med fyra fält, så kallad ”fyrfältare”. Att inte göra 
detta är ett övervägt val. Genom att presentera uppfattningarna i en fyrfältare 
skulle intrycket bli att dessa uppfattningar är låsta till angivna alternativ och 
etiketter vilket jag anser vara att allt för tidigt begränsa alternativa 
förhållningssätt. De olika uppfattningarna av aspekterna byggprocess och roller, 
utgör endast en tankekarta som leder denna studie. Den komplexa verkligheten 
har redan reducerats. Därför väljer jag att lämna öppet för nya alternativa 
betraktelser av aspekterna genom att i tabellens sista rad, även visuellt, låta bli 
att låsa förhållningssätten i en avgränsad konstruktion. Tabell 1.0 är primärt ett 
sätt att hitta fokus och vässa frågorna för den studie som presenteras.  
 
De olika uppfattningar som lyfts fram ovan kan innehas av en och samma 
individ under olika skeden av organiserande. Det empiriska materialet från A-
studien talar också för att vissa individer är mer benägna att lyfta fram antingen 
det ena eller det andra perspektivet på byggprocessen och rollen. De olika 
uppfattningarna kan också tänkas vara mer eller mindre vanliga beroende på när 
och var byggprocessen betraktas. Det verkar t ex rimligt att tänka sig att den 
första beskrivningen i Figur 1.1 med ett strukturerat perspektiv på en process, 
endast eller åtminstone lättast kan vara en uppfattning som konstrueras före det 
att en process av organisering sätts igång. Efter det att projektet är avslutad eller 
vid en ögonblicksbild i en större helhet, kan uppfattningen vara en annan. Som 
exempel kan nämnas att bygget vid Arlanda år 2002 fick utmärkelsen ”Årets 
Kasper Salin pris”, där genomförandet ansågs ha skett med urverksprecision. (Se 
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Byggindustrin1) Detta var inte den bild jag fick under studien och de dagliga 
processerna, då organiserandet innehöll improviserade lösningar i stunden. 
Slutprodukten däremot som betraktas med facit i handen kan mycket väl 
motsvara sådana utmärkelser. Skillnaden är dock att perspektivet och objektet då 
är andra. Med denna diskussion kan alltså sägas att det i detta både finns en 
personlighetsaspekt och en tids- och rumsaspekt. Det ger också att de olika 
uppfattningarna inte utesluter varandra. Det var snarare aktörernas sätt att tveka, 
undra, argumentera och välja förhållningssätt till dessa olika uppfattningar som 
gjorde att jag i denna studie såg det fruktbart att prova tvivel och tilltro som två 
aspekter som kunde konkretisera identifikations-processen.  
 
Relationen mellan de olika uppfattningarna som beskrivs ovan eller hur 
aktörerna hanterar de olika ordningarna präglas av den kultur inom vilken 
processen, rollen och organiseringen formas. Med detta menas att beroende på 
om en viss form av organiserande uppfattas som acceptabel eller inte, kommer 
agerandet att se olika ut. Om det är legitimt att följa mer laterala, improviserade 
vägar kan detta sägas karaktärisera agerandet i yrkesrollen. Om det däremot 
anses mer legitimt att följa hierarkiska strukturerade vägar ser identifikationen i 
yrkesrollen annorlunda ut. Detta innebär att kulturen kan sägas ha stark inverkan 
på identifikationsprocessen. Min uppfattning är att det mest legitima förhåll-
ningssättet till roll, process och aktion/interaktion vid bygget på Arlanda var att 
se processen som sekventiell, rollerna som starkt uppdelade i olika yrkesgrupper 
med en organisering enligt strukturerade, hierarkiska mönster. Därmed 
utmanade de ändrade planerna invanda tankemönster och uppfattningar. Detta 
aktualiserade, drev och gjorde identifikationsprocessen påtaglig. 
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Valet att utveckla och fördjupa förståelsen för resultaten i A-studien är dels 
drivet av ett eget intresse och dels av uppfattningen om att studien ger teoretiska 
bidrag till fälten identifikation, organisations förändring och ledarskap. Förutom 
detta kan studien även sägas ligga väl i linje med det fokus för kunskaps-
utveckling som under senare år vuxit fram inom det område, den bransch där 
studien genomförs dvs. byggbranschen och mer bestämt byggherrerollen.  
 
Byggherren kan på flera sätt sägas ha en central roll i ett byggprojekt. I rollen 
finns juridiska aspekter reglerade i Plan- och bygglagen (PBL) där byggherren 

                                                 
1 http://www.byggindustrin.com 
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beskrivs som ”den som för egen räkning låter utföra byggnads-, rivnings eller 
markarbeten”. (PBL, 1995 §1). Byggherren är den som har det juridiska ansvaret 
för att bygget utförs enligt gällande bestämmelser. Förutom denna juridiska 
aspekt har idag även andra dimensioner i rollen kommit att fokuseras. Detta 
gäller byggherrens roll att driva och leda byggprojekt från idé till färdig produkt 
anpassad till kund. Byggherren är den som har helhetsansvaret och kan ses som 
spindeln i nätet. Det finns förväntningar på att i byggherrerollen kunna hantera 
krav från såväl ägare, kunder, samhället och byggsektorn. På så sätt kan 
byggherren sägas ha en nyckelroll för en hållbar utveckling inom samhälls-
byggnadssektorn. Intresseföreningen Byggherrarna i Sverige (Se Byggherren 
som förändringsagent2) beskriver i sitt FoU-program ”Byggherren som 
förändringsagent – till nytta för användaren” (2007) byggherrerollens innehåll 
med följande punkter: 

• ”Byggherren som företrädare för ägare och finansiärer avgör vilken 
långsiktig kvalitet som erbjuds kund och hur kraven från kunden och 
samhället skall tillgodoses. 

• Byggherren som beställare av byggsektorns tjänster och produkter är den 
som styr processen från idé till genomförande och den som därigenom 
skapar förutsättningar för användning och tekniska förvaltning under 
byggnaders och anläggningars mångåriga användningstid. 

• Byggherren är genom val av samarbetspartners den som formar de 
kompetenser som involveras i processen. Med sin helhetssyn har 
byggherrefunktionen därigenom en nyckelroll för en hållbar utveckling 
inom sektorn.” 

 
Min uppfattning är att kunskapsutvecklingen inom byggsektorn varit starkt 
kopplad till frågor som traditionellt hör till ingenjörsvetenskap med teknik, 
konstruktion och produktionsprocess i centrum. Utvecklingen tycks dock gå mot 
att även fokusera mer beteendevetenskapliga frågor med nyckelord som ledning, 
styrning och management i fokus. I BICs3: nyhetsbrev januari 2009, står 
följande: ”Vid sidan om frågan om vad som skall levereras till slutbrukare och 
kunder är frågan om hur detta åstadkommes av lika stor betydelse. Detta gäller 
inte minst för samhällsbyggnadssektorn som uppvisar en extremt låg 
produktivitetstillväxt i jämförelse med övriga sektorer… Processfrågorna blir 
därför tveklöst allt viktigare för samhällsbyggnadssektorns utveckling”. (Se 
Processfrågorna allt viktigare4)  

                                                 
2http://www.byggherre.se/documents/Alla_dokument_2008/Verksamhetsutskott/FoU_och_hö
gskolesamverkan/061013_BhF_FoU_program_2007.pdf 
3 BIC =Byggsektorns Innovations Centrum 
4 http://www.bic.nu/sa/node.asp?node=747#process  
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Ett annat tecken på detta är att Byggherrarna i den reviderade versionen av FoU-
programmet ”Byggherren som förändringsagent” (2007) lyfter fram 
”Management för förändring” som ett nytt forskningsområde. Inom detta 
område lyfts t ex frågor rörande organisering, attityder och processer kring 
byggherrerollen fram som centrala. Målet med detta område är att genom ökad 
förståelse för och förändring av, dessa aspekter bidra till ökade förutsättningar 
för byggherren att agera som förändringsagent. Wennström (2008) visar i sin 
avhandling att uppfattningen inom branschen är att en konservativ kultur och 
olämpliga attityder är två av de största hindren för att uppnå förändring i 
branschen som skapar möjlighet för byggherren att verka som förändringsagent.  
 
Utvecklingen som beskrivs ovan sätter fokus på vikten av fördjupad kunskap 
kring byggherrerollens inre liv. Med detta menas här att fokus sätts på 
organiseringen av den dagliga praktiken och aktion/interaktion i processen där 
kultur och attityder spelar roll. Med detta som bakgrund presenteras i det 
följande en studie med intresse för byggherrerollens praktik där det empiriska 
materialet utgörs av berättelser om erfarenheter av att inneha rollen. 
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I den studie som presenteras är syftet att vidareutveckla samt ge ett teoretiskt 
djup till de empiriska resultaten från A-studien. (Bilaga A). Uppfattningen att 
identifikationsprocessen har betydelse för organiserandet av byggprojekt är 
empiriskt driven. I samspelet mellan olika ordningar kring organisering utmanas 
invanda tankemönster kring vad som är rätt att göra i olika situationer vilket 
förefaller starkt kopplat till den innebörd och karaktär som aktören lägger i sin 
roll, dvs. hur de identifierar sig själva i sammanhanget.  
 
Studiens syfte är att fördjupa förståelsen kring det dialektiska förhållandet 
mellan det som i organisering i förväg har planerats, strukturerats och det som 
senare utvecklas i praktiken, den mer improviserade delen av organisering. Det 
dialektiska förhållandet studeras ur ett identifikationsperspektiv där erfarna 
byggherrars berättelser om rollen ligger till grund för analysen. Identifikations-
processen i berättelserna analyseras utifrån aspekterna tilltro och tvivel. Allt i 
syfte att konkretisera den annars så abstrakta identifikationsprocessen.  
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Följande frågeställningar preciserar syftet: 
• Hur konstitueras byggherrerollen i berättelserna? 
• Hur kommer tvivel och tilltro till uttryck? 
• Vilka mönster kan urskiljas kring identifikationsprocessen? 
• Vilka förutsättningar skapar identifikationen för organisering och 

agerande?� 
• Vilka implikationer kan detta tänkas ha på organisering av byggprojekt? 

 
 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram några tänkta bidrag/implikationer med studien.  
 
Teoretiska bidrag och implikationer: 
Genom att ur ett identifikationsperspektiv betrakta hanteringen av olika 
ordningar bidrar studien till en fördjupad förståelse för vad som konstituerar 
detta samspel och därmed organisering. Studien bidrar vidare till att precisera 
och konkretisera identifikationsperspektivet genom aspekterna tvivel och tilltro. 
Resultaten från studien ger implikationer till teorier kring organisations-
förändring, kompetensutveckling samt styrning och ledning,  
 
Praktiska implikationer: 
Traditionen i byggbranschen kan sägas vara fokuserad på det strukturerade och 
planerade med en drivkraft att göra denna planering och strukturering än mer 
förfinad för att nå ökad effektivitet i byggprojekt. Denna studie med fokus på 
dialektiken ger bidrag till att öka förståelsen för värdet av organiserandets mer 
improvisatoriska delar. Resultaten ger också argument för utvecklingsprojekt 
med ambitionen att tänja på invanda tankemönster kring strukturering. Vidare 
ger studien nya perspektiv till att förstå förändring, ledning och styrning av 
byggprojekt. Möjligheten att utifrån studiens resultat arbeta för förändring i en 
viss riktning är dock fortfarande en empirisk fråga. 
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I kapitel 1 har nämnts att denna organisationsteoretiska studie avgränsas till ett 
identifikationsperspektiv med fokus på visad tilltro och visat tvivel i dialektiken 
mellan strukturering och improvisation. I en studie med byggherrerollen i fokus 
kan det te sig naturligt att istället ta sin utgångspunkt i t ex forskning kring 
byggsektorn (Jmf Nordstrand, 2003), eller varför inte det etablerade 
projektteoretiska fältet. (Söderlund, 2005). Denna studie startar dock i empiriskt 
inducerade frågor från A-studien, vilken snarare aktualiserade identitets-
skapande ur ett organisatoriskt perspektiv. Detta innebär att denna studie ser på 
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problemområdet från en annan ledd än vad en studie med förankring i t ex 
projektteoretiska traditioner skulle göra. Jag vill här kort reflektera kring vad 
detta val innebär. 
 
Det är rimligt att anta att valet av teoretisk förankring spelar stor roll för vilken 
typ av forskning som genomförs utifrån ett visst problem. Om utgångspunkten 
för denna studie hade varit byggforskningstraditionen skulle det var naturligt att 
studien innefattade teorier kring t ex designprocessen, gestaltning, konstruktion 
mm. Om studien hade sin utgångspunkt i det projektteoretiska fältet skulle 
organisationsformen i sig och dess konsekvenser stå i fokus. Inom projekt-
forskningen talas t ex mycket om organisationsformens temporära karaktär och 
ledningen och styrningens särdrag i denna typ av organisation. I den studie som 
presenteras här har jag valt att avgränsa mig från ovan nämnda områden och ha 
en annan ingång. Valet att ta avstamp i identitetsskapande är som nämnts 
empiriskt drivet samt färgat av mitt intresse för organisationsteoretiska frågor. 
Därtill kommer att jag inte uppfattar byggherrerollen som temporär även om den 
organisation som byggs upp kring ett bygge kan karaktäriseras som tillfällig. 
Rollen följer personerna från projekt till projekt. Studien får med dessa 
utgångspunkter en avgränsning på en annan ledd. Inte utifrån branschen eller 
organisationsformen utan utifrån ett perspektiv inom organisationsteorin dock 
starkt kopplat till den kultur inom vilken studien genomförs.  
 
Tvivel och tilltro i identifikationsprocessen kring byggherrerollen studeras i en 
viss kultur eller inom en viss tradition. Varje byggprojekt är förvisso i sig unikt 
men det verkar ändå rimligt att tänka sig att t ex den svenska byggbranschen har 
sina särdrag jämfört med andra länders. Vi kan också tala om den västerländska 
kulturen särskiljd från den österländska genom västerlandets fokus på 
rationalitet och effektivitet. Detta kan i sig ses som en avgränsning för studiens 
syfte. Inom den svenska (västerländska) byggbranschen så som i andra 
branscher kan det sägas finnas vissa traditioner och en viss kultur som då 
rimligen påverkar den empiri som studien grundar sig på. Det tycks därför 
angeläget att nämna något kring min uppfattning om traditionen inom denna 
bransch. Mina erfarenheter från branschen är begränsade till detta doktorand-
projekt samt visst samarbete med intresseföreningen Byggherrarna i Sverige 
AB.  
 
Min uppfattning är att branschen karaktäriseras av en lång tradition med invanda 
yrkesgrupperingar och ett i grunden sekventiellt tänkande. Uppfattningen är 
dock att branschen arbetar hårt för förändring vad gäller t ex effektivisering, 
hållbart byggande och kompetensutveckling. Även om flera aktörer från 
branschen uttryckt att de tycker att utvecklingen går sakta är min uppfattning att 
det är en bransch i förändring där det inom vissa gränser är tillåtet att tvivla och 
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göra annorlunda. Dock inte för annorlunda, då arbetet präglas av samarbete 
mellan flera olika parter eller yrkesgrupper med sina uppfattningar och ideal. 
Med detta menas att jag uppfattar det som att det inom branschen är tillåtet att 
tvivla men relativt omöjligt att inom ett byggprojekt visa motstånd som leder till 
att aktörerna agerar på ett helt nytt och för andra främmande, sätt. Om denna 
studie skulle ha en annan tillämpningsbransch skulle den alltså se annorlunda ut.  
 
Min uppfattning är att olika kulturer eller traditioner har olika benägenhet och är 
olika tillåtande till att aktörerna inom kulturen tvivlar och omprövar 
uppfattningar och ställningstaganden. Inom t ex en religiös gruppering kan det 
tänkas näst intill otillåtet att tvivla på de grundläggande tankemönstren och 
övertygelserna medan det inom en mer entreprenöriell kultur kanske till och 
med kan sägas vara en förutsättning. För att nytänkande och entreprenöriellt 
skapande skall komma till stånd förväntas ett omprövande och avståndstagande 
från överenskomna uppfattningar, synsätt och tankemönster. Ett nytänkande som 
kanske snarare behöver motstånd än tvivel som drivkraft.  
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Den rapport som presenteras här har en reflekterande och tolkande ansats. Detta 
innebär att texten som presenteras byggs upp genom resonerande och 
reflekterande ställningstaganden. Eventuellt ger texten därför intrycket av att 
vara allt för utförlig, övertydlig eller trögläst. Kanske uppfattar läsaren det som 
att texten inte kommer till skott utan under långa stunder mera siktar, riktar, 
avvaktar, inväntar och inhämtar fler aspekter till resonemangen. Ett av de val 
som jag som författare har är att lägga längre resonemang och utvecklingar av 
argument i bilaga. Ett annat val, vilket gjorts här, är att ge läsaren anvisningar 
om var i texten kortare sammanfattningar eller beskrivningar av ställnings-
taganden kan hittas.  
 
Kapitel 1: I det första kapitlet har den empiriska och teoretiska bakgrunden 
presenterats och konkretiseras i studiens syfte och frågeställningar. 
 
Kapitel 2: Metodkapitel. Kapitlet inleds med en metodbeskrivning i punktform.  
Denna empiriskt drivna studie tar sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv. Det empiriska materialet är insamlat genom samtal/dialog med 10 
erfarna byggherrar utifrån i förväg konstruerade situationsbeskrivningar tänkta 
att inspirera aktörernas analogiska tänkande för att ge berättelser kring 
erfarenheter av att inneha byggherrerollen. Berättelserna har sedan analyserats 
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med avseende på visat tvivel och visad tilltro till olika aspekter av organisering 
av byggprojekt. 
 
Kapitel 3: I detta kapitel utvecklas en teoretisk referensram eller bild av hur 
identifikationsprocessen betraktas i denna studie. Denna bild har utvecklats för 
att göra den annars så abstrakta identifikationsprocessen mer konkret och möjlig 
att studera. Den utvecklade bilden av identifikationsprocessen fokuserar 
dialektik, process, interaktion och tvivel/tilltro. I avsnitt 3.4 ges en samman-
fattande bild av den teoretiska referensram som valts för studien. 
 
Kapitel 4: Analysen av berättelserna från de erfarna byggherrarna gav tre 
mönster som lyfts fram i detta empiriska kapitel. I avsnitt 4:5 sammanfattas de 
tre mönstren som ett avstamp för kapitel 5. 
 
Kapitel 5: De tre mönster som lyfts fram ur det empiriska materialet diskuteras i 
detta kapitel utifrån frågeställningen: Vilka förutsättningar skapar identifika-
tionen för organisering och agerande?� I kapitlet presenteras och förs ett 
resonemang kring de empiriska resultat, teoretiska kopplingar samt ställnings-
taganden och lärdomar av studien. 
 
Kapitel 6: Avslutningsvis diskuteras några valda teoretiska och praktiska 
implikationer för studiens resultat.  
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Med uppfattningen om verkligheten som socialt konstruerad, följer ett ansvar 
för forskaren att väl argumentera för och resonera kring de val som görs under 
studien och grunden för de tolkningar och reflektioner som skapar studiens 
bidrag. Idén om att allas uppfattningar är lika verkliga, uppfattas som sanna och 
inte går att bevisa (Berger & Luckmann 1966, Arbnor & Bjerke 1994, Barleboo 
Wenneberg 2001) sätter fokus på forskarens förmåga till att på ett trovärdigt 
och rimligt sätt förmedla sina erfarenheter och insikter från studien. I detta 
kapitel beskrivs studiens utgångspunkter, tillvägagångssätt samt hur det 
empiriska materialet analyserats. Avslutningsvis lyfts några reflektioner kring 
den valda metoden fram.  
 
Metoden i korthet: 

- Studiens syfte och frågeställningar är empiriskt inducerade från bygget 
av en ny terminal vid Arlanda flygplats. (Avsnitt 2.1) 

- Det empiriska materialet utgörs av berättelser från 10 erfarna byggherrar. 
Berättelserna initierades genom fyra situationsbeskrivningar från A-
studien. Situationerna beskriver fyra händelser och fångar fyra olika 
förhållningssätt till aspekterna roll, process och organisering.(Avsnitt 2.2 
och 2.3) 

- Analysen av berättelserna görs utifrån hur aktörerna identifierade sig till 
de fyra situationerna och de associationer de får till egna erfarenheter. 
Analysen görs i två steg. Det första steget innebär att fokusera vad 
aktörerna talar om. Detta för att skapa möjlighet att i steg två fokusera 
hur de i retoriken konstruerade sina uppfattningar. Detta görs med fokus 
på hur aktörerna visade tilltro och tvivel i sin roll som byggherre. 
(Avsnitt 2.4) 
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Denna studie skall ses som en fortsättning och fördjupning av tidigare resultat. 
Den inledande frågeställningen, valet av att studera problemet ur ett identifika-
tionsperspektiv samt metoden för samlandet av empiri, tar alla sin utgångspunkt 
i A-studien.  
 
I A-studien var utgångspunkten att jag inledningsvis inte hade någon bestämd 
uppfattning om och förståelse för hur byggprojekt organiseras. Jag åkte till 
bygget utan några i förväg formulerade frågor men med ett antal teman att 
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samtala kring. Min bild var att empirin skulle få leda mig på vägen till vad jag 
tyckte mest intressant och relevant för att skapa förståelse kring byggherre-
kompetens. Efter denna studie kan inte längre hävdas att jag inte har någon 
uppfattning om organisering i ett byggprojekt. Mina erfarenheter från A-studien 
fungerar som referenspunkt och ibland utgångspunkt för hur jag i olika 
sammanhang funderar, resonerar och argumenterar. Sättet på vilket arbetet med 
denna studie bedrivits kan ändå sägas vara inspirerat av grundad teori.  
 
Genom utgångspunkten i A-studien kan ansatsen inte sägas vara en renodlad 
grundadteoriansats där forskaren bland annat försöker minimera sin 
förförståelse. Arbetet har inte bedrivits utifrån strävan efter ”tabula rasa” men 
med ett öppet sinne för vilka vägar empirin tagit och vilka val som drivits fram 
av empiriska erfarenheter under arbetets gång. Arbetet har bedrivits nära 
empirin där teoretiskt stöd och hjälp tagits när empirin så har frammanat. 
Öppenheten inför empirin visar sig bland annat i att den inledande 
frågeställningen var relativt bred. (Hur förhåller sig aktörerna, sett ur ett 
identifikationsperspektiv, till dialektiken mellan det strukturerade och det mer 
improviserade?) Det stod redan inledningsvis klart att identitetsperspektivet var 
abstrakt, komplext och mångfasetterat. Avgränsningen att låta perspektivet 
konkretiseras genom aspekterna tvivel och tilltro valdes dock under arbetets 
gång och gjordes utifrån vad som framkom i empirin. Tvivel och tilltro kan inte 
sägas vara teoretiskt etablerade begrepp utan drivna av aktörernas sätt att 
uttrycka sig. Innan valet gjordes testades dock teoretiskt mer etablerade 
aspekter som motstånd mot det empiriska materialet. Det beskrivna arbetssättet 
ger en skillnad i forskningslogiken och berättarlogiken för detta arbete. 
Forskningsresan, stegen som tagits under processens gång har en logik och en 
kronologi medan den text som presenteras i denna rapport har en annan 
ordning. 
 
Denna studie präglas även av metodmässiga lärdomar från A-studien. 
Erfarenheten därifrån säger att sättet på vilket empirin ”samlas” har stor 
betydelse för vilka bilder som förmedlas av aktörerna. I A-studien valde jag att 
samla empiri på flera olika sätt. Genom intervjuer, mind-maps, deltagande 
observationer och egna inspelade reflektioner fick jag ett material som gav olika 
bilder av det studerade problemområdet. Detta resulterade bland annat i att min 
uppfattning blev att aktörerna i intervjuerna gav en bild av hur organiserandet 
borde gå till medan de deltagande observationerna och mind-maps gav en bild 
av hur aktörerna konkret gjorde. (Det känns viktigt att poängtera att det faktum 
att aktörerna tyckte att organiseringen borde gå till på ett sätt men gjorde på ett 
annat inte innebar någon brist. Det var snarare en förutsättning för att processen 
skulle fortgå). Lärdomen att ett varierat sätt att samla empiri kan berika 
resultatet bör lämpligen tas på allvar i denna studie. Antingen genom att även 
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här ”samla” empiri på flera sätt eller genom att medvetet reflektera kring den 
valda metodens begränsningar och förtjänster. (Se vidare avsnitt 2.6). 
 
Frågan för denna studie var också vilken typ av fall som kunde tänkas fruktbart 
för att nå syftet. En uppfattning som länge drev mig var att det vore relevant att 
studera ytterligare ett komplext byggprojekt och vara där det hände, det vill 
säga observera aktion och interaktion under processerna. Med komplext avsåg 
jag främst ett bygge där flera olika intressentgrupper deltog. Detta för att ges 
möjlighet att betrakta möten mellan olika grupper vars primära intressen torde 
skilja sig åt. För en utomstående blir detta antagligen tydligast i ett stort 
byggprojekt. Min uppmärksamhet låg därför inledningsvis på sökandet efter ett 
sådant projekt. Med en sådan utgångspunkt skulle studien dock vara styrd av tid 
och plats. Jag var beroende av att ett sådant bygge uppfördes vid den tidpunkt 
som sammanföll med mina planer för doktorandstudierna. Jag skulle också vara 
beroende av att rent fysiskt ha möjlighet att vara på plats i de skeden som kunde 
anses intressanta för studien. Dessutom förutsattes access till intressenterna och 
deras yrkesmässiga vardag. Detta visade sig vara svårt. 
 
För att frigöra mig från att uppfylla alla dessa kriterier valde jag istället att rikta 
min uppmärksamhet mot erfarna aktörer. Det vill säga att släppa fokus på ett 
enskilt projekt till förmån för aktörernas uppfattningar om problemområdet, 
från intressanta projekt till intressanta aktörer. Mitt tillvägagångssätt för att 
skapa förståelse kring problemområdet blev istället att samla erfarna aktörers 
berättelser om erfarenheter från olika byggprojekt under deras yrkesbana. 
Fördelen med detta i jämförelse med en studie av ett bygge ligger eventuellt i 
att aktörernas berättelser inte färgas så starkt av de speciella förutsättningar som 
råder i ett enskilt projekt, vilket skulle vara mer troligt med intervjuer med 
fokus på ett specifikt byggprojekt. Identifikationsperspektivet ger att den roll 
aktörerna har präglas av mer än det aktuella projektet. Rollen följer personen 
och överskrider projektens början och slut. Nackdelen med arbetssättet ligger 
dock i att möjligheten att observera aktion och interaktion i ett byggprojekt, går 
förlorad. 
 
När jag med denna utgångspunkt sätter berättelser i fokus känns det viktigt att 
för läsaren uttrycka min syn på språket. Min uppfattning är att språket har 
förmågan att vara en del i konstruktionen av kunskap. (Jmf Johannessen, 1999). 
Detta till skillnad från den mer positivistiska uppfattningen att språket fungerar 
som ett transparant medium för kunskap. Det vill säga att det vi uttrycker med 
språket är en sann återspegling av en absolut verklighet som finns där ute färdig 
att fångas med ord.  
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I mitt ställningstagande att språket fungerar som en del av konstruktionen av 
kunskap ligger epistemologiska och ontologiska ställningstaganden. Ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv är språket diskursivt, det vill säga samtidigt 
som vi talar så bidrar det sätt vi formulerar oss på till att forma uppfattningar 
om det vi talar om. Detta sker genom ordval, meningsbyggnader och det sätt på 
vilket vi bygger vår berättelse. Detta gör att relationen mellan språket och 
verkligheten inte är entydigt. Jag som forskare gör tolkningar och reflektioner 
av det som sägs och av det som jag sedan väljer att förmedla vidare i mina 
skrivna texter om samtalen med aktörerna. (Schwandt, 1999). 
 
 

101��'�7��'+�'����#�'#)%�%�-��#��'�%�+�
 
“If we see knowing not as having an essence, to be described by scientists or 
philosophers, but rather as a right, by current standards, to believe, then we are 
well on the way to see conversation as the ultimate context within which 
knowledge is to be understood.” 

� Rorty (1979:389) 
 
Min uppfattning är att de berättelser som vi människor skapar och förmedlar 
kanske primärt bör ses som riktade utåt men de fyller även en funktion inåt för 
den individ som berättar. Att berätta blir ett sätt att ordna verkligheten i tid och 
rum, ett sätt att skapa mening genom att välja vad som ska inneslutas och 
uteslutas i berättelsen, ett sätt att skapa ordning genom att välja en början och ett 
slut. Berättelsen skapas i ett socialt sammanhang där berättaren knyter ihop 
erfarenheter vilket leder till ny förståelse och möjlighet till nya handlings-
mönster. Denna process producerar, reproducerar och omformar identiteter både 
utåt och inåt. Czarniawska (2004) menar att berättandet är en del i 
meningsskapandet, identitetsskapandet och därmed organiseringen. (jmf även 
Taylor & Robichaud, 2004). Meningen blir en social konstruktion mellan den 
som berättar och den som tolkar det som berättas. Meningen är inte, utan blir 
till! 
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Hur skapas förutsättningar för att få människor att på en relativt detaljerad nivå 
berätta om sina erfarenheter? Med detaljerad menas här att samtalet ger mer än 
en beskrivning av yrkesbanan utifrån olika organisationer och projekt som 
aktören deltagit i.  
 
Samtalen i denna studie har till uppgift att ge en bild av hur aktörerna förhåller 
sig till dialektiken mellan det strukturerade och improviserade i organisering av 
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byggprojekt. Berättelserna ska fånga aspekter kring hur aktörerna identifierar 
sig i denna dialektik. Czarniawska (2004:42 ff.) beskriver tre huvudsakliga sätt 
på vilka berättelser kan samlas. Följande lyfts fram:  

• Genom att spela in (eller memorera) spontana berättelser. Utan att som 
forskare själv sätta agendan genom att ställa frågorna. 

• Genom att ”locka fram” eller iscensätta berättelser. Forskaren ber den 
intervjuade att berätta om en speciell händelse eller aktivitet. 

• Genom att fråga efter dem. Forskare letar själv upp berättelsen genom att 
ställa frågan. Antingen genom att läsa berättelser eller genom samtal med 
andra. 

 
Valet i denna studie är att samla berättelser med en metod som bäst 
överensstämmer med punkt två ovan då berättelserna iscensätts genom att 
forskaren initierar samtalet. Detta har gjorts genom att jag formulerat och 
presenterat fyra händelser eller situationer hämtade från det empiriska materialet 
från A-studien. (Se vidare beskrivning i avsnitt 2.3 nedan). Situationerna har 
konstruerats så att de speglar händelser där olika förhållningssätt eller 
uppfattningar i dialektiken lyfts fram. Detta har skapat en dialog där aktörerna 
fått ge sina betraktelser av mina erfarenheter och där jag fått ta del av deras 
erfarenheter genom associationer till situationsbeskrivningarna. Deras associa-
tioner har på så sätt gett exempel från deras vardag vilka aktörerna uppfattade 
som relevanta i sammanhanget. Ambition med samtalen är på så sätt att få en 
bild av: 

• Aktörernas syn på de situationer som jag utifrån A- studien målar upp av 
organiserandet i ett byggprojekt. Hur identifierar de sig till dessa 
situationer? 

• Vilka associationer aktörerna får till sina egna upplevelser av 
organiserandet. (Analogiskt tänkande)Hur uttrycker de sina egna erfaren-
heter kring de presenterade händelserna? 

• Vilka typiska situationer anser aktörerna finns i ett byggprojekt som inte 
fångades i mina erfarenheter (formulerade situationer). Vilka situationer/ 
händelser lyfter aktörerna fram utifrån sina erfarenheter? 

 
Utifrån berättelserna med fokus på dessa frågor skapas sedan en bild av 
aktörernas identifikationsprocess i rollen som byggherre samt vad som kan 
sägas konstituera denna.  
 
Min roll som forskare var vid mötena med de erfarna byggherrarna att 
uppmuntra berättandet av händelser och historier snarare än att få svar på 
konkreta frågor. Genom att själv ge mina berättelser och förmedla erfarenheter 
kunde jag uppmuntra till en dialog med aktörerna. I en sådan dialog kom nya 
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uppfattningar om verkligheten att skapas som byggde på vad som förmedlades, 
stöttes och blöttes i stunden. 
 
Jag väljer medvetet att i texten använda orden dialog och samtal istället för 
intervju eftersom jag tycker att distinktionen är viktig. Gustavsson (2004) gör 
skillnad mellan de tre begreppen intervju, samtal och dialog där de olika 
teknikerna har olika mål, idéer och grundantaganden. Intervjuernas mål är att 
samla faktiska data av ett objektivt slag. Samtal syftar till att samla subjektiva 
data, men inte desto mindre faktiska, för att få en bild av en subjektiv verklighet. 
Till skillnad från dessa båda är målet i dialoger att komma åt mening och 
betydelser i ”medaktörernas” språk- och kulturvärld. I dialoger förutsätts att all 
mening är socialt konstruerad och att det inte finns någon verklighet bortom den 
mening som skapas i dialogen. (Gustavsson, 2004:241). Min uppfattning är att 
mötena med aktörerna i denna studie är att betrakta som ett mellanting mellan 
samtal och dialog. Detta då aktörerna gavs möjlighet att utan mina kommentarer 
förmedla sin subjektiva bild av sina erfarenheter. Samtalet initierades av de 
presenterade situationsbeskrivningarna varefter jag höll en låg profil vad gällde 
att påverka riktningen i samtalet. Följdfrågorna under samtalet kretsade kring 
om att få ytterligare beskrivningar av det problem eller den fråga som de redan 
själva, spontant lyft fram. 
 
Med berättelser som empiriskt material har jag att i analysen förhålla mig till hur 
språkets komplexitet och tvetydighet ska hanteras. Sättet att hantera detta har 
varit att arbeta reflexivt. Att arbeta reflexivt innebär inte enbart att reflektera 
över vad och hur saker framförs i samtalen utan också att fundera kring vilka 
möjliga funktioner jag anser att dessa har. Alltså om det verkar rimligt att det 
finns ett visst syfte med att aktörerna sa det de sa. (Alvesson & Sköldberg, 
1994).  
 
Alvesson (2003:15) lyfter fram fyra skilda förhållningssätt till intervjuers 
funktion:  

- se dem som en möjlighet att tömma den intervjuade på fakta  
- se dem som en möjlig situation för identitetsbyggande hos den intervjuade 

och den som intervjuar  
- se dem som ett exempel på hur kultur återskapas i en kommunikations-

situation 
- se dem som ett tillfälle för aktörerna att skapa rykten eller ett slags 

författarskap 
 
Berättelserna i denna studie kan sägas ha flera funktioner. Jag ser möjligheterna 
att betrakta de samlade berättelserna som ett sätt att skapa identitet, ett 
återskapande av kultur, ett tillfälle att skapa rykten och ett författarskap med en 
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viss agenda. Det enda förhållningssätt som inte känns bekvämt är att se samtalen 
som ett sätt att tömma den intervjuade på fakta. De huvudsakliga funktionerna 
med samtalen i denna studie är dock att se dem som en möjlig situation för 
identitetsskapande och exempel på hur kultur återskapas. Berättelserna ger 
bilder av aktörernas konstruerade verklighet. Detta betraktar jag som varande så 
nära jag kan komma de vardagliga processerna utan att själv delta i dem.  
 
Vidare har jag som forskare en viktig roll i hur berättelserna tolkas. Detta genom 
att de berättelser som konstrueras av aktören sedan också omkonstruerades av 
mig. Detta medför att forskaren bör förhålla sig till denna omkonstruktion på ett 
medvetet sätt. Mina tolkningar görs utifrån min förförståelse, mitt driv och sök. 
Detta innebär att de bilder som skapas genom tolkningar av en berättelse kan se 
väldigt olika ut beroende av vem som tolkar den. Följden av detta blir att de 
resultat som lyfts fram i denna rapport utgörs av mina tolkningar och inte av 
rena spegelbilder av en social verklighet. Berättelsen fångar en del eller ett 
exempel på uppfattningen av verkligheten där jag som forskare har ansvaret att 
kunna artikulera på vilket sätt tolkningarna av denna verklighet har skapats.  
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Som nämnts ovan gjorde jag i denna studie valet att samla erfarna byggherrars 
berättelser kring sina erfarenheter av att inneha byggherrarollen för att få en 
bild av identifikationsprocessen i dialektiken mellan strukturering och 
improvisation. För att skapa förutsättningar att komma åt aktörernas berättelser 
om sina erfarenheter valde jag att utgå från erfarenheter och uppfattningar om 
dialektiken som vuxit fram under A-studien. Detta gjordes genom att fyra 
situationer formulerades. Situationerna formulerades så att de skulle fånga de 
fyra olika förhållningssätt till rollen, processen och organiseringen som 
presenteras i Tabell 1.0 ovan. Genom att formulera dessa situationer hade vi 
något konkret att samtala kring för att föra en dialog runt mina och aktörernas 
erfarenheter. Jag anser att detta sätt att starta dialogen hjälpte mig att hantera 
svårigheten med att ställa ”rätt” frågor för att frammana aktörernas reflektioner. 
Situationsbeskrivningarna frigjorde mig från respondenternas uppmärksamhet 
och ansvaret att i frågor formulera mig på ett sätt som skapade förtroende hos 
dem. Berättelserna i situationerna kom från deras ”kollegor” i branschen som 
likt dem själva hade lång erfarenhet. Jag själv kunde därför hålla en ganska låg 
profil inledningsvis och koncentrera mig på att föra en givande dialog. 
Uppmärksamheten flyttades från min person och mina formuleringar till 
kollegornas beskrivningar av vardagen. 
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Mötena med de erfarna byggherrarna inleddes med att jag kort beskrev min 
bakgrund och mitt intresse för dialektiken mellan strukturering och 
improvisation. Aktörerna berättade sedan kort om sin yrkesbakgrund och vilka 
olika yrkesroller och organisationer de ingått i. Därefter presenterades de fyra 
situationerna en och en. Aktörerna ombads att utifrån dessa situations-
beskrivningar ge sina spontana uppfattningar om dessa samt vilka konkreta 
associationer de fick till sina egna erfarenheter. Avslutningsvis lades alla fyra 
situationerna på bordet och vi samtalade kring hur de förhöll sig till varandra 
och om det utifrån aktörernas erfarenheter fanns andra situationer som de ansåg 
vara karaktäristiska för ett byggprojekt och som inte fångades av 
beskrivningarna.  
 
I Figur 2.1 nedan åskådliggörs de olika delarna i designen av metoden för 
samlande av empiriskt material till denna studie. 
 
 
 
 RESULTAT FRÅN A-STUDIEN 
 
 
 
 Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Resultat, bidrag och implikationer 
 
Figur 2.1: ”Design av studien”. (Källa: Egen) 

Teorikoppling 
Abduktion Associationer 

och 
egna exempel 
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De fyra situationsbeskrivningar som användes för att initiera samtalen med de 
erfarna byggherrarna konstruerades så att de skulle beskriva de fyra olika 
förhållningssätt till roll, process och organiserande i byggprojekt, som 
presenterats i avsnitt 1.3.1 ovan. Nedan formuleras en kortare beskrivning av 
vad varje situation/händelse var tänkt att belysa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2: ”Situationsbeskrivningarnas innehåll” (Källa: Egen) 
 
Utifrån dessa fyra beskrivningar av uppfattningar sökte jag i det empiriska 
materialet från A-studien efter berättelser, utsagor och bilder som belyste och 
konkretiserade de olika uppfattningarna. Genom en närmare granskning av 
empirin från A-studien lyftes på så sätt exempel på händelser fram, vilka jag 
ansåg speglade de olika uppfattningarna. Händelserna formulerades på var sin 
A4:a (Se Bilaga 1).  

SITUATION 1 
Sekventiell & ”Vi och de”     
Struktur 
 
Meningen med denna situation är att 
fånga vikten av tydlighet och 
samordning som bygger på en 
sekventiell syn på byggprocessen. 
Beskrivningen ska spegla uppdel-
ningen i olika aktörsgrupper och att 
samarbetet i stort sker genom över-
lämnande. 

SITUATION 2 
Sekventiell & personkemi  
Dialektik 
 
Situationsbeskrivningen ska fånga 
uppfattningen av byggprocessen som 
sekventiell, men där det finns 
utrymme för möten mellan enskilda 
individer/subjekt oberoende av 
aktörsgrupp/yrkeskategorier. 
 
 

SITUATION 3 
Parallell & ”Vi och de”  Dialektik 
 
Beskrivningen ska spegla uppfattningen 
om en parallell medverkan mellan de 
olika aktörsgrupperna men där det finns 
en tydlig uppdelning mellan ”vi och 
de”. Ordning och reda ska prägla 
organiserandet trots ständiga 
förändringar. 

SITUATION 4 
Parallell & personkemi   
Improvisation 
 
Meningen med denna beskrivning är 
att ge en situation där kopplingarna till 
olika yrkeskategorier är sekundär. Här 
lyfts vikten av subjekten fram för att 
aktörerna ska kunna hantera 
oplanerade situationer. 
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Situationerna i bilaga 1 utgörs dels av citat, dels mind-maps och dels av 
beskrivningar baserade på deltagande observationer hämtade från A-studien. 
Citaten har till största delen tagits ur det empiriska materialet utan redigering. I 
vissa fall har dock begrepp och förkortningar skrivits ut i sin helhet. 
Situationerna inleds med en kort beskrivning av sammanhangen ur vilka de är 
hämtade. De korta beskrivningarna eller ”situationskorten” ovan kan användas 
för att bedöma lämpligheten i valet av situationer. 
 
Efter det att aktörerna fått reflektera kring de fyra situationerna som lyftes fram 
en i taget, lades alla fyra situationerna tillsammans på bordet. Detta kan ses som 
en sammanfattning av genomgången. Respondenten hade då chans att luta sig 
tillbaka inför de redan kända beskrivningarna och fritt reflektera kring hur 
hon/han såg på relationen mellan de fyra. (Ungefär som när intervjun avslutas, 
bandspelaren stängs av och det mer avspända pratet får utrymme). På så sätt kan 
detta beskrivas som en femte situation. Jag väljer dock att betrakta det mer som 
en sammanfattning och det tillfälle under vilket aktören fick chans att lyfta fram 
sådant som inte fångades i de fyra beskrivningarna. Som jag ovan beskrivit blev 
detta ett sätt att utvidga det empiriska materialet med erfarenheter, uppfattningar 
och nyanser som inte lyfts fram i studien vid Arlanda. 
 
Med alla fyra situationer på bordet fördes dialog kring bland annat följande 
teman: 

• Vilken situation känns mest typisk? (Grad av igenkännande i de fyra 
situationerna) 

• Dialog kring när uppfattningarna utmanas/ändras och vad som gör att de 
utmanas. 

• Vad aktören vill lyfta fram som inte fångas av dessa fyra situationer. Vad 
uppfattar du som en typisk situation? Ge egna exempel. 
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Vid val av respondenter valde jag inledningsvis att rikta min förfrågan till 
byggherrar vid större byggprojekt som vid tiden var i gång eller just avslutats i 
min närmiljö, det vill säga området kring Gävle. Bland annat hade Högskolan i 
Gävle byggt ett nytt bibliotek, området kring centralstationen hade byggts om 
och dessutom höll en ny stor ”Event-arena” på att byggas. Detta gav att tre 
personer inledningsvis kontaktades. För att få kontakt med ytterligare erfarna 
byggherrar ombads personerna i slutet av samtalet att tipsa mig om personer 
som de skulle säga var erfarna byggherrar med intressanta erfarenheter att 
samtala kring. Detta gjordes utifrån uppfattningen att en rekommendation från 
en kollega i branschen underlättar accessproblematiken för mig som forskare. 
Sättet att samla empiri kan därför sägas ha gått till genom så kallad snowball-
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sampling (Strauss & Corbin, 1990). Det är i det sammanhanget viktigt att 
poängtera att ingången till detta arbetssätt gick via tre personer som inte hade 
koppling till varandra. 
 
Tipsen på personer att samtala med var fler än vad som var möjligt att innefatta 
i denna studie. Arbetet bygger på samtal med 10 personer. Samtalen varade 
mellan 1–2 timmar. De personer jag samtalat med har både varit projektledare 
och ingått i vad som traditionellt tillhör antingen projekterings- eller byggsidan 
av byggprojekt under sina yrkesverksamma år. Byggprojekt kan ju vara av flera 
olika slag. Det vill säga de kan vara stora eller små, det kan handla om allt från 
att bygga om hemma till att bygga stora komplexa byggnader eller vägar och 
infrastruktur. I denna studie riktades intresset på personer som deltagit i större 
byggprojekt. Det visade sig också under arbetets gång att frågan kring hur 
dialektiken hanterades var mest aktuell i byggprojekt med inriktning på 
byggnader med speciella, ovanliga eller mer unika användningsområden. 
Byggande av bostäder t ex tycktes ha hittat organiseringsformer som under 
arbetets gång inte blev ifrågasatta eller utmanade. Processen kantades inte av så 
stora förändringar utifrån det planerade. Det samma gällde byggande av vägar 
och infrastruktur. Detta sammantaget gjorde att jag vid val av vilka personer jag 
utifrån tipsen skulle kontakta valde de som sades ha erfarenheter från 
byggprojekt med inriktning på byggnader med lite mer unik karaktär.  
�
�
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Ovan har tillvägagångssättet för att samla det empiriska materialet beskrivits. 
Nästa steg i arbetet var att hantera det komplexa material som de inspelade och 
därefter utskrivna intervjuerna gav. Hur detta hanterades var en viktig del i 
kunskapandeprocessen. Analysen som presenteras i denna rapport utgörs av 
mina tolkningar av berättelser. Som forskare har vi ingen direkt access till 
aktörers erfarenheter genom att vi lyssnar till deras berättelser. Forskaren har att 
hantera både tvetydigeter och komplexitet i sitt tolkande. Riessman (1993) 
menar att det i analysen av berättelser finns minst fem steg i forsknings-
processen. (Se Figur 2.3 nedan). Dessa fem steg ger ett sätt att hantera 
komplexitet och tvetydighet där varje nivå skapar möjlighet för forskaren att 
välja vad som ur materialet skall inkluderas och exkluderas till nästa nivå. 
Genom medvetenhet om processens olika nivåer kan forskaren för sig själv och 
för läsaren motivera de val som görs på vägen, detta för att skapa trovärdighet 
och tillförlitlighet i studien.  
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Figur 2.3: ”Forskningsprocessens nivåer” (Källa: Riessman, 1993:10) 
 
Min uppfattning är att denna figur på ett enkelt sätt beskriver att 
forskningsprocessen sker i flera nivåer där abstraktionsnivån successivt ökar 
från den inledande upplevelsen. Den visar på så sätt att det som slutligen 
presenteras i rapporttexten inte direkt går att översätta och jämföra med den 
inledande upplevelsen. I denna rapport används figuren för att åskådliggöra 
tolkningsprocessen av de erfarna byggherrarnas berättelser. Figuren fungerar 
mindre bra eller framstår som allt för reduktionistisk för att beskriva den 
sammantagna forskningsprocessen där upplevelser från sådant som sker utanför 
forskaren påverkar processen. Jag avser då möten med andra aktörer som 
ifrågasätter tycker till och bidrar under arbetets gång genom t ex seminarier, 
doktorandkurser, handledning mm. Med detta som grund beskrivs nedan 
processen kring sortering, strukturering och analys av materialet.  
 
Jag lockas av empirinära studier där resultaten inte drivs av i förväg valda 
teorier med vilka empirin jämförs. Istället vill jag låta arbetet bli ett resultat av 
vad som växer fram genom tolkningar av det empiriska materialet. I arbetet tas 
stöd och hjälp av teoretiska resonemang när empirin så frammanar. Empirin får 
på så sätt tillsammans med teorier leda till en mer precis beskrivning av 
analysen. Ansatsen i denna studie kan beskrivas som reflektiv och kritisk. Den 
kritiska ansatsen är inspirerad av det som Gioia & Pietre (1990) beskriver som 
det radikala humanistiska paradigmet med målet att beskriva och öppna upp för 
rådande och alternativa strukturer. Detta för att bana vägen för nya perspektiv. 
 
Att reflektera innebär att inte enbart lyssna till vad som sägs, utan även hur och 
varför. (Czarniawska, 2004). Denna studie bygger för den skull inte på någon 
dekonstruktion och språkstrukturell analys av aktörernas berättelser, utan på 

Reading (5)

Analyzing (4) 

Transcribing (3) 

   Telling (2) 

Attending (1)

PRIMARY EXPERIENCE
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tolkning och reflektion av berättelser genom att retoriken sätts i fokus. (Symon, 
2005). 
 
De inspelade intervjuerna har transkriberats och skapar på så sätt ett omfattande 
skriftligt material. (Ca 250 sidor). Utgångspunkten för analysen har varit 
studiens syfte: att ur ett identifikationsperspektiv skapa förståelse för hur 
aktörerna förhöll sig till dialektiken mellan det improviserade och strukturerade. 
Syftets breda karaktär har gjort att den inledande analysen fokuserat vissa 
områden och frågor som sedan konkretiserats och abstraherats.  
 
Den inledande analysen av berättelserna har gjorts utifrån följande områden.  

• Hur förhåller sig aktörerna till situationsbeskrivningarna? Får vi en 
dialog? Hur kan deras reaktioner på situationerna beskrivas? 

• Vad lyfter de fram ur sina egna erfarenheter i samband med att vi samtalar 
kring situationerna? Vilka associationer görs? Vilka är nyckelorden? Kan 
dessa nyansera, utveckla och förändra de kategoriserade uppfattningarna? 

• Vad karaktäriserar de egna situationerna som aktörerna vill komplettera 
mina beskrivningar med? Finns gemensamma nämnare? 

• Hur beskriver aktörerna sina uppfattningar kring de olika situationerna 
och sina erfarenheter av att inneha byggherrerollen? 

 
Ovanstående områden är olika till sin karaktär på det sättet att de kretsar till två 
olika aspekter av berättandet. Dels handlar de om vad aktörerna berättar om och 
dels handlar de om hur aktörerna uttrycker sig. Detta medförde att analysen 
gjordes i två steg.  
 
Analysen av samtalen startade efter det att de tre första mötena ägt rum. Efter att 
ha transkriberat inspelningarna analyserades texten med avseende på vad 
aktörerna talade om. Kände de igen beskrivningarna? Vad associerade de kring? 
Vilka situationer lyftes fram? Detta gav en bild av vad i processerna som upptog 
aktörernas tankar och funderingar. För varje aktör gjordes utifrån ovanstående 
frågor en sammanfattning på 3-5 sidor även innehållande citat. 
 
För att sedan närma mig hur aktörerna identifierade sig och sin roll i processerna 
var det nödvändigt att fundera över och ta ställning till hur identifikations-
processen kunde göras konkret för att analyseras. Konkretiseringen av 
identifikationsprocessen gjordes utifrån en närmare granskning av det empiriska 
materialet från A-studien, de tre transkriberade intervjuerna samt sökande efter 
teoretisk förankring. Uppfattningen som skapades utifrån detta var att 
identifikationsprocessen hos aktörerna drevs genom tvivel och tilltro. Innan 
detta val gjordes prövades andra inom teorin mer etablerade begrepp för att 
beskriva det jag ansåg att aktörerna förmedlade i sina berättelser. Steg två i 
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analysen av berättelserna blev alltså att lyfta fram hur aktörerna uttryckte tilltro 
och tvivel i samtalen. Detta gjordes genom att citat som visade aspekterna tilltro 
och tvivel lyftes ut ur sammanfattningarna och relaterades till de övriga 
aktörerna. Denna del av analysen gav en bild av hur aktörerna identifierade sin 
roll i sammanhanget vilket påverkade hur de ansåg att de kunde, borde och 
gjorde i en viss situation. Varefter jag träffade fler personer gjordes vidare 
analys i de två ovan beskrivna stegen. Med tiden och det ökade antalet analyser 
växte tre mönster kring identifikationsprocessen fram 
 
I analysens andra steg där fokus låg på tvivel och tilltro fick retoriken och sättet 
att argumentera en central plats. Billig (1991, 1996), en av företrädarna inom 
psykologisk retorik, menar att människans förmåga att skapa motsatta 
förhållningssätt till en fråga är grunden för mänskligt tänkande. För att skapa 
mening till ett visst ställningstagande i en fråga menar Billig att förmågan att 
argumentera är central. (Billig, 1991:46) Denna förmåga ger tänkande och 
agerande dess dynamiska karaktär. Argumentation bygger då på att individer har 
förmågan att försvara, motivera och rättfärdiga sina ställningstaganden. Billig 
förklarar argumentationsprocessen som bestående av två delar: förmågan att 
kategorisera (sammanföra, likna vid) och förmågan att särskilja (göra unik, 
tudela, partikularisera). I denna studie används alltså aspekterna tilltro och tvivel 
för att konkretisera argumentationens två delar vilka sammantaget mejslar fram 
aktörernas ställningstaganden.  
 
Analysen av det empiriska materialet med avseende på aspekterna tilltro och 
tvivel gav som nämnts tre mönster av identifikation. I denna fas var det åter 
fruktbart att göra en teoretisk förankring till ett starkare inslag i analysen. Detta 
eftersom teorier kan ge stöd åt resonemang och funderingar samt hjälpa till att 
öppna ögonen för fler aspekter i det empiriska materialet. Ytterligare ett steg i 
analysen blev då att på en än högre abstraktionsnivå koppla analysen till 
teoretiska fält för att på så sätt hitta fruktbara kombinationer av teorier och 
empiri. Arbetet hade på så sätt frammanat ett behov av ytterligare utveckling 
kring hur identifikationsprocessen teoretiskt skulle betraktas i denna studie. 
Genom analysen av det empiriska materialet tillsammans med teoretiska 
referenser formades så en bild av identifikationsprocessen och viktiga aspekter i 
denna.  
 
Arbetet med analysen kan med beskrivningen ovan relateras till en abduktiv 
ansats där teorier och empiri tillåts inverka växelvis. (Gadde, 1999, Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Den inledande empiriskt drivna frågan problematiserades 
utifrån teoretiska resonemang rörande identifikation vilket styrde inriktningen på 
insamlingen av det empiriska materialet. Den empiriska analysen frammanade 
sedan att åter söka stöd i och utveckla mer abstrakta teoretiska ställnings-
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taganden vilket hjälpte till att skapa mer allmängiltiga resonemang kring 
studiens resultat. Under arbetet har teori och empiri tillåtits inverka växelvis. I 
presentationslogiken i rapporttexten presenteras dock teori och empiri var för 
sig. 
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Studier som bygger på individers uppfattningar öppnar för frågan kring hur 
resonemangen och slutsatserna kan sägas ha implikationer hos andra individer 
och i andra kontexter. Med detta menas hur studien kan resultera i mer objektiva 
resonemang än presentera subjektiva uppfattningar. McKinley (2003) menar att 
det ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv inte handlar så mycket om att 
slutsatserna kan sägas vara representativa utan att det snarare handlar om 
forskarens förmåga att objektivera det subjektiva.  
 
I denna studie innebär detta att det är angeläget för mig att beskriva hur jag 
översätter, bygger ihop eller abstraherar de uppfattningar som lyfts fram ur 
empirin samlad genom berättelser från enskilda individer till värdefulla 
organisationsteoretiska resonemang. För att beskriva detta lyfts nedan tre 
punkter fram som belyser och problematiserar steget från individnivå till 
organisatorisk nivå. 
 
1. Analysen av berättelserna skapar en bild av hur aktörerna som personer 
identifierar sin roll. Vad som kan sägas vara av mer generellt intresse i detta är 
hur aktörerna gör detta. Frågan kring hur tvivel och tilltro kommer till uttryck är 
därför ett sätt att lyfta identifikationen från individnivå till abstraherade 
resonemang. De roller som aktörerna mejslar fram i sitt berättande skapar 
tillsammans mönster av identifikation. I denna studie lyfts tre mönster fram. 
Utifrån dessa mönster diskuteras sedan vilka förutsättningar detta skapar för 
agerandet. Mönstren lyfter på så sätt fokus från individerna och ställer frågor av 
organiserings karaktär.  
 
2. De frågor som lyfts kring mönstrens påverkan på agerandet tar stöd i den 
teoretiska referensram som beskrivs i kapitel 3. I den teoretiska referensramen är 
ambitionen att koppla samman identifikationsprocessen med aspekter som har 
betydelse för eller bäring på agerande. Ur ett organisationsteoretiskt perspektiv 
kan det centrala sägas vara hur individer i praktiken agerar och interagerar. I 
denna studie ses agerandet och interagerandets karaktär som en effekt av 
identifikationen. För att exemplifiera kan nämnas att identifikation i den 
teoretiska referensramen kopplas till uppfattningar om gemenskapen och dess 
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betydelse för vilka olika typer av möten som kan komma tillstånd. Uppfattningar 
om gemenskapen och möten används i den teoretiska referensramen som 
”betydelsemarkörer” för agerandet. Det bör nämnas att det finns en svårighet i 
att uttala sig om identifikationsprocessens koppling till agerande då detta inte 
står i fokus för empirin. Det kan hävdas att agerande, aktion och interaktion 
endast kan studeras när det pågår. I denna studie är ambitionen inte att beskriva 
ett orsak-verkan samband utan att utifrån resultatet föra trovärdiga resonemang 
kring identifikationsmönstrens påverkan på agerandet. Hur aktion och 
interaktion ter sig i praktiken är därför fortfarande en empirisk fråga. 
 
3. Syftet i denna studie är som beskrivits i kapitel 1, att fördjupa förståelsen för 
hur aktörer hanterar dialektiken mellan strukturering och improvisation. 
Strukturering och improvisation har direkt koppling till aktion och interaktion. 
Man kan agera på ett strukturerat eller mer improviserat sätt vilket ger att 
begreppen beskriver agerandets karaktär. De två ordningarna är hämtade från A-
studien och har på så sätt en nära empirisk koppling. De kan också sägas vara 
lätta att artikulera och har ibland kommit till uttryck genom direkta uttalanden i 
intervjuerna. Strukturering och improvisation finnas i aktörernas medvetande 
och kan på så sätt sägas vara lätta att lyfta fram ur empirin. Som nämnts i 
Inledningen (kapitel 1) framstår användandet av dessa två begrepp dock som 
problematiskt. Detta bland annat på grund av att det finns en värdeladdning i 
begreppen som gör att det blir svårt att föra mer objektiverade resonemang kring 
dessa i och med deras provocerande karaktär. Begreppen provocerar genom att 
beskrivningen av dem lockar till ett dikotonomiskt tänkande vilket blir svårt att 
kombinera med en processuell, dialektisk utgångspunkt.  
 
För att i denna studie skapa bättre förutsättningar för att föra mer generella 
resonemang har valet gjorts att koppla strukturering och improvisation till 
resonemang kring olika typer av ordningar och relationer. (Se avsnitt 1.2.1 
ovan). Dessa finns inte på samma sätt i empirin men hjälper till att föra mer 
abstraherade resonemang möjliga att översätta eller jämföras med andra 
kontexter. Valet har gjorts för att minska värdeladdningen och det 
dikotonomiska tänkandet och möjliggöra att resonemangen och slutsatserna kan 
användas, appliceras eller relateras till t ex andra kontexter. Genom att utgå från 
olika typer av ordningar är ambitionen att lyfta fokus från agerandets karaktär 
till agerandets förutsättningar. Det finns dock problem med detta. Att å ena sidan 
arbeta nära empirin där agerandets karaktär kan artikuleras och å andra sidan 
beskriva och förhålla sig till empirin utifrån agerandets förutsättningar kan sägas 
innebära en perspektivbrytning. Min uppfattning är dock att båda perspektiven 
behövs. Det empirinära perspektivet hjälper till att fokusera och analysera det 
empiriska materialet medan mindre värdeladdade perspektivet hjälper till att 
lyfta blicken från individnivå till organisatorisk nivå. Effekten blir dock att 
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rapporttexten innehåller båda perspektiven. Beroende på om texten beskriver 
individnära uppfattningar eller mer generella resonemang kommer vokabulären 
att vara olika. Ovanstående resonemang syftar till att belysa medvetenhet kring 
problematiken och samtidigt peka på förtjänsterna med detta val. 
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Förutom den argumentation kring metodval som gjorts i detta kapitel vill jag 
avslutningsvis reflektera kring erfarenheterna av samtalen med byggherrarna 
samt metodens begränsningar och förtjänster. 
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De fyra situationsbeskrivningarna (se Bilaga 1) som presenterades för byggherr-
arna fungerade som utgångspunkt för en dialog kring deras roll. Aktörerna ”gick 
igång” på beskrivningarna. Detta visade sig dels genom uttryck för 
igenkännande, vid något tillfälle genom förundran och ibland även attack mot 
den formulerade texten. Många gånger delgav personerna sina egna erfarenheter 
av att inneha byggherrerollen för att ge sitt uttryck av igenkännande, förundran 
eller attack. Det tycktes på så sätt som att personerna i stunden reflekterade och 
konstruerade sådant som inte låg färdigt som automatsvar hos aktörerna. Detta 
var positivt eftersom det gav en öppning för just dialog.  
 
Samlandet av empiri innebar möten med tio personer med olika personlighet. De 
olika personligheterna speglades delvis i sättet att utrycka sig på t ex genom 
vanan att använda vissa ord eller en viss jargong. Det går ingen skarp skiljelinje 
mellan vad som skall betraktas som ett personlighetsdrag och vad som kan 
tolkas som poängteringar av innehåll i resonemang och bör kanske heller inte 
göra det. Det tål ändå att poängteras att fokus i analysen inte primärt skall styras 
av sådant som direkt kan hänföras till ett personlighetsdrag, men personligheten 
kommer att påverka. Analysen har därför gjorts i två steg. I det första steget 
fokuserades vad personerna argumenterade kring och i det andra steget gjordes 
en närmare analys av hur argumentationen drevs. Genom att först titta på vad 
personerna talade om skapades distans till uttryckssätt starkt kopplade till 
personlighet för att sedan närmare kunna analysera hur argumentationen drevs. 
 
Personligheten påverkar inte bara sättet att uttrycka sig på. Till exempel verkar 
det rimligt att även tänka sig att vissa personligheter är mer benägna att förändra 
uppfattningar och synsätt medan andra är mer statiska i sina uppfattningar och 
inte beredda att förändra sig. Detta spelar naturligtvis roll för utfallet i en studie 
med den karaktär som denna har. Jag nöjer mig dock med att visa på denna 
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medvetenhet utan att gå närmare in på dess konsekvenser. För att läsaren skall få 
en uppfattning om de olika personerna vad gäller ålder, kön, yrkesbana och 
liknande finns i Bilaga 2 korta beskrivningar av de tio personerna.  
 
Efter samtalen med byggherrarna är min uppfattning att det varit fruktbart att 
använda tvivel och tilltro som aspekter eller verktyg för att få en bild av 
identifikationsprocessen. Tvivel och tilltro framkom dels genom direkta 
uttalanden och dels genom sådant som jag som samtalspartner tolkade av 
resonemangets innehåll och struktur. Dessa båda sätt att tolka tvivel/tilltro torde 
vara minst kontroversiella och relativt enkla att trovärdigt återberätta. Men det 
finns också uttryck som inte lät sig fångas så lätt, uttryck som snarast fanns 
underförstådda eller som jag uppfattade genom en tolkning av t ex tonläge, 
ordval och det sammantagna intrycket. Detta gör att tvivel och tilltro blir 
mångfasetterat. Oberoende av om uttrycket i samtalen kom som direkta 
uttalanden eller utgörs av mina tolkningar, finns en koppling till kategorisering 
och tudelning. (Se vidare kapitel 3) 
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I det empiriska materialet finns samtal med byggherrar med erfarenheter från 
olika typer av byggprojekt, dels byggen av bostäder, dels byggen av vägar och 
broar och dels byggen av mer unika byggnader. Under studiens gång valde jag 
att inte rikta intresset mot byggherrar som primärt hade erfarenhet av byggen av 
vägar, broar mm (den sk anläggningssidan) eller byggen av bostäder. I stället 
valde jag att kontakta byggherrar med erfarenhet från mer unika projekt. Detta 
val gjordes utifrån uppfattningen att personer som främst varit delaktiga i 
byggen av anläggningar och bostäder inte på samma sätt kände igen sig i de 
situationsbeskrivningar som presenterades under samtalen. Det tycktes som att 
det dialektiska förhållandet mellan strukturering och improvisation inte var lika 
aktuellt och påtagligt i dessa personers vardag. Valet att i stället rikta intresset 
mot byggherrar med erfarenhet från mer unika byggprojekt har på så sätt präglat 
denna studie. Studien kan därför kritiseras för att endast fokusera en del av vad 
som kan kallas byggsektorn. Min uppfattning är dock att valet av intresse-
riktning skapade möjlighet för mig som utomstående att skapa en bild av 
dialektiken vilket varit svårare genom att inte göra detta val. Det var inte så att 
aktörerna med erfarenheter från anläggningsprojekt och bostadsbyggande ställde 
sig helt frågande till eller tog avstånd från situationsbeskrivningarna, snarare 
tycktes det svårare att hitta exempel ur vardagen. Vardagen för dessa byggherrar 
innefattade på så sätt inte samma frekvens av ändrade förutsättningar och på så 
sett innefattade den inte heller samma ständiga utmaning av identifikations-
processen. Kanske hade det för att på ett fruktbart sätt närma sig problematiken i 
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denna typ av fall varit lämpligt att göra deltagande observationer under en längre 
tid för att på så sätt vara med i situationer av förändring.  
 
Som tidigare nämnts var en av lärdomarna från A-studien att ett varierat sätt att 
samla empiri på gav olika bilder av det studerade problemet. I denna studie 
valdes empiri som utgjordes av berättelser. Detta präglar studien resultat. 
Samlande av empiri genom deltagande observationer skulle eventuellt ha givit 
en annan bild av identifikationsprocessen och en annan uppställning av på vilket 
sätt tvivel och tilltro uttrycktes. I den empiriska bakgrunden till denna rapport 
(se avsnitt 1.3 ovan) beskrivs hur aktörerna i A-studien visade på frustration 
kring de ändrade förutsättningarna för byggprojektet. Citaten som presenteras i 
avsnitt 1.3 är hämtade från deltagande observationer och utgör på så sätt 
aktörernas uttryck i ”skarpt läge”. Det är uttryck som kom i stunden då de 
ändrade förutsättningarna presenterades och aktualiserades i processen. Denna 
typ av uttryck kan inte återfinnas i resultaten från denna studie vilket framstår 
som en effekt av valet av metod för empiriinsamlingen. Med detta menas att 
resultaten eller listan över hur tvivel och tilltro kom till uttryck hade sett 
annorlunda ut om empirin samlats genom observationer av interaktion. I 
interaktionen skulle aktörerna ha observerats i mötet med andra aktörer och i 
lägen där t ex eftertänksamhet inte varit möjlig. Vad som dock kan sägas till den 
valda metodens fördel är att materialet inte präglas av aspekter av visad tilltro 
och visat tvivel som direkt skulle kunna hänföras till personrelaterade aspekter. 
Med detta menar jag att i observationer av interaktion skulle det kunna tänkas att 
visat tvivel eller tilltro direkt kan kopplas till den person med vilken aktören 
interagerar. (Jag vet själv hur jag reagerar olika på olika personers uttryck i en 
viss situation. Reaktionen kan t ex påverkas av min uppfattning om hur den 
andra personen brukar agera, hur hon/han brukar förhålla sig, vilken befattning 
personen innehar och min uppfattning om vilken dold agenda vissa aktörer 
interagerar utifrån.) 
 
I samtalen med byggherrarna har situationsbeskrivningarna som presenterades 
riktat aktörernas uppmärksamhet. Jag har genom de valda situationerna serverat 
aktörerna en bild av verkligheten och efterfrågat deras reaktioner och analogiska 
tänkande. Hur responsen på det som serverades skulle falla ut var dock ett 
oskrivet blad. Andra situationsbeskrivningar hade eventuellt givit ett annat 
resultat i studien. Innehållet i situationsbeskrivningarna grundade sig på den 
föreställningsram om olika uppfattningar kring rollen, processen och 
organiserandet som byggts upp genom erfarenheterna från A-studien. Utifrån 
detta valdes noggrant situationer ut med ambitionen att spegla dessa olika 
uppfattningar. I formuleringen av situationsbeskrivningarna valde jag att hålla 
mig så nära det empiriska materialet som möjligt. Det vill säga jag valde att lyfta 
ut direkta citat från transkriberingarna och kopiera mind-maps så som de var 
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ritade. Man skulle kunna tänka sig att jag istället borde ha valt att utifrån 
empirin helt fingera situationer som på så sätt kan sägas hårdare skruvade mot 
sitt syfte att beskriva en viss uppfattning. Situationsbeskrivningarna skulle då 
eventuellt kunnat bli rakare och tydligare. Anledningen till att jag valde att hålla 
beskrivningarna nära empirin var att jag ville öppna för tolkningar om 
uppfattningarna som jag inte sett eller reducerat bort i processen. Om jag hade 
skruvat och omformat citat och bilder till en egen berättelse kändes risken stor 
att responsen skulle bli att jag fick de svar jag frågade efter och att jag på så sätt 
utestängde möjligheten till alternativa tolkningar av citaten och bilderna. Ett sätt 
att utvärdera huruvida den valda metoden var fruktbar eller inte är genom att 
betrakta aktörernas reaktioner. Det visade sig under arbetets gång att aktörerna 
kände igen sig i situationerna. Det visade sig dessutom att beskrivningarna 
fungerade som ett sätt att initiera en dialog. På så sätt får metoden sägas ha fyllt 
ett syfte.  
 
Min uppfattning är att det är viktigt att under doktorandstudierna utvecklas i sitt 
metodtänkande. Ett sätt att göra detta är genom att genomföra studier med hjälp 
av olika metoder. Doktorandtiden är begränsad och traditionen inom viken 
doktorandprojektet bedrivs avgränsar också hur mycket doktoranden kan tillåtas 
sväva ut när det gäller olika metodval. I A-studien använde jag flera olika sätt att 
samla empiri. Det gjordes genom intervjuer, deltagande observationer, egna 
inspelade reflektioner och mind-maps från aktörerna. Detta fann jag berikande! I 
denna studie valde jag att samla empirin på ett sätt. Valet av tillvägagångssätt 
var dock lite annorlunda än traditionella intervjuer genom att de initierades av 
situationsbeskrivningarna i stället för frågor. Det var både roligt och berikande 
för den metodmässiga skolningen att testa detta lite annorlunda sätt. 
Förhoppningen är också att studien kan bidra till att andra inspireras till att testa 
olika och inom traditionen nya metoder för samlade av empiri. 
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Identitet och identifiering är breda begrepp som används inom flera olika 
ämnesområden som t ex filosofi (Sartre, 1958, Schutz, 1972), sociologi (Mead, 
1934), och inte minst psykoanalytiska perspektiv (Freud, 1930, Ljung, 1964). I 
detta kapitel positioneras studien i det teoretiska fältet varefter en teoretisk 
tankekarta formas som lyfter fram viktiga aspekter kring identifikations-
processen. Kapitlet avslutas med att en sammanfattning och ett försök till 
illustration av identifikationsprocessen och viktiga aspekter kring denna, vilken 
vuxit fram genom de resonemang som förs i kapitlet. Denna bild används sedan 
som tankekarta i analysen av det empiriska materialet i studien.  
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Som beskrivits i inledningen (kapitel 1) är utgångspunkten i denna studie att vår 
uppfattning om vilka vi är och vilka vi av andra uppfattas vara, spelar roll för 
vårt agerande. (Jmf Mead, 1934, Berger & Luckman, 1966, Jenkins, 2004). I 
denna studie riktas intresset mot ett sammanhang där individernas formella 
roller/uppgifter finns eller går att uttrycka i någon form av arbetsuppgifter och 
organisatorisk tillhörighet. Förutom denna formella beskrivning antas agerande 
och interagerandet ske utifrån praxis, normer och värderingar, vilka ibland 
samlas under etiketten kultur. (Jmf Alvesson, 2001, Ashford & Meal i Hatch & 
Schultz, 2004:134ff). De gemensamma och institutionaliserade normerna och 
värderingarna, tillsammans med andra kulturella aspekter, benämns ibland 
organisatorisk identitet (Castells, 1998, Hatch & Schultz, 2004). Mitt intresse 
finns kring det sociala organiserandet, kring de dagliga konstruktionerna där 
bland annat avvägningen mellan strukturering och improvisation hanteras. Ur ett 
organisationsteoretiskt perspektiv blir det primära att studera människors aktion 
och interaktion eller deras uppfattningar därom och inte att problematisera 
individrelaterade personlighetsdrag. Däremot ses individerna som bärare av 
uppfattningarna om roller och kontext vilket ger individen en central plats.  
 
Uppfattning här är att identitetsbegreppet innehåller och påverkas av ett otal 
aspekter vilket gör det svårt att förhålla sig till begreppet på ett kategoriskt sätt. 
Detta medför att det t ex blir problematiskt att uttrycka identitet utifrån 
dikotomier som individbunden och organisatorisk identitet. Att se verkligheten 
utifrån dikotomier gör att vi tenderar att ställa aspekterna mot varandra medan 
uppfattningen här är att det handlar om både och, samtidigt. (Jmf Lindholm, 
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2001:36). Dikotomier kan vara användbara för att förklara ytterligheter i ett 
”spektra” för en viss företeelse, men inte för att beskriva ett innehåll och en 
förståelse kring konsekvenser. Med intresse för vardagens sociala konstruktioner 
blir snarast innehållet det primära.  
 
Vår uppfattning om oss själva görs i relation till andra och annat, där vi finner 
likheter och/eller olikheter som får oss att pröva och ta ställning till vilka vi är 
eller vill uppfattas vara. På samma sätt identifierar vi andra i relation till vår 
egen självuppfattning. (Mead, 1934, Weick, 1995). Denna identifiering har 
eventuellt huvudsakligen implikationer på vår individuella identitet men kan 
också innebära kollektiv identifiering i och med att vi ser likheter och känner 
samhörighet med andra. Inte sällan tillskriver vi oss själva kollektiva identiteter 
som t ex att jag är mamma, lärare, doktorand och så vidare. Med denna 
identifiering och kategorisering följer ett antal karaktäristika. Det vill säga ett 
antal egenskaper och uppfattningar kring hur t ex en mamma är och uppför sig i 
en viss situation. Men trots kopplingen till ett kollektiv kommer uppfattningen 
ändå till sist att tillskrivas den enskilda individen. Om vi på så sätt erkänner 
individen som bäraren av det kollektiva kan vi inte heller frånta den enskilda 
individen ansvaret för uppfattningen. Det blir då svårt att t ex hävda att det finns 
ett eget väsen kallat organisatorisk identitet som inte bygger på och förutsätter 
de individburna uppfattningarna.  
 
Om vi sällar oss till perspektivet att uppfattningar om identiteter skapas på flera 
nivåer (t ex individbunden- och kollektivnivå) i dialektiska synteser av interna 
och externa definitioner, blir det mest intressanta inte att dissekera 
identitetsbegreppet och försöka förstå vilka delar som hör till vilken 
identitetskategori. Det primära blir snarast att konstatera att det påverkar 
agerandet och sedan skapa förståelse kring hur! Hur påverkar uppfattningen om 
och känslan av identitet (tillhörighet och främlingskap) vårt sätt att agera? Med 
det perspektivet räcker det med att vi har en etikett för det som i andra 
situationer uppfattas som och kategoriseras som t ex individbunden och/eller 
organisatorisk identitet.  
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Beskrivningen ovan ger en dialektisk bild av både intern och extern 
identifikation som pågående samtidigt i det sociala. (Jmf Jenkins, 2004:176) 
Självuppfattningen möjliggör att vi kan förhålla oss till andra individer och till 
företeelser i stort eftersom vi har något att relatera till, nämligen oss själva. 
Uppfattningen om individen som ingående i det kollektiva definieras utifrån ett 
prövande, en förhandling, av hur normer, erfarenheter, uppfattningar och 
värderingar delas mellan individers uppfattningar. Min uppfattning är således att 
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det i vår vardag finns situationer där identitetsuppfattningen ifrågasätts och 
bekräftas eller ändras av andra och av oss själva. Ett ifrågasättande som sätter 
omdömet i fokus för sökandet av mening till hur vi ska/bör agera. Vårt agerande 
utgår då från en avvägning av möjligheter (eller ett omdöme) i en viss situation. 
En avvägning som kan uppfattas som medveten, omedveten, rationell och/eller 
irrationell. Denna avvägning präglas med ett socialkonstruktivistiskt synsätt av 
de uppfattningar och den mening vi skapar i sammanhanget. Uppfattningarna 
och meningen ses inte som isolerade utan präglade av de minnen och 
erfarenheter vi har från tidigare upplevelser. Minnena kan vara medvetna, 
omedvetna och till och med ”socialt förkroppsligade” (Czarniawska, KTH 
2003). Dessa tillsammans påverkar huruvida vi känner oss bekväma eller inte, 
med att agera på ett visst sätt. Huruvida agerandet stämmer överens med vår 
uppfattning om oss själva, vår identitet, och andra. 
�
Att identifiera sig med ett kollektiv kan innebära att jag som individ inte ständigt 
behöver ifrågasätta vad en sådan som jag gör i en situation som denna. Detta kan 
underlätta det vardagliga agerandet och skapa mening. (Jmf Weick, 1995). Å 
andra sidan kan identifiering från någon/något få mig att känna trygghet i hur 
jag ska agera. I sammanhang där vår identitetsuppfattning inte kommer att 
ifrågasättas och omprövas, där vi finner för-givet-tagna uppfattningar om hur vi 
kan bör och vill agera, kan den sociala identiteten sägas institutionaliserad. Vi 
har då hittat trygghet och mening i sammanhanget och finner ingen anledning att 
ifrågasätta detta dagligen. I kollektivet finns då gemensamma uppfattningar 
vilka har en nära koppling till begreppet organisatorisk identitet. (Castells, 1998, 
Hatch & Schultz, 2004). De olika uppfattningarna påverkar sedan rimligen hur 
vi agerar och organiserar oss.  
 
Syftet med ovan beskrivna ställningstaganden är inte att låta påskina att 
identifikationsprocessen är det enda som kan hjälpa oss att förstå varför någon 
agerar som hon/han gör eller att förklara varför vissa saker händer. Poängen är 
att argumentera för att identifikationen av det sociala jaget spelar roll för 
interaktion och därmed organisering. Det är även viktigt att här påpeka att jag 
inte är ute efter att ge bilden av att vi som individer alltid agerar uttänkt och 
medvetet. (Jmf Czarniawska, KTH 2003, ”det förkroppsligade sociala minnet”). 
Den traditionella samhällsvetenskapen tenderar att lägga stor vikt vid det 
rationella agerandet men det irrationella inslaget torde ha lika stor bäring inom 
organiserande som i det dagliga livet i övrigt. De irrationella inslagen kan tänkas 
påverkade av t ex symboliska, mytologiska, sexuella, emotionella, religiösa, 
kroppsliga och ideologiska aspekter. Likväl som aspekterna antas påverka 
individer torde dessa vara viktiga för att konstituera uppfattningar om 
samhörighet (kollektiv identifiering) genom symboler, ritualer, narrationer med 
mera. (Jenkins, 2004:181). 
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Det socialkonstruktivistiskt perspektivet utgår från individen vars uppfattningar 
påverkas av sammanhanget/kontexten, tiden och rummet. Med detta sagt öppnas 
vägar för att se på organisering genom ett identitetsperspektiv. Här kan Mead 
(1934), Goffman (1959) och Cooley (1902) sägas vara de författare som 
introducerar ett kontextuellt perspektiv på identitet. (Enligt Hatch & Schultz 
2004:9) Två besläktade spår som utvecklats inom identitetsperspektivet och som 
har bäring på denna studie är identitetsteori (Burke, 1980, Burke & Stryker, 
2000) och socialidentitetsteori (Hogg & Abrams, 1988, Turner m fl,1987, 
Tajfel, 1982). De två perspektiven har likheter och olikheter men anses av flera 
kunna kombineras på ett fruktbart sätt. (Jmf Hogg m fl, 1995, Burke & Stets, 
2000). Burke & Stets (2000) menar att den största skillnaden mellan teorierna 
ligger på vart tonvikten läggs inte på innehållet som sådant. (Burke & Stets, 
2000:234).  
 
Hogg m fl (1995) beskriver identitetsteori som ett microsociologiskt perspektiv 
med fokus på att förklara individers beteende relaterat till roller. Social-
identitetsteori beskrivs som en socialpsykologiskteori med fokus på grupp-
processer och grupprelationer. Båda teorierna diskuterar sättet på vilket 
identiteter internaliseras och används för att definiera jaget. Inom identitetsteori 
görs detta genom att diskutera etikettering av sig själv till en viss grupp medan 
fokus inom socialidentitetsteori är social identifikation och processer av 
kategorisering av jaget. De två teorifältens gemensamma intresse är att öka 
förståelsen för relationen mellan sociala strukturer och individers beteende. 
Teorierna förenas genom att de betonar människans förmåga till själv-
uppfattning, identitetens komplexitet och dess påverkan på agerandet. Detta gör 
perspektiven intressanta för organisationsforskningen.  
 
Denna studie tar sin utgångspunkt i Weicks argumentation kring det fruktbara i 
att snarare fokusera organisering än organisation med meningsskapande som en 
central process i organisering. (Weick, 1979, 1995). Med den utgångspunkten är 
det rimligt att även förståelsen för identitetsperspektivet uttrycks på ett sätt som 
kan relateras till Weicks argumentation. Detta ger fokus på identifikation som en 
ständig rörelse. Med synsättet att identitet innehåller aktivitet där förhandling 
och ett ständigt omprövande av uppfattningar är möjlig. För att spegla denna 
rörelse framgår det statiska begreppet identitet som olyckligt. Att i språket 
använda ett substantiv som identitet signalerar att företeelsen går att definiera 
och att den därmed är mer eller mindre statisk. (Prince, 2005). Användandet av 
just substantiv gör att vi underblåser tron på människor som rationella varelser. 
(Jmf t ex Weick, 1979). Antingen kan vi då välja att istället använda verb som 
genom sin dynamiska karaktär signalerar att det finns en rörelse i synen på 
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etiketten eller så bör vi förklara innebörden i substantivet så att det kan uppfattas 
som dynamiskt.  
 
Ovanstående resonemang ger att det förhållningssätt till begreppet identitet som 
används i denna studie innehåller dialektik, pågår i ett socialt sammanhang och 
sker i en ständig process. Jenkins (2004) väljer att använda etiketterna sociala 
identiteter och social identifikation för att åskådliggöra och fånga den innebörd 
han lägger i begreppet. För denna studie passar begreppet social identifikation 
väl. Etiketten blir ett sätt att komma ifrån dikotomin mellan t ex organisatorisk 
och individbunden identitet. Begreppet passar även för intresseområdet då det är 
uppfattningen om den sociala verkligheten som står i centrum. Att uttrycka det 
som ett verb (identifikation) tillåter också begreppet att innehålla rörelse istället 
för att ge en statisk bild i form av substantiv (identitet).  
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Utifrån ovan beskrivna positionering inom det breda identitetsfältet är strävan 
här att utveckla ett fruktbart förhållningssätt till identifikationsprocessen. I 
denna studie används tre kriterier för vad detta förhållningssätt skall innefatta. 
Kriterierna är (1) att det dialektiska förhållandet mellan strukturering och 
improvisation skall innefattas, (2) att förhållningssättet skall utgå från att 
identifikation sker i en ständigt pågående process och (3) att bilden av den 
annars så abstrakta identifikationsprocessen göras hanterlig och konkret för att 
vara möjlig att studera på ett konstruktivt sätt.  
 
För att beskriva sammanhanget kring identifikationsprocessen används flera 
begrepp. Förutom teoretiska referenser används även A-studien för att ge grund 
för val av begrepp i formandet av den teoretiska tankekartan. Sammantagna 
bidrar de olika begreppen till att skapa en bild av sammanhanget kring 
identifikationsprocessen. De enskilda begreppen som sådana utvecklas dock inte 
på djupet. Det finns på så sätt inga ambitioner att vara heltäckande i 
beskrivningarna. För att lättare kunna förhålla sig till den begreppsapparat som 
används i kapitlet presenteras i Tabell 3.0 nedan de olika begreppen tillsammans 
med en beskrivning av syftet med användandet av dessa.  
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Begrepp Syfte 

Identifikations- 
processen 

Perspektiv. Används utifrån uppfattningen att 
perspektivet är fruktbart för att fördjupa förståelsen kring 
sociala processer. Perspektivet positioneras inom det 
breda teoretiska fältet och tar avstamp i ”The Activity - 
Community model”, utvecklad av Bengtsson m fl, (2007).

Dialektik 

Fokus. Begreppet används för att visa vad i 
identifikationsprocessen som fokuseras. Innebörden i 
begreppet beskrivs i (avsnitt 1.2.1) och innefattar 
förhandlingen och spänningen mellan olika ordningar.  

Gemenskap/ 
Community 

Betydelsemarkör för en viktig effekt av och 
påverkansfaktor på identifikationsprocessen. 

Möten 

Betydelsemarkör för vad som utmanar, bidrar med 
argument till och bekräftelse av identifikationsprocessen. 
Möten beskrivs som den arena där identifikation genom 
förhandling utmanas, formas och omformas.  

Osäkerhet 

Betydelsemarkör för vad som kan sägas driva 
identifikationsprocessens rörelse. Begreppet innefattar att 
det i förhandlingen mellan olika ordningar finns en 
tvetydighet som kan sägas skapa osäkerhet. 

Meningsskapande 
Betydelsemarkör för vad som driver individer från 
känslan av osäkerhet till ställningstagande och agerande. 

Tvivel & tilltro 
Används för att analysera retoriken/argumentationen i 
berättelserna och bidrar med att mejsla fram aktörernas 
uppfattning om rollen och processen kring denna.  

 
Tabell 3.0: ”Presentation av begreppsapparaten”. (Källa: Egen) 
 
Identifikation är det begrepp som i kapitlet ges störst utrymme på grund av dess 
centrala roll. I studien fokuseras hur dialektiken mellan strukturering och 
improvisation eller olika ordningar hanteras i identifikationsprocessen. Övriga 
begrepp används som ovan nämns för att beskriva viktiga aspekter kring denna 
process. För att markera skillnaden mellan dessa nivåer används uttrycket 
”betydelsemarkör”. Med betydelsemarkör menas ett begrepp som i sig kan sägas 
finnas teoretiskt utvecklat men som här inte ges en djupare innebörd utan som 
används på grund av dess värde för att beskriva och förstå identifikations-
processen. Berättelserna som utgör empiriskt material till denna studie 
analyseras med avseende på hur aktörerna i retoriken mejslar fram sin roll. I 
denna analys fokuseras då på dels till vad och dels hur aktörerna uttrycker tvivel 
och tilltro i sin argumentation. På så sätt kan dessa begrepp sägas vara relaterade 
till studiens design, ett sätt att konkretisera identifikationsprocessen  
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I det följande resoneras och argumenteras för betydelsen av ovanstående 
begrepp i relation till ett identifikationsperspektiv. Detta för att mejsla fram den 
teoretiska referensram som använts i analysen av empirin. I avsnitt 3.4 
sammanfattas den bild som i kapitlet skapats kring identifikationsprocessen. 
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Som ovan beskrivits tar denna studie sin utgångspunkt i begreppet social 
identifikation. För att sätta in begreppet och synsättet i ett organiserings-
sammanhang behövs här en modell som kan beskriva kontexten kring den 
sociala identifikationen. En modell som preciserar, lyfter fram några aspekter 
kring det sociala och kring processen. Vad i det sociala kan lyftas fram som 
viktigt för att förstå organisering? Vad kan lyftas fram som viktiga aspekter för 
att driva processen? I sökandet efter att hitta en sådan modell för denna studie, 
fanns inledningsvis tre kriterier.  

• att använda teorier som kan ge teoretiska förklaringsgrunder till resultaten 
i A-studien.  

• att teorierna skulle utgå från och utveckla samma grundsyn på organi-
sering och meningsskapande som beskrivs i inledningen av detta arbete.  

• att litteraturen skulle kunna sägas ligga i framkant av den teoretiska 
utvecklingen.  

 
Utifrån dessa kriterier valdes att som teoretisk förankring utgå från ”The 
Activety-Community model” (fortsättningsvis A-C modellen), presenterad av 
Bengtsson m fl (2007). Modellen som kort beskrivs nedan, kan sägas ge 
teoretiska förklaringsgrunder till resultaten från A-studien. Författarna utgår 
liksom föreliggande studie ifrån Weicks resonemang kring organisering och 
säger sig utveckla de tankegångar som Weick fört fram. Modellen har på så sätt 
ett processperspektiv. För att skapa en bild av identifikationsprocessen som är 
användbar i denna studie behöver modellen dock utvecklas med avseende på tre 
aspekter: Identifikationsprocessen behöver bli mer konkret för att kunna 
studeras på ett konstruktivt sätt. Modellen behöver vidare på ett tydligare sätt 
fånga de dialektiska förhållandena samt aspekten förändring över tiden. I nästa 
avsnitt presenteras kort ”A-C modellen”. Därefter utvecklas modellen vidare 
med avseende på de tre ovan nämnda aspekterna för att skapa en användbar 
referensram för denna studie.  
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”A-C modellen” som Bengtsson m fl presenterar bygger på att aktiviteter har en 
central roll i organisering men att dessa aktiviteter inte kan ses separerade från 
uppfattningar om ”the Community”. ”The Community”, organisationen eller 
kanske snarare gemenskapen, samhörigheten finns där och påverkar agerandet 
och interagerandet. Författarnas community–begrepp ligger nära begreppet 
Imagined Community som lyfts fram av Anderson (1983). Både Imagined 
Community och Bengtssons m fl innebörd i Community frigör communities från 
tid och rum och breddar begreppets innebörd. Detta jämfört med t ex det mer 
lokala Community begreppet som Brown & Duguid (1991) och Wenger (1998) 
beskriver. 
 
Jag ser Bengtssons m fl:s Community-begrepp som en gemenskap. Denna 
gemenskap kanske inte alltid kan sammanfattas i ett organisationsschema eller 
liknande utan utgör snarare aktörernas uppfattning om samhörighet. Av detta 
följer att konturerna för vad ”the Community” kan sägas vara, blir diffusa och 
öppna för förhandling. Författarna menar att gemenskapen ramas in av 
individernas uppfattningar vilka påverkas av processer av identifiering och 
influering från omgivningen. Författarnas resonemang präglas av ett makt- eller 
politiskt- perspektiv där aktörernas handlande kan härledas till ambitioner att 
påverka i en viss riktning drivet av egna intressen. Detta innebär att aktörerna i 
sitt agerande försöker få till stånd en överenskommelse mellan varandra utifrån 
olika ambitioner. Överenskommelsernas karaktär ser olika ut beroende på med 
vilka medel de kommer till stånd, vilket i sin tur hänger samman med typ av 
identifiering och influering. Författarna skiljer på överenskommelser av olika 
karaktär, där de kan vara ”regulative, cognitive, moral eller imaginative”. 
Därmed menar författarna även att influerings- och identifikationsprocesserna 
ser olika ut beroende på överenskommelsernas karaktär. Bengtsson m fl (2007) 
sammanfattar sitt resonemang i nedanstående figur: 
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Calculative     Reflexive 
identity     identity 
processes     processes 
 
 Excange Representation Value-base Transcendence 
 

REGULATIVE COGNITIVE MORAL IMAGINATIVE Överens- 
      Kommelser, 

 Legal Analytical Legitimate Emotional (Egen kommentar) 
 
Compliance-based    Adherence-based 
influence     influence 
processes     processes 
 
Figur 3.1: ”Types of influence and identity, and corresponding agreement 

categories”  (Källa: Bengtsson m fl, 2007:143) 
 
Figur 3:1 ovan lyfter fram en komplex bild av organisering med 
överenskommelser som en central aktivitet. Influenser och identitet används av 
författarna som två relaterade aspekter som påverkar vad som får människor att 
samla sig eller ta avstånd från varandra genom överenskommelser. Influering 
och identitet används som aspekter för att fånga spänningen mellan vad som får 
överenskommelserna att se ut på ett speciellt sätt. (Bengtsson m fl 2007:61)  
 
Valet att förankra förståelsen för identifikationsprocessen i denna modell har 
stöd i erfarenheter och resultat från A-studien. Det finns likheter mellan 
modellen och de resonemang som i A-studien fördes kring strukturering och 
improvisation med koppling till organisatorisk och individburen identitet. I 
studien från bygget vid Arlanda framstod det som att de olika förmågor som 
lyftes fram hade olika karaktär. Vissa karaktäriserades av ett hierarkiskt, 
planerat tankemönster med koppling till organisatorisk identitet medan andra 
förmågor mer präglades av ett lateralt agerande och individbunden identitet. 
Detta utvecklades i de fyra förhållningssätten som presenterades i inledningen 
till denna rapport (se Tabell 1.0). De fyra förhållningssätten kan kopplas till 
ovanstående modell på följande sätt: De två förstnämnda förhållningssätten i 
Tabell 1.0 präglas av struktur/hierarki och kan därför relateras till den vänstra 
delen av Bengtssons m fl modell (Figur 3.1 ovan). I den vänstra delen påverkas 
organiserandet av legala, analytiska influenser vilka resulterar i reglerande, 
normerande överenskommelser. De två sistnämnda förhållningssätten i Tabell 
1.0 präglas av improvisation och laterala förmågor för vilka det snarast finns 
likheter med vad som i Bengtssons m fl:s modell relateras till legitimerande, 
emotionella influenser med moraliska och uppfinningsrika överenskommelser. 
(jmf den högra delen av Figur 3.1 ovan). Alltså de förmågor som karaktäriseras 
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av strukturering kopplas till figurens vänstra sida och de förmågor som 
karaktäriseras av improvisation kopplas till den högra sidan i modellen.  
 
Likheterna mellan resultaten i A-studien och A-C modellen ger att det kan sägas 
fruktbart att använda modellen för fördjupad förståelse av identifikations-
processen. Vad som dock framstår som problematiskt är att både A-C modellen 
och de resonemang som i detta kapitel hittills förts kring identifikation innefattar 
allt för komplexa aspekter för att på ett fruktbart sätt kunna innefattas i en 
studie. Resonemangen kommer ungefär lika långt i med avseende på om och på 
vilket sätt identifikation kan utgöra ett framkomligt perspektiv på organisering. 
Identifikation eller identitet som Bengtsson m fl uttrycker det framstår 
fortfarande som ett abstrakt och mångfasetterat begrepp. Dessutom blir 
överenskommelserna sedda ur ett identifikationsperspektiv snarast en effekt än 
en central aktivitet. Detta medför att det för denna studie finns behov av att 
utveckla identifikationsperspektivet och göra ett försök att skapa en modell för 
att göra processen möjlig att studera. 
 
I denna studie är identifikationsprocessen det centrala. Detta ger fokus på 
aktiviteter från ett annat håll jämfört med Bengtsson m fl (2007) som sätter 
överenskommelser i centrum. För att göra identifikationsprocessen hanterlig att 
studera på ett konstruktivt sätt behöver perspektivet bli mer konkret. A-C 
modell ger vidare en nyanserad bild av att identifikation och influenser kan ha 
olika karaktär vilket ger upphov till olika typer av överenskommelser i 
organisering. Den linjära illustrationen av förhållandet ger dock uppfattningen 
att de ställningstaganden och uppfattningar som skapas i dessa aspekter kommer 
att ha ett fixerat läge på linjen. Alltså uppfattningen kan prickas in på linjen eller 
skalan och sägas ligga på en specifik plats. Detta kan tänkas användbart att göra 
för att beskriva en viss situation. För en studie kring ett dialektiskt förhållande ur 
ett processperspektiv blir modellen dock för begränsande. Här saknas rörelse 
och dynamik kring identifikationsprocessen. Det dialektiska förhållandet innebär 
inte ett linjärt spektra med ytterligheter. Istället utgår uppfattningen från att 
aspekterna finns samtidigt i olika grad. Processperspektivet innebär en syn på 
identifikation som föränderlig dels genom förhandling och övervägande i 
stunden men också över tiden. I de kommande avsnitten utvecklas en bild av 
identifikationsprocessen utifrån Bengtssons m fl modell. Via aspekterna möten, 
osäkerhet och tvivel & tilltro skapas en mer konkret, dialektisk och föränderlig 
bild av identifikationsprocessen. 
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Som nämnts ovan ses i denna studie överenskommelser snarast som en effekt av 
identifikationsprocessen än som det centrala i aktion och interaktion. I steget 
mellan identifikationsprocessen och olika typer av överenskommelser blir då 
möten en plats för aktion och interaktion. Överenskommelser och influenser som 
lyfts fram av Bengtsson m fl (se Figur 3.1 ovan) blir med detta synsätt beroende 
av vilken typ av möten som kommer till stånd. Möten utgör på så sätt arenor för 
influenser och överenskommelser. Möten utgör även arenor för identifikations-
processen som innehåller ett prövande och omprovandet av uppfattningen om 
rollen. Här bör nämnas att möten i sig kanske inte skapar ett behov av provande 
och omprövande av identitetsuppfattningen. För att detta skall komma till stånd 
behövs att mötet på något sätt berör. Med möten som berör menas här möten 
som sätter aktörernas känslor i rörelse, något som skakar om, förför, lockar eller 
skapar frågor. Kotter & Cohen (2002) drar slutsatsen att: ”People change what 
they do less because they are given analysis that shifts their thinking then 
because they are shown a truth that influences their feelings” (Kotter & Cohen, 
2002:1). (Jämför även Fiol & O’Connor, 2002:543 om känslor som gnista, 
motor och bränsle för förändring)  
 
Möten uppstår i ett visst sammanhang, en viss kontext innehållande andra 
individer, ting, system och strukturer vilka ger uttryck för normer och 
värderingar. Alltså sker möten på flera olika sätt och med olika typer av 
”parter”. Möten behöver på så sätt inte vara mellan två individer utan kan även 
ses då individers och objekts vägar korsar varandra, t ex när byggaren möter 
planen, ritningen. Genom en text skulle det kunna sägas ske ett möte mellan 
läsaren och den/det som beskrivs i texten. Vid dessa möten skapar individer 
mening och förståelse genom att sätta sig själva i relation till det hon/han möter. 
Individen identifierar sig på så sätt i förhållande till sammanhanget. I detta 
sammanhang spelar uppfattningen om andra och deras identitet roll.  
 
Låt mig beskriva detta genom ett exempel: A-studien visar att det inom den 
temporära organisationen samlats aktörer som inte tidigare arbetat tillsammans. 
Aktörerna kan sorteras under flera olika yrkesgrupper (projektörer, byggare, 
brukare med flera) som i en traditionell byggprocess inte arbetar tillsammans. 
De olika yrkesgrupperna kan ses som grupper av aktörer som inom sig delar 
sociala identiteter. I studien uttrycks detta bland annat genom att skillnad görs 
på vilka som uttrycks som vi och vilka som uppfattas som de andra, där gränsen 
för vilka som tillhör oss sätts till yrkesgruppen. I A-studien framgår att de olika 
grupperna inom sig delar erfarenheter, skapar normer, värderingar, symboler och 
språk som styr tankemönstren till det traditionella sättet att arbeta, i sekvens. 
(Först projektering, sedan byggande och till sist förvaltning.) Aktörerna 
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uttryckte frustration och ibland även ironi över att projektet inte följde de 
traditionella strukturerna där behovet av kompenserande vägar uppstod. Detta 
kompenserande, parerande och mer laterala agerande beskrivs i studien som 
improvisation. I beskrivningarna av denna interaktion lyftes snarare individerna 
fram när aktörerna beskriver sin roll och sitt agerande än de olika 
yrkesgrupperna. Detta exempel visar att det strukturerande och improviserande 
agerandet innefattade olika typer av uppfattningar om medaktörerna vilket 
rimligen påverkade karaktären på mötena.  
 
För att problematisera och konkretisera mötenas karaktär väljer jag att relatera 
till det som i Inledningen (avsnitt 1.2.1) beskrevs som uppfattningen av 
verkligheten i olika ordningar eller relationer (Jenkins, 2004:17, Israels, 
1992:103). Författarna beskriver uppfattningen om olika ordningar och 
relationer på följande nivåer vilka ockuperar samma tid och rum och därmed blir 
omöjliga att skilja:  
 
Jenkins:   Israel: 
The individual order   Samhälleliga relationer 
The interaction order   Interaktioner eller sociala relationer 
The institutional order  Mellanmänskliga relationer 
 
Buber (1990) gör en klar distinktion mellan subjekt-subjekt relationer (mötet, i 
det mellanmänskliga) och subjekt-objekt relationer (de sociala relationerna). 
Han menar att det i ett möte mellan människor finns en skillnad i om individerna 
betraktar varandra som subjekt eller objekt. Det är enligt Buber (1990) t ex 
endast vid ett mellanmänskligt möte mellan subjekt som en dialog kan föras. Jag 
ser det därför som att det med det synsättet finns en skillnad i agerandet och 
interagerandet beroende av om vi möter en yrkeskategori eller en person, det vill 
säga om vi uppfattar personen som polisman (objektet) eller Kalle (subjektet), 
som i och för sig är polisman. 
 
Med utgångspunkten att vi anser att social identifikation påverkar vårt agerande 
ser vi också i ovan nämnda författare att mötet mellan dessa sociala identiteter 
kan ske utifrån olika nivåer eller med olika intentioner och uppfattningar om 
mötet. Det går att hitta likheter mellan Israels och Jenkins punkter ovan på 
följande sätt: Samhälleliga relationer kan jämföras med institutionaliserad 
ordning, sociala relationer/interaktioner med interaktionsordning samt det 
mellanmänskliga med individuell ordning. (Jämför punkterna ovan). För att 
förstå identifikationsprocessens villkor blir den centrala frågan utifrån 
ovanstående resonemang hur aktörerna upplever olika mötens karaktär med 
avseende på nivå och ordning.  
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Vid en genomgång av litteratur kring det växande teoretiska fältet identitet och 
identifikation får jag uppfattningen att det vanligaste syftet är att belysa och 
förklara hur aktörerna reagerar i olika möten beroende på hur individen 
identifierar sig i situationen. Fokus ligger på att hitta modeller för hur 
individerna reagerar i olika möten samt hur reaktionerna kan kategoriseras i 
olika identitetstyper. Nedan ges två exempel på detta genom författarna 
Humphreys (2002) och Collinson (2003). 
 
Humphreys (2002) belyser identifikationsprocesser som en viktig del i 
människors strävan att skapa mening. Han gör detta utifrån uppdelningen mellan 
organisatoriskt och individbundet identitetsskapande där gemensamma 
narrationer lyfts fram som en stark faktor för skapandet av legitimitet för 
ledarskap. I artikeln lyfter Humphreys fram fyra kategorier av relationer som 
han menar är intressanta att använda för analys av hur aktörer skapar mening i 
sitt yrkesliv. De fyra relationerna är:  

• identifikation med,  
• identifikation mot,  
• schizofren identifikation, 
• neutral identifikation. 

 
Det kan tänkas intressant att vid analys av mötet mellan sociala identiteter 
använda denna typ av struktur för att belysa hur identifikationen gestaltar sig. 
Dock menar jag att kategoriserandet i fyra fält förenklar relationer allt för 
mycket och styr sättet att betrakta identifikation som antingen eller. Antingen 
identifierar jag mig med eller mot, neutral eller ”ambivalent”. Betänk även 
komplexiteten i möten utifrån olika nivåer som beskrivits ovan.  
 
Collinson (2003) problematiserar och strukturerar problematiken kring subjekt 
och deras betydelse på arbetsplatser. I artikeln lyfter Collinson fram osäkerhet 
som en viktig aspekt i identifikationsprocessen. Han menar att osäkerhet har 
inverkan på konstruktioner av identiteter på arbetsplatser. Dessa identiteter 
skapas i möten där identifikationen utmanas av förändring. Collinson presenterar 
tre typer av identiteter som resultatet av aktörers meningsskapande i olika 
situationer. Dessa identiteter benämns: ”Conformist Selves”, “Dramaturgical 
Selves” och “Resistant Selves”.  
 
Författarna utgör goda exempel på det växande intresset kring identifikation och 
dess effekter. Det vill säga författarna belyser olika typer av reaktioner och 
identiteter som kan uppstå i möten. Kategoriseringen kan vara intressant för att 
visa identiteters mångfasetterade karaktär men det säger väldigt lite om vad som 
driver identifikationsprocessen och hur den drivs, vilket är centralt i denna 
studie. Fokus på vad som driver identifikationsprocessen utgår från syftet att 
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utifrån identifikationsperspektivet öka förståelsen för villkoren för organisering. 
Frågan om vad som driver identifikationsprocessen leder till funderingar kring 
vilka förhållningssätt/uppfattningar som spelar in i olika typer av möten samt 
hur uppfattningar kommer till uttryck och vad som därmed konstituerar roller.  
 
Min bild är att möten ger upphov till vad som kan ses som förhandling kring 
eller prövning/omprövning av identitetsuppfattningar. I denna ”interna” process 
av förhandlig och prövning där influenser spelar stor roll finns utrymme för både 
individer och kollektivet att inverka. Detta innebär att flera nivåer (jmf Jenkins 
och Israel ovan) inverkar i processen. I möten finns då möjligheter att olika 
uppfattningar utmanas, sätts på prov, vilket skapar behov av att forma eller 
omforma uppfattningen om rollen. För att återgå till studien vid Arlanda är min 
uppfattning att denna förhandling/utmaning påverkade avvägningen mellan 
strukturering och improvisation hos aktörerna. I det sammanhanget har 
förmågorna tydlighet och samordning hade karaktären av subjekt-objekt relation 
(eller objekt – objekt relation). (Jmf Israel 1992). Det vill säga byggledaren 
möter projektören. Detta medan förmågorna socialisation och lokalt 
meningsskapande snarare handlar om subjekt–subjekt relationer som ger en 
förhandling mellan individer som möts som subjekt (Kalle möter vännen Pelle). 
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Som ovan visats beskriver flera författare hur reaktionerna i möten resulterar i 
olika typer av identiteter. Detta fångar inte den processuella aspekten av 
identifikation som eftersträvas i denna studie. Intressanta frågor här är istället: 
Hur, av vad och med hjälp av vilka aspekter, drivs identifikationsprocessen? 
Collinson (2003) lyfter som ovan skrivits fram osäkerhet som en del av 
identifikationsprocessen. Det verkar rimligt att denna osäkerhet kan vara en del 
av identifikationsprocessen, en del i förhandlingen, formningen och 
omprövningen av identitetsuppfattningen. (Osäkerhet kan här jämställas med 
tvetydighet). Detta bland annat genom att individen utsätts för en risk att i sin 
yrkesroll agera på ett sätt som kan uppfattas som ”fel”. 
 
Resonemanget kan översättas till resultaten i A-studien. Den omedelbara risken 
med en förändring i byggprojektet tycktes vara att projektet på grund av detta 
inte längre skulle kunna hålla tidsplanen. Tid är pengar och en spräckt budget 
skulle innebära att projektet uppfattas som misslyckat. Detta gav att aktörerna 
hela tiden och in i det sista kom att anstränga sig för att hålla planeringen vad 
gäller tid, pengar och kvalitet. Detta utmanade i sin tur organiserandet genom att 
aktörerna hamnade i avvägningar kring hur de skall agera för att så långt det är 
möjligt hålla de planerade ramarna. Inom vilka gränser skulle då aktörerna i sin 
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roll, agera för att hålla planen? I denna komplexa dynamik uppstod rimligtvis 
osäkerhet kring hur aktörerna kunde, fick och borde agera i sin roll. (Jmf 
Kramer 2007:17, Elsbach & Bhattacharya, 20015). Exempel på hur denna 
osäkerhet kom till uttryck i A-studien var genom frustration och ibland ironiska 
uttalanden om bygget. Osäkerhet i identifikationsprocessen uppstod när den 
dagliga praktiken inte följde det som planerats. Tabell 1.0 i Inledningen visar på 
olika uppfattningar om organiserandet hos aktörerna i A-studien. Dessa 
uppfattningar kan som nämnts förändras med person och över tiden. 
Förändringarna gjorde att aktörer som inledningsvis uppfattade processen som 
sekventiell med ett ”vi och de- tänk” övergick till att anta uppfattningen om 
byggprocessen som i någon utsträckning parallell där rätt personkemi var en 
förutsättning för att få projektet att fortlöpa. Kopplat till ”A-C modell” (se Figur 
3:1) innebär detta att överenskommelserna i identifikationsprocessen då har en 
annan karaktär. Mötena kan på så sätt också sägas ske på olika nivåer (Jmf 
Jenkins (2004) och Israels (1992) resonemang), utifrån att aktörernas osäkerhet 
frammanat en omprövning, förhandling om uppfattningar om viktiga aspekter av 
organiserandet. 
 
Omprövning av identitetsuppfattningar kan sägas vara speciellt påtaglig i 
temporära organisationer och i situationer av förändring. I temporära organisa-
tioner möts individer som inte tidigare arbetat tillsammans. Byggsektorn är 
intressant som studieobjekt dels genom sin temporära karaktär men också 
genom att olika intressenter som arkitekter, byggare och brukare är inblandade i 
processerna. När förändringar då sker kan individerna tänkas luta sig mer mot 
objektiverade uppfattningar om andra yrkesgrupper än mot mer personliga 
medmänskliga uppfattningar. Hur hanterar aktörerna detta i de situationer då det 
planerade, strukturerade utmanas av förändringar? Med förändring menas här 
ändrade förutsättningar som inte i förväg kunnat planeras och struktureras, vilka 
kan vara både stora och små. Detta gäller allt från att till exempel bereda plats 
för en betongleverans som inte kunnat förutses, till att flytta ett elskåp som inte 
gör sig bra på den tänkta platsen. En mer påtaglig förändring inom byggsektorn 
framhålls vara att byggande och projektering i större utsträckning sker parallellt 
jämfört med tidigare. Detta utmanar invanda yrkesidentiteter att samarbeta och 
ger anledning att organisera sig på nya sätt. Att förändringar sker utifrån det 
planerade torde inte vara något konstigt i sig. Det intressanta är istället att titta 
på hur dessa förändringar påverkar interaktionen mellan sociala identiteter. 
Frågor kring vilka reaktioner och effekter förändringar får för det fortsatta 
organiserandet väcks. 

                                                 
5 “Organizational disidentification appears to be motivated by individuals' desires to both 
affirm positive distinctiveness and avoid negative distinctiveness by distancing themselves 
from incongruent values and negative stereotypes attributed to an organization.” Citat Elsbach 
& Bhattacharya, 2001 
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Låt oss anta att förutsättningarna i byggsektorn har förändrats på det sättet att de 
olika delarna projektering, byggande och förvaltning idag sker mer parallellt (se 
Bilaga A s.56 ff). Låt oss också anta att detta strider mot eller utmanar den 
traditionella uppfattningen om olika roller, tankemönster, normer och 
värderingar. I dessa situationer utmanas då enligt det resonemang som förts 
ovan, aktörernas invanda uppfattningar om yrkesrollens identitet. I den dagliga 
praktiken, i dialektiken mellan det hierarkiska och laterala, strukturerade och 
improviserade, uppstår då osäkerhet kring hur aktörerna skall välja att agera i sin 
yrkesroll. I dialektiken mellan det strukturerade och improviserade sker en 
omprövning, en utmaning av invanda identiteter vilket i mindre och ibland större 
utsträckning torde skapa medveten eller omedveten prövning av vem jag är och 
uppfattas vara. Hur gör man för att göra ”rätt”?  
 
I A-studien framkom flera gånger kommentarer om att det egentligen inte borde 
gå till på detta sätt. Att improvisera var inte den ”rätta” vägen men den var 
tvungen eftersom arbetet annars inte skulle fortlöpa. Förändringarna av 
byggplanerna gjorde att det inte alltid var självklart vilka vägar aktörerna skulle 
använda för sitt agerande. Arbetet kunde inte följa i förväg planerade och 
hierarkiska vägar utan genomfördes genom ett mer lateralt agerande som 
manade individerna att agera mer utifrån individbundna uppfattningar om vad 
som var rimligt, möjligt och ”rätt”. Detta eftersom det laterala agerandet inte 
legitimerades av i förväg planerade och invanda yrkesroller. Individerna hade 
själva att göra avvägningar om innehållet i yrkesrollen genom vilka det verkar 
rimligt att tänka sig att aktörerna utsatte sig för en risk att ”göra fel” vilket i sin 
tur torde skapa osäkerhet kring vilket innehåll och vilken karaktär aktörerna 
skulle ge yrkesrollen. (Jmf Ashforth & Mael, 1989, om rollkonflikter och social 
identifikation). I andra kontexter ingår improvisation på ett annat sätt som en 
självklar del i organiserandet. Jag tänker då på skapande, konstnärliga 
aktiviteter. Detta innebär att osäkerhet antagligen uppstår utifrån andra 
premisser, t ex om ett sådant projekt skulle styras och ledas utifrån hård 
strukturering och planering. Detta innebär att kontexten eller ”the Community” 
(Bengtsson m fl, 2007) har en central roll i organisering och i identifikations-
processer.  
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Ovan argumenteras för att osäkerhet kring rollens innebörd och karaktär kan ses 
som ett centralt och viktigt inslag i hur identifikationsprocessen drivs. Men vad 
händer då i identifikationsprocessen när känslan av osäkerhet uppstått? Hur 
drivs processen vidare? För att studera identifikationsprocessen behövs 
ytterligare ett steg tas utifrån begreppet osäkerhet, ett steg som fångar hur 
aktörerna kommer från känslan av osäkerhet till ett meningsfullt agerande. 
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Identifikationsprocessen, organiserandet och agerandet avstannar inte på grund 
av osäkerhet utan drivs, på något sätt, med hjälp av något, vidare i strävan att 
skapa mening.  
 
Meningsskapande ska enligt Weick (1995:17), förstås som en process som är: 
- Grundad i konstruktion av identiteter 
- Retrospektiv eller tillbakablickande 
- Antagande av uppfattningsbara omgivningar 
- Fortgående 
- Fokuserad på och av konstruerade antydningar 
- Driven av rimlighet snarare än exakthet 
 
Med detta sagt blir det intressant att fundera över hur mening skapas i 
dialektiken mellan det planerade och det improviserade. Med det improviserade 
menas här mer eller mindre spontana, ovanliga och nymodiga aktiviteter 
skapade i stunden. En sådan typ av aktivitet skall dock enligt Weick (2001:285) 
inte förstås som skapad i tomma luften utan som en process av 
meningsskapande i stunden. Improvisation är inte att jämställa med kaos, 
förvirring eller fullständig oordning. I denna studie betraktas improvisation som 
ett sätt att balansera mellan ordning och struktur och det som kan te sig 
fullständigt obegripligt. (Jmf Gustafsson & Wikström, 1999) Med strukturering 
avses här aktiviteter som kan sägas vara förhandlade, legitimerade och 
artikulerade i sammanhanget där aktören befinner sig. Det strukturerade utgörs 
av aktiviteter där aktörerna inte på samma sätt behöver fråga sig själva hur de i 
sin roll skall agera på ett accepterat, fruktbart och meningsfullt sätt. Aktiviteten 
hittar istället stöd i förhandlade uppfattningar som ibland kan sägas vara 
institutionaliserade. (Jmf Berger & Luckman, 1966) 
 
Meningsskapande förstås i denna studie som en komplex process som både 
påverkas av och påverkar omgivningen. Meningsskapandeprocesser är ständigt 
pågående kopplade till det sammanhang, den omgivning eller kontext där 
individen befinner sig. Meningsskapandet sker hos meningsskaparen som inte 
kan frikopplas sammanhanget. Meningsskapandet menar Weick (1995) utgår 
från individers behov av att ha en känsla, uppfattning om sin identitet. Behovet 
av att skapa mening utgår från ett behov av att upprätthålla en positiv 
uppfattning om sin egen identitet i sammanhanget. Samtidigt formar även 
individerna och deras uppfattning om identiteten sammanhanget. Aktörerna 
agerar inte bara utifrån sammanhanget utan formar sammanhanget och till och 
med utgör kontexten för organiseringen. Vad en viss situation betyder för 
individen dikteras av identiteten och agerandet utifrån detta påverkas av vad 
individen tror händer. Vad situationen betyder definieras av vem individen blir 
medan hon/han hanterar situationen eller vad och vem individen representerar. 



TEORETISK REFERENSRAM 
 
 

58 

Individen gör antaganden om vad situationen innebär utifrån det jag som känns 
mest begripligt, passande och acceptabelt i stunden. Weick påpekar dock att 
individer inte består av en identitet utan kan innefatta många. (Weick 1995:24, 
jmf även Mead, 1934, Feldman, 1979, Foreman & Whetten, 2002) 
 
Med ovanstående resonemang där meningsskapande ses som en process i 
stunden påverkad av sammanhanget med ett retrospektivt, tillbakablickande 
inslag framstår det som viktigt att peka på betydelsen av ”vanans makt” och det 
sociala spelets betydelse för meningsskapandet. Med ”vanans makt” menas här 
det retrospektiva inslaget som ger att nuet tolkas och förstås utifrån tidigare 
upplevelser och lärdomar. Med det sociala spelet avses uppfattningen om nuet 
och processen i nuet. Weick lyfter i sin artikel ”Drop your tools: An Allegory 
for Organizational Studies” (1996) fram den makt eller inverkan som kontexten 
och komplexa relationer kan ha på förmågan att släppa invanda, 
institutionaliserade tankemönster. Weick använder en liknelse utifrån två 
katastrofala bränder som krävde flera brandmäns liv. Anledningen till att 
brandmännen fick sätta livet till var deras oförmåga eller ovilja att släppa sin 
utrustning. Den tunga och otympliga utrustningen gjorde att de inte kunde ta sig 
ur eldsvådorna i tid. Brandmännen höll fast vid sina tillbehör trots att de av 
förmannen fick order om att släppa. Liknelsen är intressant eftersom den 
artikulerar flera aspekter som här lyfts fram som viktiga för identifikations-
processen. Eldsvådorna borde kunna jämföras med möten som berör när 
situationerna resulterar i livsavgörande ställningstaganden. Det verkar också 
rimligt att tänka sig att brandmännen under arbetet hamnade i känslan av 
osäkerhet kring vad som kunde anses som lämpligt och fruktbart i stunden. 
Ändå släppte de inte sin utrustning. I artikeln lyfts tio anledningar fram till 
brandmännen agerande (Weick 1996:306 ff): 

1. De kanske inte hörde förmannens order. (Kan ev. jämföras med uttrycket: 
Vi hör det vi vill höra. Egen kommentar). 
 

2. De såg i stunden inte det självklara motivet för att ändra sitt agerande. Det 
vill säga de var inte tillräckligt övertygade. 
 

3. De litade inte på förmannen. Människor håller fast vid vanan om de inte 
litar på den som säger till dem att förändra. 
 

4. För brandmännen var utrustningen starkt kopplad till överlevnad. Det vill 
säga det fanns ett orsak-verkan samband mellan utrustningen och utfallet av 
deras agerande. 
 

5. De var inte tränade i att släppa sina tillbehör och visste därför inte hur de 
skulle göra. 
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6. Alternativet till att hålla fast vid utrustningen var än mer skrämmande. 
Om de skulle ha släppt sina tillbehör hade osäkerheten kring vad de skulle 
göra istället varit allt för stor. 
 

7. Att släppa utrustningen kanske sågs som ett sätt att erkänna ett 
misslyckande. En symbol för uppgivenhet och nederlag. 
 

8. Eftersom ingen annan släppte verktygen framstod den individuella rädslan 
och viljan att släppa som överdriven. I den sociala dynamiken följde 
brandmännen vad som på grund av andras agerande framstod som ett säkert 
agerande. 
 

9. De kanske i stunden ansåg att alternativet att släppa inte skulle ge så stora 
konsekvenser eller var avgörande för utfallet. 
 

10. Identitetsuppfattningen var starkt kopplad till verktygen. För att kunna 
släppa krävs att verktygen och människorna ses som separata, olika och 
distinkta delar. Men om det är så att verktyget och personen har en stark 
identitetskoppling skulle en förlust av verktyget innebära någon form av 
existentiell kris. Vad är en brandman utan sin hjälm, slang mm? Vem blir jag 
om jag släpper? En fegis? 

 
Ovanstående punkter sätter på flera sätt fingret på osäkerhet och steget från 
osäkerhet till ett meningsfullt agerande. I detta arbete används Weicks 
beskrivning dels för att visa på en medvetenhet om att förändring inte alltid är så 
lätt. Punkterna artikulerar argument för varför människor trots ett möte med 
inslag av känslomässig beröring håller fast vid sina ”verktyg”. Dessa verktyg 
kan analogiskt översättas till vad som ibland kallas för vår ryggsäck av tankar, 
upplevelser, uppfattningar och institutionaliserade ordningar. Det verkar även 
rimligt att inte bara använda förklaringarna för att förstå varför vi håller fast vid 
vår ryggsäck och inte förändrar utan också för att förklara varför vi ibland 
”släpper” och tar nya vägar. Vi börjar med att utgå från att en förändring inte 
kommer till stånd på grund av brist på övertygelse, tilltro och uppfattning om 
konsekvenser. Detta torde då omvänt innebära att ändrade tankemönster är 
sprungna ur uppfattningen att det finns relevanta anledningar, tilltro till 
medaktörer, förståelse för behov och konsekvenser samt en positiv uppfattning 
om den egna identiteten i det ”nya” sammanhanget, den ”nya” ordningen. Detta 
aktualiserar åter värdet av möten som arena. I möten kan uppfattningar, 
konsekvenser och definitioner av kontexten artikuleras, formas och omformas 
vilket kan skapa förtroende, övertygelse, tilltro och mening. 
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I det följande argumenteras för att uttryckt tvivel och tilltro kan ses som verktyg 
för att skapa mening i stunder av osäkerhet. Valet att lyfta fram tvivel och tilltro 
är till viss del empiriskt inducerat från A-studien och har gått via andra mer 
väletablerade begrepp som t ex motstånd. Förutom att dessa aspekter kan sägas 
vara användbara för den enskilda individens meningsskapande i stunder av 
osäkerhet utgör dessa även aspekter användbara vid analys av berättelser. 
Uttryck av tvivel och tilltro blir därför även viktiga metodrelaterade begrepp för 
denna studie. Ambitionen här är att skapa en modell som gör identifikations-
processen konkret så att den kan studeras på ett konstruktivt sätt. Därför 
argumenteras här för att analyser av berättelser med avseende på tvivel och 
tilltro kan ge bilder av identifikation genom att aspekterna i retoriken används 
för att mejsla fram uppfattningen om den egna rollen  
 
Collinson (2003) lyfter, som nämnts ovan, fram aspekten osäkerhet kopplad till 
begreppet motstånd. Forskning kring motstånd är sedan länge ett etablerat fält 
inom organisationsteori (Dent & Goldberg, 1999). Min uppfattning är dock att 
forskningen oftast utgår från ett managementperspektiv (Piderit, 2000) och att 
begreppet i sig betraktas som en negativ reaktion mot förändring där 
forskningen försöker att öka förståelsen kring motstånd genom att t ex studera 
typer av motstånd, (Tucker, 1993) källor till motstånd (Pardo del Val & 
Martinez Fuentes, 2003) och försvarsmekanismer (Bovey & Hede, 2001). Detta 
sker i ett för mig underförstått syfte att komma till rätta med motståndet för att 
ur ett ledningsperspektiv kunna åstadkomma förändring.  
 
Vid närmare granskning av resultaten från A-studien kan en fördjupning av 
begreppet motstånd inte ses som den mest fruktbara vägen att konkretisera 
identifikationsprocessen. Uppfattningen från A-studien är inte att aktörerna 
visade motstånd, ovilja eller satte upp någon form av hinder för en fortsatt 
process i den dagliga verksamheten. Däremot fanns en tvekan och undran över 
hur förändringar och problem skulle hanteras och av vem. I stunden uppstod 
frustration men processen gick vidare och aktörerna inrättade och anpassade sitt 
agerande och sina uppfattningar om rollen till nya förutsättningar. Ofta uttryckte 
aktörerna att processen och deras agerande egentligen skulle ske på ett visst sätt 
men var tvunget att utföras på ett annat på grund av olika omständigheter. 
Motstånd blir därför ett allt för negativt och starkt begrepp att använda i denna 
studie. Det förefaller mer fruktbart att istället tala om tveksamhet eller tvivel i 
bemärkelsen: Vad gör en sådan som jag i en situation som denna. Det har visat 
sig att det finns lite skrivet kring begreppet organisering och tvivel eller för den 
skull identifikation och tvivel. Detta skulle kunna vara ett argument för att det 
inte är fruktbart. Å andra sidan kan vi betrakta det precis tvärt om, nämligen att 
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det är ett argument för att titta närmare på tvivel och dess inverkan på 
organisering på grund av dess mer outforskade karaktär.  
 
En författare som lyfter fram just tvivel och organisering är Kramer (2007). 
Kramer (2007:98) hävdar att organisering och agerande i komplexa dynamiker 
sker utifrån hypoteser. Det handlar då varken om att agera enligt strukturerade, 
regelstyrda hierarkiska ordningar i ett slutet system eller om ett agerande helt i 
blindo utifrån improviserade, laterala vägar. Istället anser han att agerandet sker 
utifrån aktörernas förmåga att skapa hypoteser om en tänkt ordning som går i 
riktning mot målet. Kramer kallar detta för meningsfullt agerande vilket innebär 
att aktörerna agerar utifrån ofullkomlig, felbar och preliminär kunskap i 
situationen. Agerande utifrån hypoteser innebär alltså att agera utifrån olika grad 
av osäkerhet och tvivel. Tolkningen är att individer då agerar som om det fanns 
en trygghet, klarhet och säkerhet i handlingsalternativen. Kramer utgår från ett 
systemteoretiskt perspektiv med inslag av kritisk realism där verkligheten styrs 
av mekanismer som är oberoende av vår kunskap om dem. Kramer (2007:92) 
gör en normativ studie med syfte att hitta ett bästa sätt att organisera tvivel på. 
Trots att detta perspektiv ligger utanför intresseområdet för denna studie om 
sociala verkligheter, finns intressanta resonemang värda att ta upp. Dessa 
resonemang används här som ett sätt att göra identifikationsprocessen mer 
konkret. Resonemanget nedan tar sin utgångspunkt i Kramers begrepp komplexa 
dynamiker (2007:77 ff) där han menar att det i dessa dynamiker är viktigt att 
hitta former för att organisera tvivel.  
 
Jag tolkar Kramers beskrivning av komplexa dynamiker (2007:77ff) som en 
specifik företeelse, något speciellt och annorlunda. Detta till skillnad från 
organisering som kan anses mindre komplex och mindre dynamisk. Jag vill dock 
snarare hävda att organisering ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv handlar 
om att hantera just komplexa dynamiker. Om vi tillåter organisering att innefatta 
identifikationsprocessen blir organiserande komplext genom de mångfasetterade 
aspekter som identifikationsprocessen kan sägas innefatta. Med ett process-
perspektiv på organisering och identifikation blir det också dynamiskt. Därför 
används Kramers resonemang på följande sätt: Låt oss anta att agerande sker 
utifrån hypoteser då vi inte kan ha fullständig kontroll över alla alternativ som 
kan tänkas finnas i en viss situation eller kring ett visst problem. Agerandet sker 
då som om vi var säkra på vilka alternativ som verkar rimliga i situationen. I 
vissa situationer legitimeras denna uppfattning av institutionaliserade uppfatt-
ningar och i andra stunder genom mer individburna uppfattningar. Överens-
kommelserna har då olika karaktär och bärs upp av argumentation utifrån 
uppfattningar i den specifika situationen. Ibland argumenteras då med 
tyngdpunkt i legala överenskommelser och ibland med tyngdpunkt i mer 
emotionella aspekter som på ett annat sätt saknar förhandlad gemensam 
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kunskap. De emotionella aspekterna bärs upp av individen och dennes 
personliga tolkningar. (Jmf Bengtsson m fl modell ovan). De olika sätten att 
argumentera på utgör olika vägar att skapa mening i situationen. Detta sker 
genom en avvägning mellan olika hypoteser som grundas i olika uppfattningar. 
Detta resonemang stöds av Weick (1979). Weick (1979:6) menar att 
organisering handlar om hantering av tvetydigheter och osäkerhet vilket för mig 
blir det samma som att hantera komplexa dynamiker. Organisering handlar om 
att hantera och försöka minimera valmöjligheterna i denna komplexitet. Detta 
sker då genom abduktion som den dominerande logiken. Genom gemensamma 
uppfattningar om verkligheten och om hur den skall organiseras överlämnas inte 
ansvaret till den enskilda individen i varje situation. Aktörerna kan då istället 
luta sig mot vedertagna normer, värderingar och handlingsmönster.  
 
Weicks modell (1979) innehåller en dynamisk process genom begreppet 
enactment som har koppling till aktion. Enactment kan enligt Hatch (2002:61) 
översättas till genomförande eller iscensättning. Genom agerande sätts fokus på 
en specifik del av organiseringen. Agerandet styrs av meningsskapande i den del 
av organiseringen där agerandet sker. Enligt Weick är diskreditering av 
överenskommen kunskap kärnan till förändring. Detta genom att det finns ett 
tvivel till den institutionaliserade insikter eller som Weick uttrycker det: ”one 
should simultaneously trust and distrust one´s existing insights.” Detta är 
intressant! Weick använder både begreppet tvivel och tilltro6 i sitt resonemang. 
Detta till skillnad från Kramer (2007) som endast använder doubt (tvivel) som 
en viktig aspekt av organisering. En fråga som spontant väcks är då om 
förändring alltid sker utifrån tvivel eller tilltro till en institutionaliserad ordning. 
Detta skulle i så fall förutsätta att organisering innehåller förhandlad kunskap 
om allt, dvs. att det inte kan uppstå situationer som aktörerna uppfattar som nya, 
annorlunda eller oorganiserade. För mig handlar det snarare om att situationer 
eller problem sätts in i en uppfattning om ett sammanhang, en kontext med 
förhandlad kunskap och insikter. Beroende på om aktörerna kan se lösningar 
som skapar mening i situationen eller problemet hämtad ur de institutionali-
serade insikterna kommer individen att argumentera för en viss lösning där 
tilltron och tvivlet antingen kan kopplas till de gemensamma uppfattningarna 
eller mer individburna uppfattningar.  
 
Ställningstagandet i denna studie är att se tvivel och tilltro som beroende av 
varandra där båda aspekterna ingår i processen samtidigt. (Jmf diskussionen om 
dikotomier i avsitt 3.1. ovan). Om vi följer Kramers (2007) resonemang om att 
agerande sker utifrån hypoteser där aktion och interaktion sker som om det fanns 
en trygghet och struktur i handlingen innebär det att agerandet kan sägas ske 

                                                 
6 Min översättning av begreppen trust och distrust = tilltro och tvivel. 
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utifrån ett tvivel till osäkerhet eller tilltro till säkra hypoteser. Detta innebär 
alltså att det då finns tilltro till att världen kan uppfattas som strukturerad med 
säkra handlingsalternativ. Poängen här är dels att tvivel inte bör ses separerat 
från tilltro och dels att tvivel inte enbart kopplas till att individer ifrågasätter 
strukturer eller visar tilltro till de samma. Det innebär istället att tvivel och tilltro 
uppstår i olika skepnader utifrån olika hypoteser om meningen i den dagliga 
verksamheten. Tvivel och tilltro förutsätter varandra och de båda kan i argumen-
tation kring en uppfattning användas på olika sätt, med olika tyngdpunkt. 
 
Ett perspektiv på tvivel och tilltro skulle kunna vara att det borde vara en del av 
organiseringen och att det ur ett ledningsperspektiv då ses som en variabel att 
leda och styra. (Jmf Kramer, 2007). Med detta perspektiv utgår vi enligt min 
mening från att det finns ett optimalt sätt att leda, styra och organisera. Tvivel 
som en variabel ger att ledningen utifrån skulle kunna skapa förutsättningar för 
tvivel (som en isolerad företeelse) och påverka densamma för att på så sätt 
åstadkomma förändring. Detta är också Kramers syfte som utgår från att tvivel 
kan och bör struktureras. (Kramer, 2007:92). Utgångspunkten för denna studie 
är inte att det finns ett bästa sätt att organisera utan intresset ligger på vad som 
konstituerar och driver organiseringen. Tvivel och tilltro ses här som aspekter av 
identifikationsprocessen vilka bidrar till förståelse för hur organiseringen 
utvecklas och vad som konstituerar utvecklingen i dialektiken mellan det 
strukturerade och improviserade.  
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För att kort sammanfatta hur identifikationsprocessen betraktas i denna studie 
kan inledningsvis sägas att synsättet är att identifikationsprocessen sker i en 
komplex dynamik (se Kramer, 2007:12). Identifikationsprocessen betraktas i 
denna komplexa dynamik utifrån Jenkins (2004) argumentation kring social 
identifikation. I den komplexa dynamiken sker då möten av olika slag (jmf 
Buber, 1990, Israel, 1992) som driver den sociala identifikationsprocessen. 
Processen drivs i och med att det i mötena skapas osäkerhet. Osäkerheten finns i 
och med att aktörerna har att göra en avvägning mellan olika aspekter och 
ordningar för dessa möten där rollen utmanas, prövas och förhandlas. Processen 
avstannar inte i och med känslan av osäkerhet. I och med strävan att skapa 
mening drivs identifikationsprocessen vidare till ett ställningstagande. (Jmf 
Weick, 1995). I detta ställningstagande har aktörerna att inför sig själv och 
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ibland inför andra kunna argumentera för sin uppfattning. I denna studie har 
valts att fokusera hur tvivel och tilltro används som verktyg för att argumentera 
och konstruera rollen. (Jmf Kramer, 2007). 
 
Meningsskapande bygger på att individer har uppfattningar om jaget, 
omgivningen och relationen dem emellan. I detta meningsskapande finns 
uppfattningar som kan sägas vara institutionaliserade och kollektiva vilka 
bygger på legitimerade och analytiska överenskommelser. (Jmf Bengtsson m fl, 
2007). Detta ger i interaktion möjlighet till möten mellan objekt där de institutio-
naliserade uppfattningarna kan sägas vara överenskomna, legitimerade och inte i 
behov av att ifrågasättas. I situationer av förändring utifrån i förväg planerade 
och strukturerade ordningar skapas i identifikationsprocessen en osäkerhet där 
aktörerna har att avväga hur de skall agera. I denna avvägning innefattas 
individuella uppfattningar och konstruktioner som eventuellt inte finns 
förhandlade artikulerade eller legitimerade hos andra än den enskilda individen. 
Om individen i stunden av avvägning tillåter individburna konstruktioner av 
mening att inverka skapas behov av möten mellan två subjekt för att 
argumentera för och legitimera en uppfattning. En uppfattning som inte kan 
sägas vara för-givet-tagen eller institutionaliserade i en viss ordning. I denna 
stund där individen inte finner trygghet och tilltro i det institutionaliserade 
skapas behov av att hitta andra ramar för agerandet och därmed andra grunder 
för överenskommelserna. I ett sådant läge kan överenskommelserna sägas vila 
mer på emotionella och legitimerande aspekter i mötet. För att även relatera till 
Bubers (1990) tredje kategori av möten dvs. subjekt – objekt möten kan sägas att 
aktörerna i dialektiken mellan strukturering och improvisation kan tänkas skapa 
mening genom till viss del institutionaliserade uppfattningar. Alltså situationer 
där delar av de kollektiva uppfattningarna tillåts vägas in i uppfattningen av 
situationen men där den egna individens uppfattningar används som 
argumentation för att lösa situationen i stunden. 
 
Många gånger kan bilder, figurer och modeller användas för att klargöra 
teoretiska resonemang. De försök som i denna studie gjorts att skapa en modell 
eller figur av identifikationsprocessen har enligt min mening väckt fler frågor än 
varit klargörande. Den främsta anledningen till detta är begränsningen som 
papprets två-dimensionella karaktär ger oss. Förståelsen för identifikations-
processen uttrycks här som innefattande dialektiska förhållanden och förändring 
över tiden vilket kräver mer än två dimensioner. Tillåt mig istället för att komma 
runt denna problematik och göra ett försök att visualisera några uppfattningar i 
dialektiken genom att presentera fyra ”tankebubblor”. Tankebubblorna blir 
stillbilder, snapshots tagna ur en pågående process vilka var och en symboliserar 
ett visst förhållningssätt med vissa karaktäristika. Bilderna är valda för att visa 
på grundläggande skillnader men inte statiska uppfattningar. Illustrationerna 
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fångar uppfattningarna i stunden. Utifrån stillbilderna kan uppfattningarna och 
förhållningssätten sedan förändras åt olika håll.  
 
Tanken eller uppfattningen som åskådliggörs som en ”tankebubbla” visar 
uppfattningen i en viss situation. Genom att illustrera fyra tankebubblor visas 
hur uppfattningen kan förändras över tiden och utifrån olika situationer. I 
meningsskapandet har individerna alltså att göra avvägningar mellan de olika 
aspekter på den skala som Bengtsson m fl åskådliggör i A-C modellen (se Figur 
3.1). I processen och det dagliga organiserandet använder individerna dock olika 
tyngdpunkt av dessa aspekter för att inför sig själv och andra legitimera 
uppfattningen och därmed agerandet. I Figur 3.2 nedan illustreras institu-
tionaliserade uppfattningar av en grupp av individer medan individuella 
uppfattningar illustreras av en ensam individ. I bilderna anger storleken på 
gruppen eller individen i vilken utsträckning individen tar styrka ur kollektivet 
eller personens uppfattningar. 
 

 
Figur 3.2: ”Försök att visualisera uppfattningar i identifikationsprocessen” 

(Källa: Egen) 
 
Figur 3.2 visar hur det i individernas meningsskapande finns både institu-
tionaliserade och individuella uppfattningar. Bilderna illustrerar att tyngd-
punkten i vilka röster som får, kan eller måste komma till tals i en viss situation 
kan vara olika i olika situationer. Bilderna visar därmed också att avvägningarna 
görs i stunden och därmed kan förändras med tiden. Den kollektiva uppfatt-
ningen kan innehålla aspekter som symboler, riter, artefakter mm vilket inte 
tydliggörs i illustrationen. Dessa aspekter får läsaren själv hålla i minnet.  
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I illustrationerna visas dels institutionaliserade uppfattningar som kan sägas 
förhandlade och överenskomna i kollektivet och dels individuella konstruktioner 
som kanske inte finns artikulerade och legitimerade annat än hos individen. De 
olika uppfattningarna kommer till uttryck i och ger upphov till möten av olika 
slag. Illustrationerna ger möjlighet att förstå att det kan finnas ett spektrum av 
möjlig identifikation och möjliga möten där ovanstående bilder endast är fyra 
möjliga. Det är med denna bild inte svårt att förstå att individer i stunder av 
meningsskapande kan känna viss osäkerhet kring hur de identifierar sig i 
situationen särskilt då detta sker i möten med andra individer eller objekt. I 
dessa stunder av osäkerhet har individen att hitta argument för vilken 
uppfattning hon/han har om situationen. 
 
Som beskrivs ovan är uppfattningen att avvägningen mellan olika ordningar 
accentueras av möten med andra och annat. Möten som arena för identifikations-
processen kan sägas inverka på identifikation på flera olika sätt. Möten kan 
bland annat utmana, bidra med argument till och bekräftelse av identitets-
uppfattningar. (Se Figur 3.3 nedan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3: ”Möten som arena för identifikationsprocessen” (Källa Egen) 
 
I Figur 3.3 ovan åskådliggörs förutom möten inverkan, hur de olika begreppen 
osäkerhet, gemenskap och meningsskapande som används som betydelse-
markörer i den teoretiska referensramen, relateras till mötens inverkan på 
identifikationsprocessen. Figuren blir en grov förenkling av sociala processer 
men syftar främst till att peka på tänkbara förhållanden mellan mötens inverkan 
och betydelsemarkörerna. 
• Möten utmanar: 

I möten där invanda uppfattningar utmanas t ex i stunder av förändring skapas 
osäkerhet eller en tvetydighet kring hur individen identifierar sin roll. Mötet 
utmanar på så sätt identitetsuppfattningen till förhandling, prövning och 
omprovning av uppfattningen kring olika ordningar. 
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• Möten bidrar med argument: 
Möten kan även sägas bidra till identifikationsprocessen genom att individen i 
mötet kan finna argument, övertygelser och tilltro som hjälper till att ta 
ställning och skapa mening i förhandlingen. Detta genom att mötet t ex bidrar 
med definitioner av verkligheten, målar bilder av uppfattningar eller på andra 
sätt övertygar. 

• Möten bekräftar: 
Möten kan även sägas fungera som arena för att bekräfta olika uppfattningar 
genom att individen i mötet känner samhörighet och trygghet i en gemenskap.  

 
De tre exempel på inverkan som möten kan ge på identifikationsprocessen kan 
innefattas i ett och samma möte eller ske vid olika tillfällen. Uppfattningen är 
även att de tre aspekterna hänger ihop och att behovet av dem kan väga olika 
tungt i olika situationer. Låt oss säga att ett möte starkt utmanar invanda 
uppfattningar eller institutionaliserade ordningar och skapar stor osäkerhet kring 
hur individen skall förhålla sig. I en sådan situation verkar det rimligt att 
behovet av möten som bidrar med argument och bekräftelse i prövningen och 
omprövningen också är stor. (Jmf Weick, 1996). I andra sammanhang där möten 
kan sägas starkt bekräfta invanda och institutionaliserade uppfattningar, där 
gemenskapen är känd, bekräftad och artikulerad öppnas inte för samma grad av 
utmaning och osäkerhet.  
 
Ovan har framhållits att individen i stunder av osäkerhet har att argumentera för 
sitt ställningstagande och sin uppfattning i prövningen och omprövningen av 
rollen. Den retoriska argumentationen blir således ett sätt att konkretisera 
identifikationsprocessen. Billig (1991) förklarar argumentationsprocessen som 
bestående av två delar: förmågan att kategorisera (sammanföra, likna vid) och 
förmågan att särskilja (göra unik). Jag menar att denna förmåga att argumentera 
genom kategorisering och partikularisering (särskiljning, tudelning) sker genom 
en retoriskt visad tilltro och/eller tvivel till hypoteser. (Jmf Kramer, 2007). 
Resonemanget kring argumentering genom antingen kategorisering eller 
tudelning kan jämföras med Davis (1971) sätt att beskriva vad som fångar 
människors intresse och anses meningsfullt. Han menar att intresse skapas 
antingen genom att visa på hur ett fenomen (eller en teori i hans fall) hör ihop 
med och kan jämställas med något annat eller genom att visa på att något som 
tycks homogent egentligen innehåller särskiljbara aspekter eller motsättningar 
som gör delarna unika. 
 
I denna rapport används objektivering som ett annat ord för kategorisering då 
individen i och med kategorisering görs till objekt. På samma sätt används 
subjektivering synonymt med tudelning. I resonemangen särställde sig 
individerna från en viss kategori (tudelades från gruppen) genom att personen/er 
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gjordes till subjekt i berättandet. Den empiriska studien som presenteras i nästa 
kapitel bygger på analys av berättelser från erfarna byggherrar där valet i 
analysen är att fokusera hur aktörerna genom objektivering och subjektivering 
uttrycker tvivel och tilltro.  
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I detta kapitel ges en bild av hur de byggherrar jag samtalat med såg på sin roll 
och det sammanhang inom vilket deras roll konstruerades. Beskrivningen utgår 
från analys av berättelserna med avseende på visad tilltro och visat tvivel till 
olika aspekter. Tvivlet och tilltron framkom genom att aktörerna i argumenta-
tionen använde tudelning och kategorisering för att beskriva och mejsla fram sin 
egen roll. I denna rapport används objektivering som ett annat ord för 
kategorisering då individen i och med kategorisering görs till objekt. På samma 
sätt används subjektivering synonymt med tudelning. I resonemangen särställde 
sig individerna från en viss kategori (tudelades från gruppen) genom att 
personen/er gjordes till subjekt i berättandet.  
 
Analysen gav tre mönster av identifikation som nedan beskrivs vart och ett för 
sig. Kapitlet avslutas med ett sammanfattande resonemang kring de tre mönstren 
av identifikation.  
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I de följande avsnitten presenteras min berättelse om vad samtalen med de tio 
erfarna aktörerna gav för bild av identifikationsprocessen. En kortare 
beskrivning av de tio personerna finns i Bilaga 2. Samtalen visar en spridning av 
olika förhållningssätt till de situationsbeskrivningar som presenterades. 
Analysen av intervjuerna visar på så sätt ett spektrum av möjliga konstruktioner 
av roller i förhållande till dessa beskrivningar. Detta spektrum har genom 
analysen sammanfattas i tre mönster av rolluppfattningar:  

• Det förhandlade och artikulerade - det normala 
• Det icke förhandlade - legitimering av alternativ 
• Det inom organisationen förhandlade - alternativ normalitet 

 
De tre mönstren presenteras vart och ett för sig i det fortsatta kapitlet. Varje 
mönster beskrivs med hjälp av flera röster som presenteras i underrubriker. 
Tabell 4.1 nedan sammanfattar vilka personers röster som lyfts fram för att 
beskriva de olika mönstren samt vilka uttryck som sammantaget skapat 
mönstret.  
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Mönster av 
rolluppfattningar 

Beskrivs 
utifrån 
samtal med: 

Uttryck  

"Det förhandlade och 
artikulerade - det 
normala" (avsnitt 4.2) 

Anna, Peter, 
Björn, Janne 
och Martin. 

* Jag är inte representativ  
* Det här är inte det normala 
* Så här är det! 
* Den disciplinerande normaliteten  
* Reflekterande argumentation 

"Den icke förhandlade 
rollen - legitimering av 
alternativ" (Avsnitt 4.3) 

Anna, Janne, 
Björn. 

* Subjektet i mötet med andra 
* Objektivering – ironi och indirekt 
subjektivering 

"Det inom organisationen 
förhandlade - alternativ 
normalitet" (Avsnitt 4.4) 

Lasse, Anders, 
Göran, Stefan 
och Malin 

* Användandet av företagsnamn 
* Tilltro till artefakter i organisationen
* Subjektet och företaget 
* Ledarskapets betydelse 

 
Tabell 4.1: ”Koppling mellan mönster, berättelser och uttryck” (Källa: Egen) 
 
Uttrycken som listas i Tabell 4.1 ovan återfinns som underrubriker i de följande 
avsnitten. De är lite olika till sin karaktär där vissa utgör direkta uttalanden och 
andra mina tolkningar av berättelserna. Detta är en effekt av att tvivel kommer 
till uttryck på flera olika sätt. (Jmf avsnitt 2.6.1). Syftet med tabellen är i första 
hand att visa på att flera personers berättelser och flera olika uttryck tillsammans 
skapat mönster samt att ge struktur och överblick för den fortsatta läsningen. 
 
I presentationen av de olika mönstren har jag valt att hålla mig nära de 
ursprungliga berättelserna. I varje avsnitt görs en djupdykning i ett specifikt 
samtal med starkt fokus på citaten. För att poängtera vissa saker i citaten görs 
understrykningar ur vilka stöd för resonemangen hämtas. Understrykningarna 
visar således mina poängteringar och inte nödvändigtvis aktörens. Namnen i 
texten är fingerade och företagsnamn har ersatts med Företag A, B etc. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av de tre mönstren (Se avsnitt 4.5) 
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Min uppfattning är att samtliga aktörer i sitt berättande om sin roll på olika sätt 
förhöll sig till någon slags normalitet gällande rollens innehåll, karaktär och 
sammanhang. Denna normalitet kännetecknas av att det tycktes vara en 
förhandlad, vedertagen, artikulerad och i vissa fall även dokumenterad 
uppfattning. Till exempel kom detta till uttryck i beskrivningar av olika roller 
med specifika etiketter, genom referenser till vedertagna strukturer och 
upphandlingsformer och genom hänvisning till en rådande tradition.  
 
Personerna lyfte i sina berättelser inte alltid uttryckligen eller direkt fram en 
beskrivning av det normala. Ibland framkom denna normalitet som för-givet-
tagna, underförstådda uppfattningar. I andra sammanhang framkom det normala 
genom berättelser kring vad som inte anses normalt. Det tydligaste uttrycket för 
detta kom genom att flera personer i inledningen av samtalen talade om för mig 
att de själva nog inte borde ses som representativa för byggherrerollen. Men det 
fanns även andra uttryck för detta normala. I ett av samtalen reagerade personen 
väldigt starkt på den första situationen som presenterades från A-studien. 
Reaktionen kom utifrån att situationen inte ansågs normal. I andra fall var det en 
mer ödmjuk reflektion kring att en viss yrkesgrupp eller en viss struktur eller 
tradition borde ändras och lära av något annat, något som ännu inte var 
artikulerat, förhandlat eller vedertaget. I avsnitten nedan beskrivs fem olika 
uttryck för det normala:  

- Jag är inte representativ – ett inledande konstaterande 
- Det här är inte det normala – det starka uttrycket 
- Så här är det – det självklara uttrycket 
- Den disciplinerande normaliteten – det resignerade uttrycket. 
- Reflekterande argumentation kring tradition och normalitet – det svagare 

uttrycket 
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De två första personerna som jag träffade inledde samtalet med kommentaren: 
”Men jag är ju inte representativ”. Det visade sig sedan att kommentaren skulle 
återkomma i en eller annan form även under flera av de följande samtalen. 
Kommentarer som ”Min roll är lite speciell”, ”Just min roll följer inte vad som 
är vanligt”, ”Jag har ju en annan bakgrund än vad som är vanligt”, inledde näst 
intill alla samtal. Det blev därför viktigt för mig att fundera över vad dessa 
kommentarer stod för. Varför fanns ett behov av att tala om att personen i fråga 
på något sätt var speciell, unik eller annorlunda. I detta sammanhang väcktes 
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också mitt intresse för att i studien fokusera tvivel och tilltro. Om det hade varit 
så att kommentaren endast yttrats av en eller två av intervjupersonerna skulle jag 
vara benägen att tro dem dvs. benägen att reflektera kring den enskilda 
individens speciella omständigheter, personlighet eller yrkeskarriär. Men denna 
ständigt återkommande poängtering skapade snarast funderingar kring vad 
personerna friskrev sig från eller reserverade sig mot. Kommentaren kom alltid 
tidigt i samtalet dvs. personerna hade ännu inte läst situationsbeskrivningarna, 
samtalet hade inte heller börjat komma in på mer detaljerade diskussioner, utan 
endast inletts med en presentation av mig och projektet i stort. 
 
Låt mig resonera kring detta. Spontant torde det vara så att vi alla på något sätt i 
en intervjusituation vill framhålla vår excellens eller åtminstone visa att vi är 
”kompetenta” nog att svara på och resonera kring en bransch och yrkesroll där 
vi har lång erfarenhet. Samtalen jag förde här var frammanade av att personen 
blivit tillfrågad om att samtala kring sina erfarenheter, underförstått att jag som 
intervjuare tror att de har något att tillföra. Det är svårt att se att någon i en sådan 
situation skulle säga att de inte har något att berätta eller att de under alla sina år 
faktiskt gjort ett dåligt jobb och inget har att tillföra en undersökning av denna 
typ. Anledningen till kommentaren om att personen inte var representativ borde 
vara en annan.  
 
Det skulle kunna vara så att personerna ville visa ödmjukhet och inte ville 
framhäva sig själva som individ med allmängiltig kunskap om det område som 
stod i fokus för samtalet. Min uppfattning är dock inte att personerna gav mig 
och mitt projekt den auktoriteten. De tycktes avslappnade inför samtalet och 
tycktes medvetna om och lugna med att de visste mer än jag om branschen och 
byggherrerollen. Jag påtalade även att jag personligen inte jobbat i branschen 
och på så sätt inte hade erfarenhet av yrket. 
 
Den mer intressanta och även i mitt tycke möjliga tolkningen av detta är istället 
att det bakom dessa kommentarer fanns underliggande uppfattningar om 
byggherrerollen. Uppfattningar som kunde sägas vara allmängiltiga, förhandlade 
och institutionaliserad synsätt på byggherrerollen, dess egenskaper och innehåll. 
(Dock bör nämnas att denna rapport inte tar upp frågan kring huruvida denna 
underliggande uppfattningen hos en individ kan jämställas med den 
underliggande uppfattningen hos en annan individ). Min uppfattning är att 
aktörerna på något sätt och av någon anledning ville friskriva sig från denna 
allmängiltiga bild. Det tycktes finnas saker i deras erfarenheter som gjorde att de 
inte fullt ut delade den gemensamma institutionaliserade bilden av 
byggherrerollen. Aktörerna visade en vilja eller ett behov av att på så sätt 
reservera sig mot kulturellt skapade normer och värderingar som följde med 
bilden av yrkesrollen. Personerna ville eller kunde med sina erfarenheter, inte 
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helt erkänna sig till de karaktäristika som följde med uppfattningen om rollens 
allmängiltiga betydelse. För mig var detta ett tecken på en rådande stark kultur 
med uppfattningar och förväntningar på hur en person i denna roll bör uppföra 
sig i olika sammanhang och situationer. Aktörerna gav med hjälp av sitt 
konstaterande det egna subjektet en särställning i sammanhanget. På så sätt 
subjektiverades/tudelades den egna rollen från det normala.  
 
Uppfattningen om att inte vara representativ framkom som sagt i nästan alla 
samtal. Andra aspekter i analysen framkom tydligare i ett eller några av mötena 
varför jag i den fortsatta beskrivningen låter något eller några av samtalen spegla 
en viss uppfattning.  
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Det första som hände när jag visade min situation 1 för Anna var att hon 
reagerade väldigt starkt mot beskrivningen. Hon reagerade inte främst på 
innehållet i situationen utan på vilka beteckningar/etiketter som sattes på olika 
individer.  

”Det här är ju alltså en väldigt märklig organisation. Den har ju ingenting med någon 
annan att göra… Alltså det här att organisationen är A och O det är alldeles korrekt! 
Men vad som också är A och O är att man använder rätt typ utav beteckning på folk 
så att man vet vad man menar. För det här är oerhört förvirrande! För, för mig är det 
normala att byggledarrollen den är upphandlad av beställaren. Byggledaren är till för 
att se till att entreprenören utför det han ska och entreprenören har en ansvarig på 
platsen. Och ansvarig pratar med byggledaren men så är det inte här. Ja det var ett 
väldigt märkligt sätt! Man skickar ju inte via byggledaren de är ju motparter på något 
sätt. Här känns det ju inte riktigt som att de är motparter utan det kanaliseras på något 
mystiskt sätt. Men det här är inte det normala!” 

 
Etiketterna på olika yrkesgrupper tycktes ha stor betydelse för Anna. Med 
etiketterna uttryckte Anna även att ett visst innehåll en viss uppgift och 
karaktäristika följde. I vissa fall visade hon dock tvivel till vikten av vissa roller 
eller kategorier av aktörer. 

”Alltså man måste namnge rätt. För det man råkar ut för är ju t ex det här med 
installationssamordnare det kan man ju bli alldeles snurrig på. Vem är det egentligen 
som är det och vilket uppdrag har han. Byggledarna tassar gärna in på hans område 
och lägger sig i. Men egentligen är installationssamordnaren entreprenörens…”  
 
”…vi hade fått en organisationsplan utav dem där de namnade en del av 
organisationen på ett sådant sätt att vi uppfattade det som snurrigt… det var en 
projekteringsledare sen fanns det en projekteringsledare för varje skrå och det går 
bara inte att ha det så. Men det de menade var handläggare och det är en helt annan 
sak alltså. Så det gäller inte bara att man har en organisation utan det gäller också att 
man vet att vad betyder det här som organisationen säger. Vad innebär det att du får 
göra? Vad har du för befogenheter egentligen? Ja, vem sitter du i knä på?” 
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Som framgår visade Anna att det trots allt inte alltid var självklart vilket 
innehåll en viss etikett hade och att det därför var viktigt med befattnings-
beskrivningar. Anna uttrycker det som att vissa företag hade ”rätt” etiketter och 
”rätt” beskrivningar medan andra hade missförstått vad som var det normala 
och det rådande.  

”Ja alltså jobbar man med Företag A som jag gör rätt mycket. Då är det solklart. De 
har personbeskrivningar och de säger att du ska ha det här och du ska göra det här. 
Och då är det jätte enkelt. Men om man går till Företag B t ex som slår sig för bröstet 
och säger att vi har egna projekteringsledare, det har de inte! Men de tycker ju att de 
har det… om du pratar med en entreprenör då tror de att byggledare och 
projekteringsledare det är samma sak. Men det är det absolut inte!” 
 

I citatet ovan speglar Annas uttryck att det finns något som är normalt genom 
att hon talar om hur det är och vad som finns och inte finns. Det samma gällde 
själva arbetsinnehållet. Under vårt samtal frågade jag Anna hur hon såg på 
vikten av att sitta nära sina medarbetare och arbeta med de förmågor som i 
Arlandastudien benämndes socialisation och lokalt meningsskapande. Åter igen 
framkom vad som var det normala i branschen genom uttryck för att bygget vid 
Arlanda inte kunde sägas vara normalt. 

”Det viktiga är att du har klart för dig hur organisationen fungerar. Det spelar ingen 
roll om du sitter i Luleå eller Malmö eller vad du håller på med. Däremot måste man 
ju då med jämna mellanrum träffas. Och det har jag ju funderat över måste man 
verkligen det? Men det är faktiskt väldigt bra. För det dyker upp problem som löses 
direkt eftersom alla sitter runt samma bord. Men det fungerar ändå så här trots att du 
inte sitter fysiskt på samma ställe det har ingenting med det att göra.” 
 
På Arlanda framhöll man det som att det skulle ha funnits ett värde i det. [Min 
kommentar] 
”Ja, det tror jag säkert att just på det där bygget hade det säkert varit så men det 
normala är att det inte behövs.” 

 
Anna visade stor tilltro till det hon uppfattade som det normala vad gällde 
struktur, roll och innehåll. Min uppfattning blev att hon såg sin roll som kopplad 
till ett fåtal personer. Om dessa personer skulle bytas ut under projektet kunde 
det vara besvärligt. Det kunde vara besvärligt i den meningen att det sociala 
spelet bröts och genom att information kunde gå förlorad. Tyngdpunkten i 
berättandet låg på strukturerade vägar, befattningsbeskrivningar och planerade 
informationskanaler. 

”Det är klart att det är ju alltid besvärligt att man byter ut någon. Det tar ju ett tag 
innan de kör in men det som händer är ju det att den som blir inkörd får ju mycket 
större jobb att reda ut det sociala spelet . Han har ju ingen koll på vem som gör vad 
och det här spelet. För även om man personbeskriver så är det ju i en 
konsultorganisation så att vissa vet mer än andra.” 
 
”Det normala är ju att man har en man och försöker hålla det där. För det blir för 
splittrat annars. För annars är man ju i det här med beskedsordningen igen. Alltså 
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pratar man med 4 st så kommer du ju inte ihåg vem som sa vad. Därför vill man ju 
minimera antalet personer, så är det ju. Och därför har man ju också organisationer 
som man har [...]  Börjar man prata så här [hon visar på tvären] då är det kört alltså!” 
 
”Ibland kändes det ju som att jamen jag kan väl prata med honom direkt men det går 
ju inte. Så gör man bara inte! Den enda kontaktytan man har då är byggmötena. Då 
kan jag prata direkt med entreprenören men annars så måste jag gå via min 
byggledaren så att byggledaren har full kontroll på vad som sägs och inte sägs. Är 
man inte rak och tydlig då går det inte då havererar det!” 
 

Under samtalet kom Anna ofta in på skillnaden mellan olika upphandlings-
former. Dessa framhölls som styrande för vilka kanaler, kontaktytor och vilka 
roller som ansågs aktuella. Dock ställde hon sig tveksam till de 
upphandlingsformer som hon ansåg dominerade branschen. Det intressanta i 
detta var att det som Anna ville komma åt med en ändrad upphandlingsform var 
ökat engagemang, innovationsförmåga och ökat samarbete.  

”Vilken upphandlingsform föredrar du då?” [Min fråga] 
”Jag tycker inte något är bra. Jag skulle ju vilja alltså att man förhandlingsupphandlar. 
Det tror jag skulle vara mycket smartare. […] Mer samarbete i inledningsskedet […] 
Och sådana här offentliga upphandlingar tror jag är rena döden där priset avgör ... Det 
tror jag är förödande, initiativen försvinner liksom. Du får inte betalt för och 
uppskattning för om du är innovativ, så det är väl ingen idé. Men förhandlings-
upphandlingar tror jag skulle vara något. Det är inte så vanligt och jag tror att det kräver 
för mycket.” 
 
”Vad är det som gör att ni inte ändrar upphandlingsform då?” [Min fråga] 
”Tradition! Man är inte van och jag tror alltså att beställaren inte heller är van. Vi 
brukar alltid göra så här och det brukar funka […] Jag hoppas på förhandlings-
upphandling men folk tjurar ju på. Man växer väl in i någonting och jag menar att det 
ska väl mycket till för att man ställer sig upp och säger: Nää! Nu tänker jag inte göra 
så här längre.” 
 

I citatet kan noteras att Anna dock inte går så långt som att själv ta initiativ till 
en sådan upphandlingsform och avslutar med att det troligen kräver för mycket 
i alla fall. På något sätt faller Annas egen identitet underordnades rådande 
ordning och ansvaret läggs på systemet som om Anna vore i händerna på 
”verkligheten”. När det gällde rollers påverkan av upphandlingsform menade 
hon att detta helt styrde interaktionen vilket beskrivs i citaten nedan där Anna 
på ett ironiskt sätt beskriver hur andra förändras med strukturen. 

”Jag har funderat mycket över det här. Jag har en konsult som jag har haft som 
konsult åt en beställare. Då har de fullständigt klart för sig vad de kan göra och vad de 
kan kräva. Sen har jag samma konsult när jag jobbar direkt mot en entreprenör då har 
de ingen aning…??? Mycket märkligt! Men ni är ju professionella konsulter, ni vet ju 
det här det har vi ju gjort 100 gånger. Nää… Jätte knepigt! De är som kameleonter!” 
 

Uttrycket tyder på ett tvivel till den normala uppfattningen om innehållet i en 
roll. Rollens olika innehåll i olika sammanhang tycks ändå genom det 



EMPIRI 
 
 

76 

kategoriska uttalandet vara vedertaget och förhandlat så långt att det går att 
artikulera på ett generaliserat sätt. 
 
För att föra samtalet mer till den egna personen frågade jag hur Anna såg på det 
här med att det under ett projekt kommer förändringar som går emot det i 
förväg planerade.  

”Under en normal process så kan man ju säga att nu tar vi inte emot några fler 
förändringar. Och då brukar ju folk acceptera det och då får man bygga om när man är 
klar. Men det är oerhört störande det här, det är fruktansvärt störande i alla led. Det är 
oerhört irriterande. Och det som är allra, allra värst det är när man vet att någonting är 
på gång. Det är absolut det värsta och då tänker man att jag gör det där sen för det ska 
ju i alla fall ändras... Det är absolut det värsta som kan hända. Istället för att nu gör vi så 
här! På konsultsidan är det rent förödande. Man tappar fokus och intresse totalt alltså” 
 

Jag uppfattade det som att Anna såg förändringar som problem där tilltron 
ställdes till att aktörerna genom formella vägar kunde förhindra eller åtminstone 
minimera risken för att hamna i dessa problem. 
 
Genom Annas användande av förstärkningsord och poängterande uttryckssätt 
visar hon tilltro till ett system som kan sägas vara en normalitet där den egna 
rollen konstrueras som ett objekt ingående i en viss kategori. En normalitet som 
hon uttrycker finns och är beskaffad på ett visst sätt. En normalitet till vilka 
vissa sluter sig och andra inte, där de som inte sluter sig till denna gör fel.  
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Peter hade länge arbetat som produktionschef inom samma företag. Han 
arbetade främst med ombyggnad och nyproduktion av bostäder. Peter var den 
som tydligast uttryckte att han inte kände igen sig i situationsbeskrivningarna 
från Arlanda. Den främsta anledningen han framhöll var att bygget på Arlanda 
var väldigt stort och speciellt.  

”Sådana projekt jobbar inte vi med!”  
 
”Återigen sådana projekt har inte vi…” 

 
Den verksamhet och den typ av projekt som Peter arbetade med var mindre 
komplex än Arlanda vilket gjorde att han slog ifrån sig den problematik som 
presenterades i situationsbeskrivningarna. Samtalet med honom kom istället att 
ge en bild av en normalitet som skapades utifrån honom och det sammanhang i 
vilket han befann sig. Han verkade i stort sett nöjd med sin situation och hade en 
form för sin roll som han tycktes trivas med. Peter visade tilltro till hur han själv 
arbetade genom att i samtalet uteslutande referera till hur han själv tycker och 
tänker. Detta gjordes utan hänvisning till konkreta exempel eller organisationer. 

”Det är vad jag tycker.” 
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”Då kan det bli fel, så tycker jag.” 
”Hur det än är så vilket handverkare yrke det än är så, tycker jag i alla fall den 
traditionella utbildning ut i arbetslivet måste vara det absolut bästa….” 

 
Även om Peter i samtalet lyfte fram sina egna åsikter uttrycktes de på ett sätt 
som gjorde att denna normalitet tycktes allmängiltig och icke ifrågasatt. Peter 
visade dock visst tvivel till två utvecklingar som han sett i branschen. Den ena 
handlar om yrkesrollens koppling till utbildning och lärlingsskap och det andra 
om projektens allt kortare genomförandetider och ökade arbetsuppgifter. 
 
Peters uppfattning var att möjligheten att likt honom ta sig in i branschen via 
lärlingsskap hade minskat. Idag var det svårt att ta in någon ”direkt efter nian”. 
Helst skulle individerna ha längre utbildning. 

”Att man inte har möjlighet att ta in lärlingar. Ja det tror jag är ett litet misstag till 
framtiden”  
 
”Sen är det en annan sak tycker jag om man ska prata om just den yrkesroll som just 
jag har. Om man säger en sådan som har gått nio år…sen har han gått gymnasiet och 
sen har han gått tre kanske fyra år på högskola och så har haft bygg som inriktning 
och kommer ut så som civilingenjör då eller vad det nu heter. Inte f_n vill dom ha 
sådana här jobb som jag har [….]Ja de kanske går in och börjar men sen är det en 
karriärstege, det här skit jobbet vill ingen utav sådana människor ha. […] Men nu är 
det så att det ska anställas ingenjörer. De ska vara klara.” 

 
I citatet ovan ser vi hur Peter refererar till högskoleutbildade personer som en 
grupp, en objektiverad kategori. Detta sätt att argumentera framkom hos honom 
i flera sammanhang t ex när det gällde arkitekter och ekonomer. 

”… En sak som jag tycker har blivit sämre med åren är att arkitekterna med sina 
flashiga fasader och ritningar. Allting blir som konst. Sen tänker dom inte på 
följderna när de ritar.[…] Sen ska det fungera också, visst går det att rita på ett papper 
hur det ska se ut. Men det ska fungera i praktiken med täthet också […]Dom gör 
monument över sig själv i princip” 

 
”Men ja, jag vet inte hur dom räknar riktigt men det har väl att göra med att det ska 
produceras på så kort tid att dom liksom kan börja ta betalt […] Det kan ju vara 
mycket ekonomiskt som en annan inte är insatt i hur det där fungerar. Men man 
tycker ju att det är vi ute som blir lidande då.” 
 

Peter framhåller att byggprojekt av idag bedrivs genom att projektering och 
byggande sker mer parallellt än vad som tidigare varit vanligt. 

”Är det vanligare att projektering och byggande sker parallellt idag jämfört med 
tidigare? [Min fråga] 
”Herre gud, oja, visst är det så, sen blir det mycket skisser undertiden sen samordnads 
det på slutet då, men det är inget konstigt.” 

 
Citatet visar att Peter håller med om att byggande och projektering sker mer 
parallellt. Detta presenteras som en självklarhet. Han såg inte detta som något 
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problem eller något konstigt i sig. Snarare ifrågasatte han det faktum att allt 
skulle ske på kortare tid, med färre personer. 

”Det är ju det att jag tycker att så som det har blivit nu, jag vet inte om det är speciellt 
inom det här företaget […] alla får så mycket mer att göra, på samma tid fortfarande. 
Man ska ju ha 8 timmars arbetstid per dag. Och som det är för oss så har det ju lassats 
mycket mer jobb på oss ute på arbetsplatserna än mot för vad man hade om man går 
tillbaka för 15 år sedan” 

 
Att antalet arbetsuppgifter var fler och tiden kortare var ett faktum som Peter i 
sin roll hade att hantera. Hans uttryck gav bilden av att han påtalat att detta var 
fel men att han trots det fogade sig den rådande ordningen och hanterade vad 
som förväntades av honom 
 
I andra samtal diskuterades ofta problematiken kring att få ihop olika yrkes-
grupper med olika fokus och mål. Detta var dock inget som Peter tyckte sig 
känna igen.  

”Ja visst kan det vara undantag på det med men i princip så tycker jag… åtminstone 
jag, jag behandlar alla lika, jag ser inte upp till en arkitekt för att det kommer en 
arkitekt eller.    […] Ja jag menar jag är inte bang och göra så bara för att det är en 
arkitekt inte. Lika som jag kan gå till en snickare och säga hur f_n har du kunnat göra 
det där? Du ser väl att så där kan du inte lämna det! Det är samma sak.” 
 
”Det är inget ont i det, ibland kan det vara en liten tuff jargong på byggena, så är det 
bara.” 

 
Även om Peter med sin erfarenhet beskrev att vissa saker var bättre förr vad 
gällde t ex tid för reflektion och mindre stress fanns ändå en självklar vilja att ta 
till sig förändringar. Detta kom bland annat fram genom visad tilltro till den nya 
arbetsformen partnering: 

”Det är ett nytt sätt att tänka, partnering. Och då är det lite annorlunda mot en vanlig 
entreprenad. För där sitter man ju i projskedet, då sitter man ju i lag med beställare 
och alla, arkitekt, konstruktör, vs-proj, vent-proj, el-proj och allt det där och 
bestämmer tillsammans hur man ska göra i dom här projekten. Det finns ju 
naturligtvis en tanke från beställaren hur dom vill att det ska vara och så syr man ihop 
det i ett paket och får fram en ekonomi också, en öppen ekonomi. Som alla är med på. 
Och då, för att det ska fungera, ska ju hela det där paketet vara klart innan man startar 
projektet…. 
Jag hade ett sånt jobb nu inne i Gävle, det var inget stort jobb. […] Vi satt och hade 
möte, det var projmöten och träffar. Jag tror det var en elva-tolv möten innan vi 
började. Och det gick hur jä__a smärtfritt som helst.” 

 
Andemeningen i samtalet med Peter visar att han trivdes med sitt arbete och 
inte såg det som problematiskt att inneha den roll han hade. 

”Vad är det bästa med ditt jobb?” [Min fråga] 
”Ja vad ska jag säga, det är ju roligt tycker jag att man ser att det blir någonting. Det 
händer ju någonting. Ingen dag är den andra lik. Det händer ju alltid någonting, både 
positivt och negativt. Och sen är det människorna, man rör sig ju med många 
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människor på dagarna, pratar med och löser saker och ting. Och sen, det är väldigt bra 
anda. Oftast är det det. Om det inte är något som går snett då, annars är det oftast bra 
anda ute på byggena tycker jag. Och den är ju jag van vid genom att jag inte har varit 
på någon annan arbetsplats i hela mitt liv än en byggarbetsplats.” 

 
I samtalet med Peter framkom egentligen inga motstridigheter i hans roll. Han 
verkade trivas och ifrågasatte egentligen inte så mycket av det som skulle kunna 
framhållas som problem eller svårigheter. Snarast konstaterade han att så här 
är det och jag får det att fungera. Peter mejslar fram sin roll genom att göra sig 
själv till subjekt i berättelsen med en relativt objektiverad omvärld. Det 
självklara står då för en icke ifrågasatt kontext där Peter gjort rollens normala 
innehåll och karaktär till sin egen personliga. 
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Martin beskrev även han en bild av någon typ av normalitet vad gäller 
sammanhanget, innehållet och karaktären på sin roll. Vad som skiljde samtalet 
med Martin från samtalen med t ex Janne och Björn var att Martin på något sätt 
tycktes ha resignerat bakom den rådande normaliteten. Samtalet gav bilden av 
att Martin på flera punkter ställde sig tveksam till hur branschen fungerade och 
till de mönster som utvecklats mellan olika yrkesgrupper. Samtalet med Martin 
var ganska anonymt på det sättet att han inte delgav så mycket av egna konkreta 
upplevelser/exempel. Inte heller namngavs några personer eller organisationer i 
samtalet. Resonemangen hade inslag av etikettering av olika yrkesgrupper där 
jag fick uppfattningen att Martin ställde sig frågande till hur andra agerade och 
vilket ansvar och möjlighet att påverka som han själv hade i detta sammanhang.  

”Ibland funderar man om de lever i en annan värld” 
 
Martins uppfattning var att utvecklingen i branschen gick väldigt sakta och att 
han tvivlade på rådande system. 

”Fast det är det att utvecklingen går så grymt sakta, det sägs att de ska göra efter 
bilindustrin och jobba, men nej och jag tror ackords köret som man har på bygg, 
tyvärr låter det som man inte gillar att betala, det är klart att de ska ha betalt men 
ackord… och som platschef är det grymt jobbigt. Då kommer man med sina 
ackordlistor och minsta ändring som man ska göra på ritningen ja då ändras 
ackordslistan också. Då ska dom ha mera betalt för det, men plockar vi bort något… 
ja då är det lika. Så jag tycker att det är ett föråldrat system och det är inte 
utvecklande för byggbranschen.”    

 
I citatet ovan speglas hur en anonym part (de) driver en utveckling som Martin 
ställer sig tveksam till. Det tycktes som att Martin kände sig styrd av det rådande 
systemet och inte hade möjlighet att påverka detta i sin roll. 
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”Men kan du som beställare säga att du får inte ackord du får månadslön?”  
(Min fråga) 

”Nej det kan jag inte det är facket. Tyvärr… Jag tycker att det står för mycket still, 
inte tillräckligt mycket förändringar.” 

 
Inom branschen har på senare tid, som ovan nämnts, en ny samarbetsform kallad 
Partnering utvecklats och introducerats. (Jmf Partnering7) Partnering beskrivs 
som ett sätt att försöka komma tillrätta med problematiken kring att det inom 
branschen finns många olika yrkesgrupper som driver sina intressen. 
Arbetsformen handlar mycket om att i ett tidigt skede i processen kring ett 
planerat bygge föra samman de olika parterna för samtal och diskussion. Detta 
har som syfte att leda till samförstånd och till att alla är överens om vad som 
skall byggas och hur, på ett bättre sätt än vad andra arbetsformer sägs bidra till. 
Inom Martins organisation har man låtit utbilda aktörerna i Partnering och även 
genomfört ett antal Partneringprojekt. 

”…Det som är mode nu som även kommit till oss är partning, det finns ju finesser 
med den formen liksom dom andra, den är ofta lätt att kalkylera hela tiden.” 
 
”Det sägs att det är formen för det framtida bygget, där man är med och utvecklar 
bygget så att kunden ska komma närmare också, så att de olika yrkesgrupperna ska 
kunna samarbeta. Uppfattar du det så?” [Min fråga] 
”Nja, mycket ord… i det partneringprojekt som jag jobbar i…jag känner att det är 
långt på väg innan vi når fullt ut, det tar fruktansvärt mycket kraft. 
 
”Vad är det främst som gör det?” [Min fråga] 
”Det är möte, mycket mera möten och man tror att när man har projekterat klart och 
alla har varit inblandade så ska det inte vara några frågetecken. Men det känns som att 
det blir på gränsen till lika mycket frågetecken fast man har varit med i tidigt skede. 
Om man säger så här … att i efterhand så kanske det hade varit bättre att göra en 
totalentreprenad utav det.” 

 
Trots detta tvivel till partnering som arbetsform beskriver Martin sina 
förhoppningar på kommande projekt så här: 

”Ja, vi håller ju på nu med ett stort projekt där vi håller på att välja upphandlingsform 
men troligen kommer det nog att blir en partring förfrågan där också, 
förhoppningsvis.” 

 
En tolkning av detta är att Martin rättar in sig i den nya normaliteten partnering 
trots att han själv inte riktigt tror på formen. 
 
Även inom andra områden visade Martin på ett tvivel till hur det fungerade. 
Detta gällde t ex i diskussionen kring att det i projekt fanns flera olika 
yrkesgrupper med sina egna utbildningar som t ex byggingenjörer, ekonomer, 

                                                 
7 http://www.partnering.se/web/page.aspx 
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beteendevetare m fl. Förståelsen och kunskapen inom de olika områdena borde 
enligt Martin finnas hos alla och inte vara separerade. 

”Egentligen skall de tre öarna vara samma ö. Det tycker jag är viktigt, kan du påverka 
så vore det ju bra…” 

 
Ansvaret eller möjligheten att få till detta låg alltså utanför Martins roll. 
Eventuellt kanske jag från akademin kunde se till att en förändring kom till 
stånd. 
 
Min tolkning av samtalet med Martin är att han på flera områden såg behov av 
förändring men att hans egen möjlighet att påverka tycktes väldigt liten. Han 
var på så sätt lite av en fånge under de former, normer och värderingar som han 
ansåg rådde. Samtalet präglades av objektivering av andra genom etikettering 
av olika yrkesgrupper och ett samtal helt utan namn. På ett annat sätt var Martin 
väldigt mycket subjekt i samtalet. Detta framkom genom att han lyfte fram sina 
åsikter genom att säga: Jag tycker, jag tror osv. Stämningen i samtalet var på ett 
sätt ganska uppgiven och avmätt inför det rådande men det fanns lite hopp… 

”Det finns för lite kvinnor i branschen.” 
”Jasså!” [konstaterar jag och småler.] 
”Ja jag tror det. Här behöver fås in lite annorlunda tänk än vad som är, sen är det 
en generations fråga lite grann också.” 
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Björn menade att det i ett projekt är väldigt viktigt med den sociala 
interaktionen där projektgruppen står i fokus som ett team för att förverkliga en 
vision. Han framhåller förvisso vikten av tydlighet och fördelning av ansvar och 
befogenheter genom ett vedertaget system men han återkommer flera gånger till 
vikten av samspel:  

”Men sen vill jag ju trycka på det här med den här sociala bitet i jobbet egentligen. 
Det är ju jätteviktigt att du som projektledare går bra ihop med den som är byggledare 
och sedan måste relationen till entreprenören, hur den nu är ordnad, vara hygglig. Och 
i det här fallet var det ju så att jag menar det var ju en nyckel till det här projektet det 
var ju egentligen personsammansättningen.”  

 
Även om Björn hade en formell befogenhet fanns behov av att förankra 
besluten i teamet för att ha fortsatt förtroende i gruppen. Den formella 
befogenheten räckte på så sätt inte för att ”få till det”. 

”Då vill jag ju gärna förankra det även om jag formellt sett skulle kunna hävda att jag 
har en befogenhet inom de budgetramarna” 
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Hans erfarenheter sa dock att det inte alltid var så att byggprojekt drevs genom 
sammanhållna team med förankrade beslut. Det fanns på så sätt ett tvivel till hur 
projekt brukar fungera. Alltså ett tvivel till det ”normala” 

”Det borde ju vara ett väldigt väl sammanhållet team som jobbar med olika delar av 
projektet. Men så funkar det inte idag.” 

 
För att hålla engagemanget och motivationen uppe i projektet, vilket Björn 
framhöll som en nyckel till framgång, framhölls förutom kontinuitet av 
deltagarna, vikten av att han som ledare kunde förmedla en vision till teamet. 

”Grunden för det där måste läggas långt före själva byggskedet egentligen, […]Om 
det där ska ta skruv ordentligt så måste nästan projektet ha någon liten knorr. 
Någonting som är sådant att det taggar folk va: Ja just det. […] I bara något vanligt 
standardprojekt så är det lätt att man tappar engagemanget men om alla som är 
involverade känner att det här kan bli något utöver det vanliga. Då tycker jag att det 
är lätt att skapa en vision som håller.” 

 
Ett sätt att upprätthålla visionen var att visualisera den för alla i teamet vilket 
han ansåg vara en del av hans roll vilket i citatet nedan beskrivs med ett eget 
exempel där en pappersmodell används för att visualisera helheten. 

”Sen tror jag att om man har en liten roll i ett projekt och inte är informerad så 
mycket om vad slutresultatet handlar om för något så är det ju väldigt svårt att 
motivera sig också. Så i det senaste projektet då gjorde vi en ganska stor modell som 
var ungefär som halva det här bordet. Och den där hade vi med när vi diskuterade i 
planeringsskedet men sen under byggskedet så sa jag till byggföretaget att nu vill jag 
att ni tar och hämtar den här modellen och sedan ska ni ha den där ni har er 
arbetsplatslokal så att de som jobbar med det här ser vad det är för någonting som är 
själva slutresultatet. När de dag efter dag ska lägga natursten och då ska de veta vad 
det är för någonting de jobbar mot och ha en enkel bild av vad det är som skall 
uppnås. Och då var den här modellen perfekt” 
 

Samtidigt fick denna vision inte användas för att köra över andra i teamet. 
”Jag menar arkitekten måste ju vara väldigt lyhörd emot sin beställare också och ha 
förmågan att anpassa sig till de krav som kommer. Så att yrkesgruppen har väl också 
någonting som man måste lära sig då…att man liksom inte tjurskalligt kör mot en 
personlig vision egentligen”  

 
Det fanns på så sätt något att lära, något som inte var det vanliga, normala och 
etablerade. 
 
Björn menade dock att det i byggprojekt av idag är svårt att hålla en vision vid 
liv i hela teamet. Citatet nedan kan tolkas som ett tvivel till strukturen med stark 
kostnadspress vilket tycktes vara en allmänt vedertagen omständighet som rådde 
i de flesta byggprojekt. 

”Ja, tyvärr tror jag att det är så att man har tappat visionen i stunden. Alltså det finns 
en kostnadspress i byggen och man ligger kanske risigt till så att det där extra som 
man har tänkt sig när det gäller t ex balkongräcken eller burspråk eller något annat så 
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är det så att: Nej, vi måste banta det här projektet så vi stryker det här och det här och 
då är det ofta så att man stryker det som ger en extra kvalitet vilket är en liten peng i 
sammanhanget men som gör att de blir ett slätstruket resultat istället för något som 
kanske hade uppfattats som att: Nej, men det här var ju fint.” 

 
Min uppfattning är att Björn hade ett relativt reflekterande förhållningssätt till 
byggherrerollen där hans personliga ansvar sattes högt. Trots detta framhöll 
han att den rådande traditionen sade honom att byggprojekt inte fungerade på 
det sätt som han själv ansåg viktigt. Han menade att traditionen sade honom att 
byggen sker i sekvens genom planering, byggande och förvaltning med en 
relativt renodlad och generaliserbar process.  

”Alltså det är så oerhört mycket psykologi i sådana här projekt och som har betydelse 
för resultatet, engagemang och motivation och sådant. Men man ser det ju … och 
med den bakgrund man har …, att först ritar man och sedan bygger man och sedan är 
det klart.” 

 
Janne var en annan av personerna som reflekterade på ett lite svagare sätt än 
vad t ex Anna gjorde kring det normala, genom visat tvivel till en etablerad 
uppfattning och arbetsform. Flera gånger under samtalet återkom Janne till 
problemet med kortare tider från tanke till färdig produkt vilket åstadkommits 
delvis genom ändrad sammansättning av roller i byggprojekt. Roller som 
granskare som tidigare fanns i projekt hade nu försvunnit vilket skapade många 
fel i projekteringen. Janne tvivlade på att detta var en gynnsam förändring. 

”Så alla förväntar sig nu, som sitter där, att det här fixar vi på väldigt kort tid. Men så 
är människor inte funtade helt enkelt” 
 

Janne valde dock att argumentera kring att detta var ett generellt 
samhällsproblem. 

”Och det är väl så i alla branscher om man håller på med gör fläsk i grisbranschen om 
man säger så är det samma hets där också. Nu måste man ha 500 grisar mot 50 förr då 
kan man ju tänka sig vilken omvårdnad de får.” 

 
I detta avsnitt skapas bilden av en normalitet genom personernas reflekterande 
argumenterade. Argumentationen hade sin utgångspunkt i att det egna subjektet 
genom sina erfarenheter, hade ett visst tvivel till vilket innehåll och vilken 
karaktär rollen gavs och borde ges. Resonemanget fördes utifrån bilden av vad 
som ansågs normalt. Utifrån detta gjordes den egna personen (subjektet) och 
dennes erfarenheter viktiga för att uttrycka tvivel till det normala och legitimera 
tilltron till ett alternativt förhållningssätt. Det normala beskrevs i objektiverade 
termer som man, människor och det. Janne och Björn var på så sätt två av de 
aktörer som förutom att ge en bild av en normalitet även visade på hur de ville 
skapa legitimitet för ett alternativt sätt att konstruera sin roll. (Detta beskrivs 
vidare i avsnitt 4.3 nedan).  
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�I avsnitten ovan beskrivs hur uppfattningen om en normalitet skapats i samtalen 
med de erfarna byggherrarna. Analysen visar att identifikationsprocessen utgick 
ifrån en uppfattning om ett (vanligtvis fungerande) normaltillstånd, en etablerad 
och förhandlad ”verklighet” som aktörerna kunde artikulera. I samtalet använde 
de sedan olika sätt för att beskriva eller uttrycka sin roll kontra detta normala. 
Identifikationsprocessen drevs då genom ställningstaganden för/mot det 
etablerade genom uttryck av tilltro eller tvivel. Normaliteten uttrycktes på olika 
vis och med olika syfte. Tilltron till det normala visades på två sätt: ”det 
självklara uttrycket” och ”det starka uttrycket”. Tvivlet till normaliteten kom till 
uttryck genom det som ovan beskrivits som ”ett inledande konstaterande” och 
”det svagare uttrycket” Förutom dessa fyra uttryck fanns även ett mer uppgivet 
uttryck vilket framkom i samtalet med Martin. Han gav bilden av att det fanns 
ett tvivel till det normala men tvivlet hittade inget utrymme att formas till 
agerande eller konstruerande av alternativ. Istället resulterade detta i att Marin 
trots allt tillskrev det normala legitimitet genom att inte själv agera eller resonera 
annorlunda. Det normala kan på så sätt sägas ha disciplinerande egenskaper som 
präglar individens uppfattning om möjliga förhållningssätt och handlings-
utrymmen i byggherrerollen. 
 
De olika personerna har olika uttryck kring rollen och dess sammanhang. För 
mig är Anna den som uttrycker den starkaste tilltron till en etablerad 
generaliserbar uppfattning om rollen. Under hela vårt samtal återkommer 
förstärkningsord i Annas uttalanden. Hon använder uttryck som otroligt 
förvirrande, mycket konstigt och det går bara inte, för att förstärka sin 
uppfattning om att det normala borde få råda. Hon har en stark tilltro till att så 
måste det vara. Förstärkningsorden och det i vissa fall höga tonläget i hennes 
uttryck visar på stor tilltro till det normala.  
 
Det är intressant att notera att Anna under vårt samtal sällan och näst intill 
aldrig nämner sig själv och sin egen roll i sammanhanget. Hon gör det vid ett 
tillfälle då hon tar ställning till att det borde komma till andra upphandlings-
former än de idag rådande. Detta förkastas dock snabbt genom ett konstaterande 
att det nog ändå tar för mycket tid.  
 
Annas identifikationsprocess präglades av kategoriseringar och generali-
seringar där den egna personen, jaget, saknas i berättandet. Inte vid något 
tillfälle nämns någon person vid namn, de döljs istället bakom etiketter. Själv 
syns Anna väldigt lite i berättandet vilket gör att jag uppfattar det som att 
hennes identifikationsprocess drivs av att hon på något sätt finns i händerna på 
systemet som visserligen kritiseras emellanåt. För att hävda sin roll används 
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därför förstärkningsord som för att legitimera en plats i systemet. Jag uppfattar 
det som att Anna i samtalet gör sig själv till ett objekt i sammanhanget. 
 
Arbetssituationen för Anna hade på senare år förändrats. Rollen var inte längre 
kopplad till projekteringsledning utan hade utvecklats till projektledning och 
byggledning. Anna uttryckte att detta skapade osäkerhet hos henne. Kanske är 
det på grund av denna förändring som samtalet så starkt präglas av kopplingar 
och tilltro till systemet, formerna och hierarkierna. Kanske är det därför som 
den egna personen reduceras till en fungerande kugge i en opåverkbar 
verklighet. Om berättelsen skulle tolkas ur ett genusperspektiv skulle 
resonemangen säkert vara andra. (Men det är en annan studie…) 
 
Även Peter visade tilltro till det normala om än på ett mer subjektiverat sätt än 
Anna. Peters uppfattningar präglades mer av ett icke ifrågasättande och en 
normalitet som han tog för given. Min uppfattning är att Peters tilltro till 
systemet i stora stycken inte hade sin utgångspunkt i att han bara fogade sig i 
systemet. Snarare gav han intrycket av att det normala var hans egna personliga 
uppfattning. Hans egna ställningstaganden byggde inte på ett ifrågasättande av 
normaliteten. Inte heller tycktes han fundera över huruvida hans situation var 
annorlunda jämfört med andra mer normala omständigheter. En av anledning-
arna till detta kan ha varit att Peter främst arbetade med projekt som kan 
beskrivas som relativt likartade med små förändringar under projektens gång. 
 
Användandet av subjektet återkom även i andra samtal men då i syftet att visa 
tvivel till det normala. Tydligast framkom detta i det inledande konstaterandet 
som beskrivs i avsnitt 4.2.1 ovan. Individerna särställde här sig själva och sina 
roller, från etablerade uppfattningar. Ett annat sätt att subjektivera individens 
roll och uppfattningar var genom en mer resonerande argumentation i syfte att 
skapa ett alternativ till det normala. Detta framkom i samtalen med Björn och 
Janne. Dessa personer förhöll sig till den etablerade uppfattningen genom att 
argumentera på ett mjukare sätt än genom förstärkningsord eller 
konstateranden. Detta gjordes då genom att de lyfte fram situationer när 
normaltillståndet inte fungerade, där man hade något att lära. För att framhålla 
detta tvivel argumenterade de på ett resonerande sätt för att spegla tilltro till 
något annat. Samtalen fångar på så sätt problematiken med att inneha rollen. I 
de situationer när normaltillståndet eller uppfattningen om hur det borde, brukar 
eller ska fungera inte gällde fanns behov av att lyfta detta genom visat tvivel till 
det normala eller visad tilltro till vissa aspekter kring rollen som inte tycktes 
vedertagna. Det var genom samtalen med Janne och Björn som jag fick 
uppfattningen ett nytt mönster kring identifikationsprocessen: ”Den icke 
förhandlade rollen” 
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I samtalen framkom aspekter av visad tilltro och tvivel som resulterade i 
konstruerandet av byggherrerollen utifrån icke etablerade och vedertagna 
uppfattningar. Rollen som konstruerades skapades då genom visad tilltro till 
subjektet och genom att de personliga mötena lyftes fram. Detta innebar att 
personerna inte reducerades till etiketter i systemet utan tog aktiv plats. 
Identifikationsprocessen styrdes då inte längre genom förstärkningsord utan 
snarast genom att styrka och legitimitet togs i de personliga erfarenheterna där 
jaget hade en central roll i processen. Rollen gjordes på så sätt personlighets- 
och kontextberoende. I skapandet av ”Den icke förhandlade rollen” fanns även 
exempel på objektivering och indirekt subjektivering, båda med syftet att 
framhäva en alternativ roll till det som ansågs normalt.  
 
För den identifikationsprocess som beskrivs i detta avsnitt fanns inga uttalade 
överenskomna ramar utan aktörerna hade att själva, i samtalet, hitta formen för 
att konstruera en kontextuellt relevant prototyp eller förebild. Avsnittet indelas i 
två huvudområden som beskriver olika sätt att hitta styrka och stöd för ett 
argumenterande kring en alternativ uppfattning till det normala. De två 
huvudområdena benämns:  

• Subjektet och möten med andra 
• Objektivering - ironi och indirekt subjektivering 

 
De två avsnitten har sedan underrubriker vilka utgör exempel på berättelser som 
åskådliggör området. Exemplen markeras med avsnittsnummer + bokstäverna a, 
b, c osv.) 
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Nedan beskrivs skapandet av en alternativ, personlig och kontextbetingad roll. 
Rollen formas här genom uttryckt tvivel till det normala där aktörerna tar stöd i 
personliga uppfattningar med egna erfarenheter och personliga möten i 
centrum. Nedan följer tre exempel på denna typ av argumentation. 
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Detta avsnitt utgår främst från samtalen med Björn och Janne men jag har också 
anledning att återkomma till dialogen med Anna. Hon framhöll som beskrivs 
ovan att förändringar under ett byggprojekt utgör ett bekymmer genom att de tar 
död på motivation och driv i processen. Fokus i berättelsen ligger inte på att hon 
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i stunder av förändring ska hitta en lösning utan förändringen ses som ett faktum 
med konsekvensen att projektet tappar fart och engagemang. Anna framhöll 
dock att det fanns en lösning på problematiken att hålla motivationen vid liv 
trots förändringar. Denna lösning fanns i en kategori av människor till vilka hon 
såg upp. 

”Det vill ju till att man har starka produktionschefer, starka människor annars går det 
ju inte.” 
 
Starka på vilket sätt? [Min fråga] 
”Att de ser och håller ihop. För det tycker jag ju är väldigt viktigt att man har 
personer som inte gör så här… [hon håller upp händerna som skygglappar för 
ögonen]    bara tittar på sitt, utan att man har personer någonstans som tittar så här… 
[hon håller ut armarna]… å hela liksom. Hur funkar det här egentligen? Har man inte 
det då tror jag det blir krig. De är ju väldigt speciella de här personerna men när man 
träffar dem… [Anna ler och myser] Anders [fingerat namn] produktionschef på 
bygge A [fingerat] är en sådan person…” 
 

Ett stort ansvar vilade alltså på dessa produktionschefer och den kunskap de 
besatt. Anna förmedlade en oro för vad som skulle hända när dessa personer, 
som idag närmar sig pension, inte längre fanns med och upprätthöll byggena. 
Hon visade en svag tilltro till dem som skulle ta över. 

”Det som oroar mig är att de här nya som kommer de förstår inte det här. De här 
produktionscheferna som är nu 50-60 så där de har ju kommit underifrån ofta. De 
som kommer direkt från högskolan nu alltså och tror att de kan det här. Det är inte bra 
alltså. De har ju inte förstånd. ” 
 
”Jag tror inte att de blir lätt. När de här går nu alltså då tror jag att det blir ett vakuum. 
Innan de här nya begriper vad det egentligen är som de håller på med. Jag tror inte att 
det är så lätt. De här har ju vuxit in i det liksom. Det sitter i kroppen på något sätt. De 
vet ju vilka knappar de ska trycka på. Det är ju himla kul och se dem i aktion alltså… 
Det kan stå fyra man och klia sig i huvudet och fundera över hur de ska göra så 
kommer de in alltså och säger: Gör så här! Jaha, då var problemet löst. Och ingen av 
de inblandade som har ägnat mycket tid har sett det och så kommer den här och gör 
så här bara. [personen knäpper med fingrarna]” 

 
Citatet visar på att Anna ansåg att det fanns personer som innehade förmågor 
som inte var eller ens kunde artikuleras. Förmågorna satt i kroppen eller 
utgjorde vad som ibland benämns tyst kunskap. (Johannessen, 1999) Anna visste 
det endast när hon såg personerna i aktion. Dessa förmågor hade personerna tack 
vare sin långa erfarenhet av byggprojekt. Anna visar i samtalet tilltro till dessa 
genom att skapa en egen kategori för dessa personer. Hon separerade dem från 
det normala men hon menade samtidigt att de var flera personer med 
gemensamma och generaliserbara karaktäristika vilket ger en objektiverad bild 
av dessa personer. Den gemensamma nämnaren var förmågan att i stunden lösa 
problem. Dessa lösningar och sättet det gjordes på var däremot individuellt 
vilket på så sätt gjorde att denna kategori av personer bestod av subjekt. Detta 
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var även enda gången Anna använde ett namn (Anders) istället för en etikett, för 
att hänvisa till en viss person. 
 
Tvivlet till hur nyutexaminerade byggherrar agerade framkom även i samtalet 
med Janne som uttryckte det så här: 

”…byggherre är inte det samma som att han måste vara hemskt skicklig tekniskt utan 
det måste vara det att han tar i sakerna så att han inte styr… För att en del byggledare 
de styr projekten fast de egentligen inte har kompetensen, åt fel håll och i tokig 
riktning och på fel sätt. Bara för att det blir prestige och då sitter vi som är privata 
aktörer, konsulter och byggledare och kontrollanter och svär hemma i köket. Man vet 
att det här går åt fanders. Det här kommer inte att bli bra och jag tycker att det har 
blivit sämre med åren måste jag säga. Jag tror att det var mer kompetens hos 
byggledarna förr måste jag säga … Nu kommer man från tekniska högskolan och är 
civilingenjör och så efter några enstaka år så kommer man i en sån här roll hos en 
offentlig… Förr så var det ju att de kanske hade jobbat 15 år först nere på golvet. 
[skratt] och de hade jobbat in sig i det här och beroende på att de var skickliga så 
klättrade de.” 

 
Det som framför allt ansågs saknas hos de nyutexaminerade var erfarenhet. 
Denna erfarenhet behövdes för att kunna se helheten och skapa lösningar i 
stunden Denna förmåga artikulerades inte i befattningsbeskrivningar under en 
specifik etikett utan tycktes finnas hos vissa personer som i sin roll innefattade 
denna förmåga. Genom att skapa kategorin (objektet) nyutexaminerade och visa 
tvivel till dessa, förstärks identiteten hos de erfarna. Dessa gjordes på så sätt 
speciella, unika och separerade från de nyutexaminerade.  
 
Ett annat sätt att framhålla vikten av erfarenhet var att personerna i samtalet 
lyfte fram det egna subjektet. Genom att argumentera med hjälp av konkreta 
personligt upplevda exempel gjordes tilltron till vikten av att rollen byggdes upp 
av erfarenhet tydlig och legitim. För detta behövdes också att personerna i 
berättandet namngavs och att den egna personen ställdes i fokus. Nedan följer 
två exempel på hur personerna genom subjektivering med hjälp av konkreta 
exempel och framlyftandet av jaget, på ett reflekterande sätt argumenterar fram 
och konstruerade sin roll. Det ena exemplet handlar om att se 
problem/förändringar som möjligheter. Det andra exemplet beskriver hur en av 
byggherrarna lyfter fram vikten av att han tidigare innehaft andra roller i 
byggprojekt för att projektet skall drivas framåt. Genom dessa exempel gör 
personerna jaget och den egna rollen unik och separerad från den generella 
bilden. Rollen som konstrueras kan på så sätt inte heller automatiskt övertas av 
någon annan.  
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Björn och jag samtalade en del kring det faktum att det under ett byggprojekt 
uppstår förändringar som uppkommer på grund av sådant som inte kunnat 
förutses och i förväg planeras. För första gången stötte jag här på någon som 
såg detta som en möjlighet snarare än ett problem. Men för att förändringar 
skulle kunna användas som en möjlighet behövdes enligt Björn känslan av 
förtroende i organisationen, ett mandat att använda situationen till en möjlighet. 
Björn berättar om en situation i projektet där han stående på byggplatsen får en 
”vision” om att det på ett visst ställe skulle kunna uppföras en servicebyggnad 
innehållande kiosk och grill. Detta fanns inte med i de ursprungliga planerna 
men ”kom till honom” när han stod på platsen. 

”Från början fanns det ju ingen servicebyggnad. Det var ju tänkt att vi skulle sätta 
någon servicebyggnad någon stans mitt på torget. Precis när det här byggdes så såg 
jag framför mig att alltså om man kunde placera den precis i banvallen här så är det så 
att man kan gå in direkt från plattformen och gå ut direkt på torget för det är precis en 
våningshöjd på det stället där emellan så om man gör en byggnad med två våningar 
och en trappa emellan så får man god tillgång för resenärerna och så direkt ner på 
torget. Men det där fanns ju inte med så jag sa till Kalle att alltså om vi inte gör det 
här nu så kommer vi inte att kunna göra det sedan därför att då har vi ju liksom byggt 
fast oss i den här banvallen. Jaha men alltså vad gör vi då?, undrade Kalle. Ja vi måste 
göra en tänkt planlösning för en servisbyggnad så då gick jag hem och ritade. Jaha 
vad är det som behövs? Jo, det är personalrum, det behövs en trappa, det behövs 
offentliga toaletter och det behövs lite grann utrymme för en grill och en kiosk och 
lite sånt där. Så här ser rutan ut som sedan har stöd mot banvallen sen får vi se hur det 
ser ut. Så det där blev ett svartbygge som gjordes liksom mitt i alltihop […] man 
måste kunna improvisera under själva genomförandet” 
 

Björn lyfte tydligt in sin egen förmåga i stunden men ville även, visa att rollen 
inte ses som separerad från andra aktörer. Kalle i citatet ovan var en viktig del i 
processen liksom även andra aktörer framhölls vara. 

”…jag måste säga att jag var otroligt lycklig i det här fallet. Jag måste känna att jag 
har ett ordentligt förtroende bakåt i min egen organisation det vill säga jag måste 
känna att jag själv har den här handlingsfriheten. För det minsta jag känner att: ja jag 
är ju ifrågasatt, då vågar jag inte göra sådana här saker. Och det är ju också på något 
sätt att man måste krypa förbi byråkratin.”  

 
Min tolkning är att Björn i citatet ovan, försöker komma bort från sitt eget 
subjekt och istället tala om att han hade tur i situationen som hade så bra 
människor omkring sig. Identifikationen görs på så sätt utifrån situationen där 
möten med andra personer spelar en central roll. Dessa personer samlas dock 
inte under någon etikett eller kategori utan framhålls som subjekt. 
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Janne ansåg att hans roll som byggherre hade förändrats med åren. Han 
uttryckte som jag skrev ovan att byggprojekt idag förväntades genomföras på 
allt kortare tid. Detta skapade behov av att Janne i sin byggherreroll gick in och 
projekterade om felaktigheter. Felaktigheterna uppstod enligt Janne på grund av 
att ingen längre granskade det som projekterades. För Janne var det möjligt att 
projektera om felaktigheterna tack vare att han tidigare under sin yrkeskarriär 
arbetat med projektering. 

”Och jag kan ju säga det att jag har en oerhörd nytta av att jag kan projektera. För alla 
byggen får jag rita om för att det inte fungerar helt enkelt.”  
 

Jannes byggherreroll innefattade alltså mer än vad själva befattnings-
beskrivningen kan sägas innehålla. Han hade i dessa situationer att lita till sin 
egen förmåga i stunden. Den ekonomiska pressen och kravet på att hålla tider 
skapade ett behov av att lämna de tänkta hierarkiska vägarna för att lösa 
problemet, vilket Janne tog på sig som en del av sin roll.  

”Nä annars skulle de bli stående då… Jag har ritat om så mycket under alla byggen… 
he he … Jag har så mycket att berätta om det där så… Om man tar en så enkel grej 
som att två avloppsledningar kolliderar. Vad gör man nu då? Då har man kanske 
byggt en stor del av den där ledningen. Då har man kanske byggt 100 m alla redan 
som är beroende av att den ska gå där den går. Och så var det ju där borta vid ett 
bygge jag var på. Och då gäller det ju att lösa det där på något vettigt sätt då och dra 
om eller hur man nu gör… Och skulle jag då ha gått till de som hade projekterat där, 
då hade det ju… Ja, jag ringde ju för jag måste ju ringa och tala om hur tokigt de har 
gjort. -Ja tjenare, sa Pelle. [fingerat namn] -Ja, var är du då? sa jag. -Ja, jag är på 
semester på Öland, sa han. [skratt] Ja, vad skulle jag göra då då? Skulle jag låta de där 
maskinerna stå där då tills han var färdig på semestern? Ja, då måste jag ju lösa 
problemet. Och så där är det ju nästan jämt alltså…” 

 
Genom att lyfta fram sin egen person och ta till exempel där erfarenheten av att 
vara projektör görs viktig för rollen skapar Janne legitimitet för att jaget i 
processen är viktig. Janne identifierar rollen som byggherre som innefattande 
mer än vad en befattningsbeskrivning kan innehålla. Han visar på så sätt att han 
genom att ha många strängar på sin lyra kan hantera vad som krävs av rollen, en 
roll som påverkas av andras agerande. Han klarade alltså inte rollen utan de egna 
erfarenheterna och inte heller utan att ta tag i situationer som uppstod under 
projektets gång. De ”normala”, formaliserade strukturerna gav honom inget stöd 
i detta. 
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I avsnitt 4.3.1 ovan beskrivs hur tvivel och tilltro primärt framträdde genom att 
berättandet och argumentationen främst skedde utifrån subjektivering. I 
samtalen fanns dock även exempel på hur objektivering användes för att mejsla 
fram en kontextuellt relevant roll. Även här kom tvivel och tilltro till uttryck 
genom att aktörerna utgick från personliga uppfattningar. Dessa uppfattningar 
legitimerades inte primärt av subjektivering utan tog sin styrka i ett objektiverat 
förhållningssätt till både sig själv och andra. Detta gjordes dock med syfte att 
särställa sig själv från det objektiverade. Nedan beskrivs två exempel på detta.  
 

30201��D��9�9���	�������	���	�8��@��	�9�
���������
����
Ovan beskrivs hur jag valde att se Annas berättelse som ett sätt att objektivera 
sig själv och reducera sin egen person till en del av systemet. Jag ser det som ett 
uttryck för hur det egna agerandets värde minimeras och rollen görs neutral för 
att skydda den egna personen. Även samtalen med Björn och Janne som primärt 
hade karaktären av att den egna personen, subjektet var centralt i rollen använde 
ibland kategorisering och objektivering för att visa sitt tvivel. Tvivlet till 
systemet uttrycktes här genom att jaget plockades bort ur berättelsen och 
ersattes med en objektiverad tredje person men också genom ironiska 
uttalanden om systemet som sådant.  
 
I samband med att Björn framhöll vikten av ett sammanhållet team kring 
byggherrerollen pekade han på att ett problem som hade att göra med den ökade 
specialiseringen inom olika kunskapsområden. Detta medförde att helhetssynen 
gick förlorad. Björn berättar om hur det gick till i det stora projektet där han 
senast deltog.  

”… när det gäller höjdsättning så fanns det ett förslag och då var det utformat enbart 
för att man ska få vattenavrinning att fungera så bra som möjligt vilket gjorde att man 
hade ganska stora lutningar. Börjar man sen titta på landskapssidan så var det rätt 
uppenbart att så här kan vi inte ha ett torg som ser ut, vi kan ju inte ha en kulle mitt på 
så här. Det ser ju inte klokt ut! Och då hade de missat i den granskningen och det 
gjorde det att man byggde efter det här och sen var det inte förrän man såg det som 
man förstod att så här kan vi inte ha det. Då fick man riva upp alltihop. Och det där 
har ju bara att göra med att det var bristande samordning mellan de olika 
konsultgrupperna. Så det där är ett bekymmer att man har fått de här olika 
specialiteterna som jobbar på ganska stort avstånd ifrån varandra och då brister det så 
att säga i kommunikationen emellan dem och det kan ju få… i det här fallet var det ju 
åtminstone en halv miljon som det kostade extra på grund utav en sådan miss. 

 
Björn menade att lösningen på detta var att han själv i egenskap av byggherre 
skulle involvera byggledningen redan i planeringsskedet. Detta för att ta tillvara 
deras erfarenhet av hur olika ritade lösningar ter sig i verkligheten. Björn slog 
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alltså inte ifrån sig ansvaret och skyllde på systemet. Vad han däremot gjorde 
var att relatera detta till det formella juridiska systemet med ansvarsförsäkringar 
vilka borde täcka de ökade kostnaderna. Min tolkning är att i denna situation där 
han inte kunde komma åt problemet genom personliga kontakter, när skadan 
redan var skedd, behövdes det formella systemet. Dock fanns ett tvivel till om 
systemet kunde hjälpa honom att hitta en lösning. 

”Samtidigt är det ju så att man som byggherre tycker att sådant skulle täckas av 
ansvarsförsäkringar men då måste det rubriceras som grov ovarsamhet. Och när det 
blir så att någon kan säga att det där är en rent estetisk fråga, det hade ju fungerat i 
alla fall och då är det svårt att få det där att bli grov ovarsamhet och då står man där 
med en extra kostnad. För de flesta människorna skulle det vara uppenbart att det där 
inte skulle vara snyggt men det är inte tillräckligt för att utlösa försäkringen.” 
 

I citatet ovan väljer personen att inte längre säga jag utan tala om sig själv i 
tredje person, som byggherre. Detta framstår som ett sätt att sluta sig till en 
kategori (byggherrar) bakom vilken personen, den egna identiteten döljs.  
 
För Björn var det centralt för identifikationsprocessen vilka personer han 
samarbetade med. Han framhöll vid flera tillfällen att personkemin var otroligt 
viktig. Han sade sig haft tur som jobbat med så ”bra folk” men pekade samtidigt 
på att det inom branschen inte fanns något formellt stöd för att välja de personer 
som man ville till ett projekt. Han ironiserar lite kring hur en formalisering 
skulle te sig.  

”… när man börjar titta på anbuden då får man ju en uppsättning av personer från en 
entreprenör. Och så säger någon av byggledarna: Det här blir jättebra därför att den 
här personen den går det att jobba jättebra ihop med! Men samtidigt är det ju så att 
man kan ju inte såga ett anbud bara därför att: den där han är omöjlig att jobba med. 
Men lik förbaskat är det så att det är oerhört viktigt för jobbet och för hur samarbetet 
kommer att fungera. Men det är ingen parameter som man kan säga att: Ja men vår 
byggledare gillar inte den här arbetsledaren. Det är inte riktigt legitimt men ändå är 
det en viktig bit. Men samtidigt vet jag inte… Man kan ju inte skriva in bland de 
mjuka parametrarna att personliga sympatier och antipatier ska ha betydelse och 
vägas in med si och så många procent. (fniss) Det går ju inte heller! Så det är svårt att 
komma runt det. Man kan ju ha sådana där underhandskontakter och säga det att kan 
ni tänka er att ha någon annan platschef i det här bygget då. … Man får säga det att ni 
får skicka in alternativa bemanningsförslag” (fniss).” 

 
I citatet ställer Björn sin egen person utanför argumentationen. Han väljer 
istället att ironisera över det omöjliga i att systemet skall kunna täcka upp för 
hans behov av bra personkemi. Det är intressant att se hur personerna senare i 
sitt berättande återkommer till detta med att samarbetet med andra utgör en 
viktig del av konstruktionen av deras roll. Hävstången för detta är dock inte egna 
exempel eller framhållandet av jaget utan indirekta beskrivningar av hur en 
person bör vara. Detta till skillnad från det övriga samtalet med Björn där han 
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konsekvent lyfter in det egna jaget i berättandet och fokuserar på samspelet med 
andra aktörer. 
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Även Janne menade att det för hans roll var av stor vikt att få in rätt personer i 
organisationen för att få det hela att fungera. Han menade att det fanns en 
naturlig process som gjorde att ”olämpliga” personer försvann som aktörer 
medan de duktiga blev kvar.  

 ”Det här med att personerna funkar ihop det tror jag är otroligt viktigt för att är det 
ett bygge där någon är så att: Jag vet! Och överhuvudtaget inte lyssnar på någon. Det 
är ju en katastrof idag!”  
 
Hur kommer man ifrån det då? [Min fråga] 
Jag tror att de personerna försvinner till nästa bygge så att säga, med tiden. Det går ju 
inte. Ja det är ju inom det offentliga då … det är väl där då som de kan vara kvar då. 
Men man kan nog säga att de flesta filtreras ju bort. ” 

 
”… det har jag upplevt som väldigt viktigt att inte försöka vara någon ”Allan” utan få 
dem att tro att de har tänkt ut det själv. För då får ju de en prestigevinst.” 
 
”… det är ju det jag menar att det är hemskt viktigt i en organisation att man har den 
där lite mjukare attityden så att man kan prata med varandra i alla lägen.” 
 
”Det gäller verkligen att ha fingertoppskänsla” 

 
Min tolkning är att Janne indirekt menar att han själv är en person som inte 
spelar Allan, som har fingertoppskänsla och agerar smidigt i den dagliga 
praktiken. Ett bevis för detta kan sägas vara att han tidigare berättat att han varit 
i branschen i ca 40 år och alltså inte sorterats bort. Han framhåller även 
kontaktnätet som viktigt. Detta kontaktnät består av för honom bekanta 
personer. 

”Nä, inom den här kretsen så känner vi varandra! Jag brukar skratta ibland när man 
går på t ex en byggmässa så ser man samma folk igen och år efter år ... Så det är ju en 
ganska liten krets ändå så man lär ju känna varandra.” 

 
Som synes nämner inte Janne jaget i dessa citat. Tilltron till den egna förmågan 
syns istället indirekt och underförstått. Objektiveringen används alltså på så 
sätt inte för att reducera individens roll utan för att indirekt framhäva 
personen. Det finns fler exempel på detta. Janne framhöll den mjukare sidan av 
rollen som viktig men inte bara för att den var trevligare utan också för att den 
frammanades av andra yrkesgrupper i branschen. Egenskapen i rollen var 
kanske inte alla gånger ett självvalt agerande utan ett måste för att täcka upp för 
andras okunnighet. 
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”Och om man vill jobba kvar i branschen så gör ju det att man får vara mycket 
mjukare än vad man skulle behöva vara. För att ta hänsyn till den där odugliga 
projektledaren. För så är det ju faktiskt att det inte är helt ovanligt att de faktiskt är för 
okunniga.” 

 
De okunniga projektledarna kategoriseras och objektiveras för att framhålla det 
egna subjektet. Subjektet framhålls som en viktig del i interaktionen vilken 
konstrueras genom övriga aktörers agerande. 

”Entreprenörerna har en strategi från början att här finns det svagheter i handlingarna. 
Då gäller det ju att få de här svagheterna att resultera i ändrings- och tilläggsarbeten. 
Så det är ju ett spel där också. Så man får skrämma upp dem: Hur ska du ha det här 
då?, säger den där då direkt. Och i regel är det stressigt. Så här kan vi väl inte göra, 
säger han. För de vill gärna att man ska tappa fattningen. Så är det i alla jobb. Och det 
är den jobbigast tycker jag. Det är ju personkemi det där och att man kan läsa av. För 
det är alltid ett försök med det där. Det är ett spel. Det är det jobbigaste att hålla igen 
så att man inte går med på deras utspel… Det är som ett pokerparti. Det gäller att inte 
visa dem korten så att de kan syna en innan spelet är färdigt”. 

 
”Det kan bli väldigt dyrt om man inte vetat att det är så här man projekterar så här gör 
man. Så att man håller igen och inte ger dem hela handen. Så det är ju otroligt viktigt 
att de vet från början just det här att ja… det finns en fasthet i en organisation. Att det 
inte går att komma precis dit man vill. Att det inte funkar med elakt spel. Det är ju 
väldigt viktigt det här med psykologin alltså.” 
 
”…Då har entreprenören haft framgång i den här psykologiska krigföringen. Han har 
vunnit det slaget. Har det varit en annan byggledare så har det inte ens kommit upp 
för då har han inte tordas driva det så. Det är det jag menar att det är poker.” 

 
I dessa citat framhålls att subjektet har en aktiv roll styrd av ”beräknande, elaka 
och stridslystna” objektiverade kategorier av aktörer. Det intressanta är att se 
hur den egna rollen konstrueras genom objektivering av andra och indirekt 
subjektivering av den egna rollen. Min tolkning är att situationen i vilken rollen 
innehades, starkt påverkade dess innehåll.  
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Genom avsnitt 4.3 ovan har jag försökt att lyfta fram en bild av identifika-
tionsprocessen som framför allt bygger på samtalen med Björn och Janne. I 
dessa samtal styrdes processen inte primärt av förhandlade eller etablerade 
uppfattningar om rollen och dess karaktär. Berättandet drevs istället genom 
argumentation där subjekten lyftes fram, både det egna och andras, både direkt 
och indirekt. Detta gjordes som beskrivits ovan, på flera sätt. Genom: 

• Beskrivningen av objekt med individberoende förmågor. 
• Användandet av jaget (subjektet) och de egna erfarenheterna i 

berättandet 
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• Genom att namnge (subjektivera) andra istället för att kategorisera dem 
till yrkesgrupper. 

• Genom att objektivera andra och underförstått framhäva det egna 
subjektet 

 
De egna exemplen i berättelserna hämtades från en självupplevd vardag. De 
användes för att legitimera ett sätt att se på rollen som innehållande aspekter 
vilka inte kunde sägas vara uttryckta i befattningsbeskrivningar, inte 
förhandlade, etablerade eller ens artikulerade inom någon organisation. 
Möjligtvis var denna roll artikulerad, förhandlad och legitimerad hos den egna 
individen. Argumentationen innehåller inga förstärkningsord eller formella, 
vedertagna system som uttryck för tilltro och tvivel. Istället argumenteras på ett 
subjektiverande, reflekterande och övertygande sätt genom positivt laddade 
ord som personkemi, samarbete, förmåga mm för att konstruera en roll. 
Nyckelordet för denna roll benämns därför här kontextuell relevans. Aktörerna 
försöker i sina berättelser att måla fram, mejsla ut eller konstruera, en roll som 
kan representera en fungerande prototyp eller förebild, anpassad efter 
situationen, sammanhanget och alltså inte konstituerad i gemensamma 
uppfattningar eller sammanfattande etiketter. Berättelserna speglar på så sätt ett 
tvivel till det normala och tilltro till alternativ. 
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Föregående avsnitt beskriver behovet av att skapa en kontextuellt relevant roll 
som kan uttryckas som ett alternativ till det normala. Även i andra samtal 
framkom alternativa sätt att se på rollen, vilka även de på sitt vis kan sägas vara 
konstruerade för att skapa kontextuell relevans. Till skillnad från den roll som 
beskrivs ovan kan den som nedan konstrueras sägas vara förhandlad och 
legitimerad med fler än den enskilda individen. Detta eftersom aktörerna i sina 
berättelser lyfte fram den organisation i vilken de ingick eller till vilken de hade 
en stark relation. I de samtal som presenteras i detta avsnitt kom personerna att 
reagera mot mina situationsbeskrivningar. Uppfattningen var att de kände igen 
problematiken men att de inom organisationen hittat lösningar på dessa problem. 
Detta gjorde organisationen och dem själva unika. Problematiken som sådan 
hade drivit fram ändrade strukturer och ordningar vilka de idag tillskrev det 
normala för sig och sina organisationer. På så sätt gav samtalen bilden av att nya 
normaliteter skapats till vilka aktörerna visade stark tilltro.  
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Nedan presenteras exempel på sådan argumentation i fyra avsnitt: 
• Användandet av företagsnamn 
• Visad tilltro till artefakter 
• Subjektet och företaget 
• Ledarskapets betydelse – det livfulla uttrycket 

 
Även här har avsnitten ibland underrubriker vilket markeras med a, b, c efter 
avsnittsnumret. 
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Lasse hade arbetat länge inom samma organisation och varit med om ett otal 
organisatoriska och strukturella förändringar genom åren. Företaget kan sägas 
vara en av regionens stora professionella byggherrar. Kanske var det Lasses 
långa tid inom samma organisation som gjorde att han sällan talade om sig själv 
som person och hans egna erfarenheter. På något sätt gav samtalet intrycket att 
han var ett med företaget genom att han hela tiden talade i termer av ”vi har 
gjort”, ”vi ser det som” och ”det här är inte aktuellt för oss.” På samma sätt 
drevs argumentationen av Anders som även han fanns inom en organisation som 
inom sig hade en stor del av den kompetens som ansågs behövas i beställar- och 
”drivarrollen”.  

”Vi på Företag A känner att vi har en hyfsat bred kompetens och möjlighet att jobba 
med utveckling.” 

 
För både Lasse och Anders tycktes möjligheten att använda företagsnamnet ge 
dem hävstång att argumentera och uttrycka sitt tvivel till situations-
beskrivningarna och den ordning som beskrevs där. De behövde inte styrka 
trovärdigheten och skapa legitimitet för hur de uppfattade rollen genom att 
använda sig själva och egna personliga erfarenheter i berättandet utan 
objektiverade sig själva bakom företagsnamnet. 
 
Lasse menade att det fanns ett stort problem med projekt som hela tiden utsattes 
för förändringar. Detta orsakade ökade kostnader och rubbade tidsplaner. Lasse 
kände till problematiken men menade att detta gick att åtgärda vilket man inom 
organisationen gjorde genom ökad struktur. 

”Vi inom Företag A undviker sådana saker genom att ha ett färdigt underlag. Allt går ju 
att reglera!” 
”Här på Företag A har vi idag spelreglerna ganska klara för oss” 

 
De strukturer som företaget skapat formade Lasses och Anders roller i en viss 
riktning där deras egna personliga uppfattningar och argument inte behövdes för 
att konstituera rollerna. Det tycktes också som att de i mötet med andra aktörer 
kunde använda företagets status för att agera på ett visst sätt. Lasse menade att 
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företaget genom sin handfasta styrning kunde se till att problemen med 
förändringar inte uppstod. 

”Kunderna har inte så mycket att säga till om för det är ju vi som är experterna.” 
”Vi inom Företag A använder ju då regleringsmetoderna att vi har mängd-
beskrivningar eller att vi tar in ett pris från entreprenörerna som vi får diskutera.” 

 
Det förefaller inte konstigt att organisationer som i branschen uppfattas som 
stora professionella byggherrar kan driva och utveckla projekt i högre grad än 
mindre företag. Men det är intressant att se hur tillhörigheten till en sådan 
organisation gör subjekten mindre tydliga i berättelserna. Skapandet av rollen 
tycktes starkt styrt av uppfattningar som fanns artikulerade och legitimerade 
inom organisationen vilket hjälpte aktörerna att forma sin uppfattning av rollen 
utifrån situationsbeskrivningarna. Situationerna kändes igen men företaget hade 
skapat nya ordningar för att bemöta denna problematik. Dessa företag var på så 
sätt med och skapade en alternativ normalitet. Denna hade frammanats av tvivel 
till hur det brukar gå till och utifrån de problem som aktörer inom 
organisationen stött på och tidigare fått hantera genom mer improviserade 
lösningar. Objektiveringen av det egna subjektet hade i detta fall därför ett annat 
syfte än det som beskrivits ovan. Detta i och med att personerna här tillskriver 
sig själva som varande en del av företaget. Detta gjordes genom användandet av 
”vi” och genom att de i samtalen lät mig förstå att de hade varit en del i denna 
utveckling.  
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Förutom att använda företagsnamnet som hävstång i argumentationen användes 
även, för företaget etablerade rutiner, system och strukturer, för att styrka en 
uppfattning. Rutinerna, systemen och strukturerna hade tagits fram inom 
organisationen, vilka artikulerades och åskådliggjordes genom hänvisning till 
konkreta ting. Tingen utgjorde på så sätt artefakter för innehållet och 
sammanhanget kring rollen. Det var framför allt aktörernas sätt att i berättandet 
använda dessa materiella ting som gjorde att uppfattningen om att något 
annorlunda och nytt hade skapats växte fram. Tingen manifesterade, verifierade 
och legitimerade det beskrivna innehållet i rollen och dess sammanhang. 
Aktörerna återkom till dessa ting som svar på frågor och lösningar på problem 
som lyftes fram i situationsbeskrivningarna och i samtalen. Tingen blev på så 
sätt knutna till ett nytt sätt att se på organiseringen. De utgjorde något som 
aktörerna kunde hålla i, ta stöd i och visa upp, för att beskriva vad som 
konstituerade deras roll. Tvivlet mot de gängse arbetssätten skingrades med 
hjälp av dessa artefakter till vilka aktörerna hade stor tilltro. Nedan beskrivs tre 
exempel på sådana artefakter. 



EMPIRI 
 
 

98 

30301��D���>���9���
Likt flera andra beskrev Lasse sin byggherreroll som att vara spindeln i nätet i 
drivandet av byggprojekt. Lasse menade att det under projektens gång pågick ett 
otal aktiviteter parallellt, där han ansvarade för ett helhetsperspektiv under 
byggskedet. Lasse beskrev att arbetet skedde utifrån ett flödesschema med större 
eller mindre avvikelser. För att inte missa några aktiviteter hade Lasse under 
flera år arbetat utifrån en checklista för de olika aktiviteterna. Checklistan hade 
fungerat väl för den del av projektet som handlat om byggandet fram till 
slutbesiktning, alltså genomförandeskedet. Vad som dock fungerat sämre var 
helhetsperspektivet genom alla skeden. Detta skapade problem vilket gjort att 
man inom företaget utvecklat ett projektledningsverktyg som omfattade alla 
skeden och som kunde följas av alla menade Lasse. 

”På vårt företag har vi jobbat fram en projektstyrning som täcker upp hela flödet.”  
 
”Så det har vi faktiskt en cd-skiva på. Rykande färsk! … Där kan du se hela flödet. Då har 
man alltså tagit min del här och stoppat in i det här projektstyrnings …Där kommer man 
ju alltså att lägga in mallar och sådana saker för det här. Så att jobbar man efter den här 
projektstyrningen så…” 

 
Situationsbeskrivningarna från Arlanda beskriver problemet med förändringar 
och ändrade förutsättningar. Lasse menade att projektledningsverktyget var 
ämnat att ge svar på dessa frågor under projektets gång så att sådana problem 
inte uppstod. Problem som han menade att man tidigare haft men nu, i och med 
det nya projektledningsverktyget, kommit till rätta med. 
Lasse håller i CD:n och säger: 

”Den ser ju till att man inte gör samma fel igen då”. 
 
Lasse menade att ett projekt, för att fungera var beroende av att personerna inom 
projektorganisationen fungerade bra tillsammans. Det kunde dock bli problem 
om någon byttes ut eller om det i projektet kom in människor utan erfarenhet. 
Projektledningsverktyget sades ge förutsättningar för att underlätta för t ex 
nyanställda att komma in i och få en överblick över projektet. Projektstyrnings-
verktyget på CD:n omfattade verksamhet på flera av organisationens 
avdelningar och fungerade som instrument för att samordna de olika delarna. 
Samordningen hade tidigare varit ett bekymmer. 

”Så den här är rätt värdefull” [säger Lasse och pekar på CD:n] 
 
På flera punkter visade Lasse tilltro till att projektstyrningsverktyget skulle 
komma att hjälpa till att få flödet att fungera bättre genom de olika skedena samt 
att det skulle komma att bli lättare att fasa in ny personal. Han poängterar dock 
att det var ett levande dokument som måste få förändras över tiden och utifrån 
erfarenheter som kommer genom användandet. 
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” …Vi har ju kommit rätt långt nu ändå. Men det är ju ett levande dokument som 
kommer att justeras… Jag tycker att vi har rätt mycket kött på benen här i och med att 
det här är väldigt nytt…” 

 
De problem som åskådliggörs i situationsbeskrivningarna 3 och 4 dvs. ständiga 
förändringar och behov av improvisation, säger sig Lasse inte känna igen från 
sin vardag. Detta gjorde han genom hänvisning till CD:n och det system och 
arbetssätt som denna förmedlar.  

”Det här beror ju på att man projekterar medan man bygger då får man ju sådana här 
grejer… Det här verkar jobbigt… det är ju viktigt att stafettpinnen lämnas över som i 
projektstyrningen här… Så den här skivan skulle du kunna få med dig här … det är 
bara att ringa någon här då om du undrar över något” 

 
Citatet ovan styrker att strukturen som manifesterades av cd-skivan var 
artikulerad och legitimerad i organisationen. Detta styrks bland annat av att 
Lasse hänvisade till att det var möjligt att ringa vem som helst inom 
organisationen för att få svar på eventuella frågor.  
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Anders menade att den entreprenadform som valts på Arlanda var en relativt 
ovanlig upphandlingsform.  

”…det är ju en ganska ovanlig entreprenadform alltså, vi har använt den någon gång 
när vi har haft väldigt kort om tid. Man kommer ju igång fortare men vår erfarenhet 
är väl lite att man förlorar det på vägen eftersom när man inte har funderat igenom 
blir det så mycket stopp liksom.” 

 
Erfarenheten av den problematik som beskrevs i situationen från Arlanda kändes 
alltså igen men Anders menade att man inom företaget hittat sätt att hantera 
detta genom vilken entreprenadform som valdes samt vilka personer man valde 
att koppla till projekten. 

”… i slutänden är det ju de personerna som ingår som det beror på… Här har vi trots 
offentlig upphandling ganska stor valmöjlighet. Vi kan ju inte välja godtyckligt men 
det är vi som sätter kriterierna…” 

 
I situationsbeskrivningen från Arlanda beskrivs problematiken med att det i ett 
projekt byts ut personer i organisationen. Anders vände på det hela och menade 
att det snarast kunde vara en fördel att det kom in nya ögon i projektet. Detta 
krävde å andra sidan att projektet fanns väl dokumenterat för att en ny aktör lätt 
skulle kunna sätta sig in i projektet. Anders hade med sig en pärm med ett antal 
OH-bilder mm som han använde för att visa på vilket sätt man inom företaget 
hittat strukturer för att göra det enklare för nya aktörer att skolas in i projekt 
samt hur man arbetade med kvalitetssäkring. Det var särskilt en OH-bild som 
Anders återkom till. Den visade ett slags flödesschema med boxar och pilar 
mellan olika organisatoriska enheter och arbetsuppgifter. 
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”Man ska ju inte vara livrädd om någon slutar, den förberedelsen måste man ha hela 
tiden, det är därför vi jobbar utifrån vårt kvalitetssystem. [Anders visar mig en OH-
bild över strukturen] När jag kom hit för 10 år då jobbade alla olika… Nu jobbar vi ju 
strukturerat, jag kan gå in hos vilken projektledare som helst och jag kan ta över 
projektet i vilket skede som helst för vi har lagt upp det på det här sättet” [Anders 
visar OH-bilden] 

 
Samtalet med Anders kretsade mycket kring två OH-bilder där den ena visade 
kvalitetssäkringssystemet och den andra visade projektlinjesystemet. Dessa båda 
bilder användes som svar på flera av de problem som jag lyfte fram i situations-
beskrivningarna från Arlanda.  

”Så den här strukturen försöker vi driva” [Anders pekar på oh-bilden över 
projektlinjesystemet]  

 
Den struktur som kvalitetssäkringssystemet förmedlade överbryggade på så sätt 
problematik som tidigare upplevts.  

”Och det är ju tack vare det här [Anders pekar på OH-bilden] så har vi fått kortare 
starttider för folk och dessutom ska man inte vara så rädd om någon slutar… Vi ha 
haft personer som har kommit och varit relativt gröna men som efter ett par år gått 
vidare och varit riktigt attraktiva på marknaden” 

 
Den tredje situationsbeskrivningen från Arlanda beskriver problematiken med 
att det under projektets gång skedde ständiga förändringar. Anders kände igen 
sig men menade å andra sidan att problemet berodde på den upphandlingsform 
som valts och den ickestruktur detta skapade. 

”Ja, det här är ju en konsekvens av att dom egentligen inte har tänkt igenom projektet, 
dom har ju valt den formen då får man ju leva med det här på gott och ont då… Ja 
alltså förändringar blir det ju i projekt hela tiden det blir det ju, …vi jobbar ju väldigt 
mycket i strukturen här, [Anders visar mig OH-bilden] Vi på byggprojektsidan och 
beställarsidan på den andra sidan dom som ska ha hand om det, det är ju dom som här 
inte har vetat vad dom vill ha, här är vi otroligt tydliga, vi ska ha en sån här 
verksamhetens projektledare som måste fånga upp alla kraven på den här sidan…” 

 
Genom de strukturer som av erfarenhet jobbats fram försökte man inom 
organisationen komma tillrätta med att kunskapen om projekten fanns hos 
individerna och att därmed ansvaret för att få till processen enbart skulle kunna 
hanteras av en individ. På så sätt var målet även att erfarenheterna från projekten 
skulle tas upp av systemet och inte stanna hos de enskilda individerna. 

”Nä, eftersom vi säger att personerna inte är bestämda så ska erfarenheterna inte 
finnas hos personerna det är därför vi har det här som jag kallar för 
projektlinjesystemet.” [Anders visar åter oh-bilden] 

 
Genom uppbyggnaden av system, rutiner och ett artikulerat, förhandlat och 
etablerat arbetssätt visar Anders (liksom Lasse ovan) hur de kommit till rätta 
med problem som de underförstått, tidigare träffat på eller förstår kan finnas. I 
dokumenten (cd-skivan och oh-bilderna) ville både Lasse och Anders fånga den 
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komplexa vardagen men påpekade särskilt vikten av att dokumenten skulle vara 
levande och kunna förändras utifrån omständigheter som aktörerna idag inte 
kunde förutse. 
 
Den bild som frammanas av samtalen är att aktörerna såg ett värde i att inte göra 
processen i projekt så personberoende. Ambitionen tycktes vara att ta över en 
del av ansvaret för att få till processerna genom att skapa system som hanterade 
vissa frågor. Samtalen visar också på en förståelse för att systemen i sig kan bli 
rigida och kanske hämma den vardagliga processen och heller inte kunna ge stöd 
i de problemsituationer som aktörerna kan tänkas stöta på. Detta gjorde att 
tilltron till systemen kompletterades med påpekandet av vikten att hålla 
dokumenten levande och göra dem till verktyg anpassade efter den vardag som 
aktörerna skulle komma att träffa på. 
 
Både Lasse och Anders fanns i organisationer som kan karaktäriseras som 
professionella byggherrar innefattande en stor del av kompetensen inom 
organisationen. Antagligen var detta en av anledningarna till att de talade i 
termer av ”vi” samt att de hade kraften och handlingsutrymmet att utveckla 
system och rutiner som kunde få genomslag.  
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Göran hade inte någon organisation bakom sig som stöd i sitt arbete men som 
trots detta visade han på ett uppbyggt system eller en rutin för problemlösning. 
Även detta arbetssätt konkretiserades genom uppvisandet av artefakter i form av 
mallar för hantering av avvikelser, avtal och arbetssätt. Artefakterna var skapade 
inom en etablerad organisation med vilken Göran samarbetat och visade stor 
tilltro till.  
 
Göran arbetade som egen konsult och anlitades ofta av stora etablerade 
organisationer för att driva deras byggprojekt. Göran ingick på det sättet inte i 
någon större organisation men hans arbete bedrevs oftast inom stora 
organisationer. I samtalet lyfte Göran fram tre mallar som han starkt kopplade 
till sin roll som byggherre. Göran beskrev att sen främsta uppgiften med dessa 
var att komma tillrätta med problem som han upplevt under sina år som 
byggherre. Ett stort problem handlade enligt honom om att skapa engagemang i 
alla led, ett annat om att komma tillrätta med tvister kring vad som skall ingå i 
ett satt pris och ett tredje hade att göra med att skapa förutsättningar för att inte 
hamna i allt för stora förändringar under projektets gång.  
 
De verktyg som Göran lyfte fram för att hantera dessa problem var: platsbesked, 
avtalsmallar och visualisering. Han visade i samtalet stor tilltro till detta 
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arbetssätt och hittade stöd i sin argumentation genom att namnge personer i 
stora organisationer, konkret visa mallar och genom att berätta personliga 
anekdoter kring situationer där hans verktyg fungerade som problemlösare. 
Samtalet gav uppfattningen att Göran hade lärt sig verktygen genom samarbete 
med de stora organisationerna och gjort dem till en del av konstruktionen av sin 
egen roll.  

”Julhelgen -95 ringde NN mig, han som är byggchef på Företag A, så uttryckte han 
sig så här: Göran det har slagit ner en bomb… [skratt] Man undrade ju om det var nått 
jäkla terrordåd men bomben var att hans byggledare skulle sluta.” 

 
Detta ledde till att Göran fick fasas in i ett komplext byggprojekt på kort tid. Ett 
projekt med arkitektoniska egenskaper svåra att hitta motsvarigheten på. Göran 
menade att detta var som upplagt för att problem mellan projektering och 
byggande skulle skapas. 

”Det var det absolut mest spännande projektet jag jobbat med och det som jag trodde 
skulle vara en svårighet blev lätt som en plätt.” 
 
”Hur kom det sig? [min fråga] 
”Ja, dels är han ju väldigt duktig va… [berättar ett exempel]... men sen har jag ju lärt 
mig av Företag A. Vi jobbade väldigt mycket med att bygga provrum och delar i full 
skala för att se om det funkar.” 

 
Genom att visualisera och prova konstruktionen kunde Göran se vad som 
behövde justeras innan det producerades i den beställda byggnaden. 
Arbetssättet hade han lärt av den stora etablerade organisationen och min 
spontana fråga blev då hur vanligt han ansåg att detta arbetssätt var. 

”Nej det förekommer inte, jag har bara gjort det tillsammans med Företag A.” 
 
I det fortsatta samtalet visade det sig dock att arbetssättet med att i förväg 
visualisera var något som Göran tagit med sig till nästa stora projekt som 
handlade om att bygga om ett kontorshus till övernattningsrum för gäster till ett 
stort företag.  

”Ja, så då sa jag till NN [beställaren på Y, ett annat företag], som är en mycket duktig 
kille förresten att nu tycker jag att vi gör som så att vi bygger ett rum här precis som 
det är tänkt och ser hur det fungerar. Och det gjorde vi. Ja, det visade sig ju att det 
fanns en massa saker att tycka till om. Hatthyllorna t ex de… ” 
 
”Sen var det så här att innan vi visade rummet där vi hade rättat till alla problemen 
fick jag en idé. Det gäller ju att skapa en känsla och rummen är ju rätt små så det är 
viktigt med utsikten … Då kom en av byggarna och sa till mig att de säger att vi ska 
måla fönsteröppningen svart men då är det väl bättre att vi sätter upp en snygg tjej där 
då… [gapskratt] nä men då fick jag idén. Jag gick ut och tog ett kort på utsikten. Det 
var en riktigt fin vinterbild med frost och julgran och allt. Så förstorade vi den och 
satte i fönsteröppningen. Jag hade mörkat det där länge för beställaren men du skulle 
ha sett minen när han kom in i rummet…” [Göran ler brett] 
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Göran menade att detta med att visualisera medförde en stor vinst genom att 
man på så sätt kunde ligga en bit före produktionen och mota felaktigheter och 
problem med följdeffekter när bygget redan var klart. Problemet med att projekt 
kantas av förändringar har som vi har sett, av flera beskrivits som ett problem. 
Detta dels på grund av att tidsplanen spricker och dels på grund av ökande 
kostnader. Ett sätt att råda bot på detta var enligt Göran att vid förändringar 
upprätta så kallade platsbesked där han under pågående process kunde ändra det 
som projekterats utan att processen egentligen avstannade speciellt mycket.  

”Min roll är ju att försöka minimera felaktigheter. Om jag upptäcker felaktigheter på 
en ritning t ex så utformar jag ett platsbesked som blir som en beställning och ersätter 
ritningen. Och den som brukar vara lämplig att föreslå en förändring är han som 
håller på att jobba med det. Så alltid kräver jag ett förslag tillbaka på åtgärdande av 
avvikelse. Sen synar vi tillsammans. Det här sättet är det ju Företag A som är pappa 
till.” 

 
Göran plockar fram en pärm och visar mig mallarna för platsbeskeden och ett 
antal exempel på situationer där detta använts och hur det åtgärdats. Arbetssättet 
hjälpte Göran att få processen att fortgå samtidigt som det gav honom legitimitet 
i sin roll att göra dessa förändringar. Arbetssättet med att låta platsbeskeden 
ersätta ritningarna och fungera som en beställning regleras redan i de 
administrativa föreskrifterna för projektet. 

”Företag A hittade ju på det här väldigt smarta sättet då för att tidigare var det ju 
väldigt byråkratiskt då att man skulle rita om ritningar och det ena med det andra. Så 
när man stod inför en avvikelse i bygget så kunde man inte fortsätta bara för det men 
nu blir det inga stopp, det är väldigt viktigt det här. Det här har de ju med i de 
administrativa föreskrifterna då” 

 
Göran ansåg att en väldigt viktig faktor för att få projekt att fungera bra var att 
man arbetade med rätt personer. Personer som han visste att han fungerade 
tillsammans med men även här framhöll han genom hänvisning till Företag A att 
det fanns rutiner/strukturer som kunde hjälpa honom att få till en väl fungerande 
process med engagemang i alla led.  

”Det är ju väldigt viktigt att man i den här rollen, byggherre/entreprenör att 
byggledaren och platschefen har en bra kemi, det går inte att beskriva hur viktigt det 
är… Men det finns ju sätt också att få folk att försöka hitta på bra grejer. Ett sätt som 
jag jobbat mycket med är att om någon kan hitta på ett förbilligande som rent tekniskt 
är ok så delar vi fifty/fifty.” 

 
Göran beskriver ett exempel och tar stöd i arbetet tillsammans med det väl 
etablerade företaget: 

”Här var det föreskrivet fönsterbänkar i offerdahlsskiffer, och då, NN då som var 
arbetschef, ringde till mig och sa att han kunde förbilliga dom där fönsterbänkarna i 
storleksordningen 100 000 spänn genom att köpa Portugisiska fönsterbänkar, få se, 
visa upp en referens då sa jag. Han visade då den där offerdahlsskiffern och den där 
Portugisiska som också var en skiffer naturligtvis och dom såg ju för fan precis lika 
dana ut. Helt otroligt alltså, då var det inget snack, att vi tjänade 100 000 och där tog 
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vi 50 tusen i var. Så en professionell byggherre som Företag A begriper ju det här då 
att det kan löna sig.” 

 
Beskrivningen ovan visar hur Göran med hjälp av olika strukturer eller rutiner 
anser sig komma tillrätta med problem som han framhöll som påtagliga i 
branschen. Med hjälp av att använda det etablerade företagets namn i sin 
berättelse skapade han legitimitet åt ett ”nytt” arbetssätt, nytt jämfört med vad 
som kunde anses normalt i branschen. Görans samarbete med det etablerade 
företaget hade givit honom arbetssätt som han sedan kunde ta med sig in i andra 
projekt. Arbetssättet hade gjorts till hans och utgjorde en del i vad som 
konstituerade hans roll som byggherre. Dels kunde Göran legitimera det sättet 
att arbeta på genom att säga att det var uppfunnet av personer i den etablerade 
organisationen. Han skapade också trovärdighet till det han trodde på genom att 
ge exempel antingen verbalt genom anekdoter, eller konkret med hjälp av 
verkliga avtal eller platsbeskrivningar. 
 
I slutet av samtalet lutar sig Göran tillbaka i stolen och konstaterar ganska nöjd: 

”Så det är mitt sätt att jobba…” 
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Efter samtalet med Stefan var min uppfattning att han i sin berättelse formade en 
roll som kunde sägas utgöra en alternativ normalitet. Rollen konstruerades dock 
inte genom att Stefan i sitt berättande objektiverade sig själv genom att dölja sin 
egen person bakom företagsnamnet. Snarare tog han sats i sina egna erfarenheter 
och visade med hjälp av exempel ur vardagen, liknelser och skapandet av egna 
etiketter på vilket synsätt företaget arbetade. Det som gjorde att uppfattningen 
om att en alternativ normalitet skapats kring byggherrerollen var Stefans sätt att 
lugnt och systematiskt argumentera och på ett levande sätt beskriva, ett 
förhållningssätt. Förhållningssättet gick inte att känna igen i det som ovan 
beskrivits som det normala. På så sätt gavs bilden av att Stefans perspektiv var 
det inom företaget artikulerade och legitima sättet att se rollen och kontexten på. 
Stefan lyfte själv in resonemang kring det dialektiska förhållandet mellan vad 
som planerats i förväg och vad som sedan utvecklas i praktiken. Detta hade 
starka likheter med de resonemang kring struktur och improvisation som tidigare 
förts i denna rapport. Det tycktes som att han själv funderat kring denna 
problematik och att han hittat sätt att förhålla sig till detta. Stefan var byggchef 
för ett av Sveriges största fastighetsbolag. Ett företag med ett mycket varierat 
bestånd och stora investeringsprojekt där varje projekt hade unika inslag. 
Kanske var det på grund av att Stefan var byggchef och inte längre drev egna 
projekt som gjorde att han hade haft tid att fundera över utveckling, synsätt och 
tagit ställning till vilka ambitioner han hade med sitt chefskap.  
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Ovan har jag beskrivit hur Göran, Lasse och Anders tar kraft i företagsnamnet 
för att argumentera för nya normaliteter. I samtalet med Stefan drevs 
argumentationen istället genom att han talade om jag. Argumentationen drevs 
genom att Stefan gav ett exempel ur sina erfarenheter vilket han sedan tagit med 
sig för att utveckla en syn på ett specifikt problem. Han visade på så sätt tilltro 
till en lösning som organisationen, ”vi på Företag A”, arbetade utifrån. 

”Min första riktiga sväng i det här med kvalitet, som jag tror stenhårt på, är att man 
jobbar på ett systematiskt sätt med att förbättra kvalitén. Det var väl egentligen på 
bygget av Z [ett större byggprojekt] som det kom, då kom jag från ett bygge som var 
j___gt stökigt alltså, det var stökigt på alla ledder och bredder, det var stökigt hos 
beställaren, så in i hel__te, kunden var inne och stöka och böka och fick inte dom som 
dom ville så var dom som tjuriga barnungar, gick upp till generaldirektören och 
gnällde… Så det var en jätterörig beställarorganisation, det var ett ålderdomligt sätt 
man drev projektet på med en he___tes massa referensgrupper och grupper på 
längden och grupper på tvären, det var konsulten som har nån slags gammal modell 
som körde det här och det blev otroligt snårigt alltså. Projektörerna dom utsattes för 
tvära kast hela tiden …Det fanns alla förutsättningar att det skulle bli stök och det 
blev det. Så sen när vi skulle igång med Z så hade jag ju det här som nån sorts 
varningsflagg i bakhuvudet att så här får det bara inte bli. Så jag och den då som vi 
hade hyrt in som projektledare…, NN en erfaren äldre man, vi hade mycket kuckelur 
om hur vi skulle försöka få det här att funka bättre. Vid vissa stycken funkade det där, 
vi gjorde massor av tavlor, massa tabbar men vi hittade ett antal sätt där som vi 
kanske inte direkt kallade för kvalitet, vi kallade det för ett kvalitetssystem, men det 
var egentligen det att det präglades av, en systematik, en ordning om hur vi gick 
tillväga med saker och ting. Så det använder vi inom Företag A idag” 

 
I samtalet var det först och främst Stefan som satte agendan för dialogen och 
förde samtalet i en viss riktning. Han överraskade mig inledningsvis med att 
starkt uttrycka att hans bild av arbetet som byggherre handlade mycket om att 
parera. Å ena sidan behövdes ordning och reda å ena sidan uppstod oförutsedda 
händelser.  

”Två väldigt viktiga aspekter i vårt arbete är å ena sidan behöver man ordning, man 
behöver rutiner och andra sidan så får man inte sitta fast i dom, det är jätteviktigt. 
Dom är ju så j..la less på mitt tjat om det här men jag brukar säga ”vi ska ha ordning 
och reda” vi ska ha rutiner, hjälpmedel, men som Stenbäck så åt sina medarbetare i 
Kinnevik en gång i tiden att vi ska vara som Ginges Khans ryttare, vi ska ut på 
steppen och jaga om det behövs, vi måste ha den aspekten vi också i oss liksom inte 
fastna i ett allt för rutinmässigt beteende, vi måste klara bägge bitarna, spela på alla 
strängar på lyran på nåt vis” 

 
Som citatet visar tycks det dialektiska synsättet vara något som Stefan försökt 
driva i sin organisation. Genom att använda liknelsen får han tyngd i sitt 
resonemang och alternativet att sitta fast i rutiner låter som ett negativt 
förhållningssätt. Det dialektiska förhållandet mellan struktur och improvisation 
var något som Stefan återkom till flera gånger under samtalet. Han menade att 
det var en förutsättning och inte ett problem. Förvisso visade Stefan tilltro till 
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struktur och system men inte som den enda lösningen utan som ett sätt att skapa 
utrymme för att kunna lösa svårigheter som inte gått att förutse. 

”Dels är det klart att det är bra att ha en ordning men det är också det att bereda sig tid 
till det som inte går att planera. Men kan du liksom lösa sakerna, det här finns, jag 
använder det, det ser lika ut jämt, du spar ju en jädra massa tid och tankekraft som du 
kan lägga på det som faktiskt inte går att planera.” 

 

Stefan läser den tredje situationsbeskrivningen och kommer med följande 
kommentar: 

”Jag tycker han har missförstått sin roll den här killen. Med att byggledare inte alls 
jobbar med en statisk situation […] det är ju att tackla förändringar […] Men vore det 
så enkelt att man har kompletta, fullständiga, färdiga handlingen som visar precis hur 
allting är, lämnas över till entreprenören och sen är det bara att följa den. Då kan man 
ju nästan inte behöva ha någon byggledare. För det är ju problemlösning. Den gamla 
kontrollanten finns ju inte längre…” 

 
Flera gånger under samtalet satte Stefan agendan för vad vi pratade om genom 
att komma med insikter, synsätt och ställningstaganden som han sedan drev 
utifrån egna erfarenheter. Detta för att till sist landa i ett förhållningssätt som 
han tillskrev den organisation han tillhörde. Stefan menade t ex att det var av 
största vikt att kommunikationen i ett projekt fungerade väl mellan olika 
yrkesgrupper. Han menade att det inte var lätt att få till en bra kommunikation 
som bygger på synsättet att vi jobbar ihop med ambitionen att hjälpa varandra. 
Stefan beskrev ett projekt där ”vi” som han uttryckte det, var tvungna att hitta ett 
sätt för produktplanering som gjorde att handlingarna kom fram i rätt ordning 
och fokuserade på rätt saker.  

”På grund av ett visst matintresse så kallades det för receptmöten, marineringsmöten 
och grillmöten” 

 
I citatet ovan tar systemet sin utgångspunkt i Stefans personliga matintresse men 
artikulerades och förmedlades med hjälp av liknelser som kan sägas allmänt 
kända. Mötesstrukturen som beskrivs ovan hade fungerat väl och var ett för 
Stefan bra exempel på hur samarbete kan gå till. Strukturen hade dock inte 
kommit att användas inom organisationen fortsättningsvis, framför allt på grund 
av att organisationen främst arbetade med en annan upphandlingsform med 
färdiga dokument och inte genom partnering eller samarbetsentreprenader. 
Partnering som i vissa sammanhang framhålls som ett framgångskoncept ställde 
sig Stefan dock tveksam till. 

”Jo det är bara att höra hur man saluför det här, inte från dom som man kanske har att 
göra med direkt utan av dom här kniv och gaffelmänniskorna som vi brukar kalla 
dom, som far runt och ordar stort, vitt och brett att man får det att framstå som att alla 
skiftar nånstans karaktär bara för att det heter partnering.[....] det finns ingen röd 
knapp du trycker på som det står partnering på så löser det ut en turbo. […] Samtidigt 
är det tur för skulle alla vara så negativa, syniska, det måste finnas eldsjälar som tror 
stenhårt för det är det som gör att dom orkar jobba med sånt där och det blir vardag av 
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det här också, det har ju varit jättemode ett tag, nästan börjat klinga av men det har ju 
hänt saker i och med att det har funnits som har fört branschen framåt, det tror jag” 

 
I samtalet diskuterade vi att det fanns olika kulturer inom olika yrkesgrupper 
som under ett projekt skall arbeta tillsammans. Stefan menade dock att det även 
fanns andra aspekter på kulturskillnader att ta hänsyn till. Han hade t ex sett 
regionala skillnader mellan olika orter som Stockholm, Gävle och Uppsala. Han 
menade också att det fanns skillnad mellan olika generationer och även mellan 
olika yrkesgrupper. 

”Ja det var det här storstadsstuket alltså, det är så att ingen av oss som jobbar utanför 
längtar efter det sättet man är på där, för det underlättar definitivt inte här 
förtroligheten. Har man sen då en, kalla det för, akademisk konstnärlig arkitekt, som 
är väldigt visionär och inte är speciellt praktiskt inriktad och en sån här vass 
entreprenör det blir jättesvårt” 
”Hur hanterar man det rent praktiskt i din roll?” [min fråga] 
”Man måste framförallt försöka få upp den ömsesidiga respekten, det är jätteviktigt, 
vi hade ett sånt fall […] Så vi inom Företag A arbetar med vad vi kallar 
förtroendekonsulter. Där försöker vi ju hålla samma grupp” 
”Vi vill inte ha små sergeanter som springer runt och ska förverkliga sin frustration i 
livet genom skäll och gnäll” 

 
Citatet ovan visar både hur Stefan använde liknelser och egna etiketter för att 
artikulera och förmedla ett synsätt som han ansåg tillhöra det perspektiv som 
denna etablerade organisation har på roller och kontexten, i och kring företaget. 
I flera avseenden gav Stefans berättelse bilden av att han var med och 
utvecklade en alternativ normalitet där huvudpunkten i Stefans berättande 
handlade om att omvärlden ständigt förändras. Genom strukturer, ordning och 
reda kring sådant som vi kan förutse och planera skapas utrymme för att hantera 
det oförutsägbara. Han menade vidare att företaget jobbar mycket med 
utveckling och i flera avseenden kommit långt. Nya förändringar gör dock att 
detta arbete inte kan avstanna utan är ständigt pågående, både för honom själv i 
sin roll som byggchef och för branschen som sådan. 
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Malin gav en berättelse om byggherrerollen utifrån egna val och ett aktivt 
agerade utifrån vad hon själv trodde på som den ”rätta” vägen. Hennes berättelse 
karaktäriserades av inlevelse där det egna jaget fick stor plats. Malin 
argumenterade för alternativa sätt att arbeta jämfört med det som hon uttryckte 
som det traditionella. För detta tog hon dels stöd i samarbetet med specifika 
karismatiska personer men också med organisationer som hon uppfattade hade 
hittat former för att komma tillrätta med problem kring organisering av 
byggprojekt. 
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Malin beskrev sin yrkeskarriär som styrd och driven av egna val och över-
tygelser.  

”…Jag startade egentligen som ren konstruktör och har jag valt att gå över till A 
sidan. När jag kom till arkitekt sidan så tyckte jag att man kunde skönja dom här 
bristerna i kommunikationen mellan byggarbetarplatsen och det som faktiskt vi 
producerar” 

 
De brister som Malin såg i kommunikationen mellan de olika leden blev något 
som hon valde att aktivt arbeta för att hitta former att lösa.  

”… här har traditionellt alltid funnits ett motsatsförhållande, nu tycker jag att man 
börjar jobba mycket mer, man hittar andra former, det här med partnering som 
kommer in…[…]…jag försökte jobba aktivt för att få den här rollen och det har blivit 
så, det har funkat tycker jag bra, men naturligtvis att det kan bli ännu bättre. Jag kan 
fortfarande se bristerna som man skulle behöva överbrygga…[…]… Och sen har jag 
nu också börjat och försöka ta mig in i en ännu tidigare fas” 
 

Malins uppfattning var att ledarskapet var en av de viktigaste aspekterna i 
drivandet av byggprojekt. Flera gånger i samtalet återkom hon till ledarskapets 
betydelse för att skapa ett team med möjlighet till kommunikation mellan olika 
faser i processen och mellan olika yrkesgrupper. 

”Jag tycker egentligen inte om ordet ”vi har alltid gjort så här” jag är ganska allergisk 
mot det själv, utan jag tycker att man ska hitta förbättringssätt hela tiden oavsett och 
nästan anpassa sig mer till projektet än till beställaren. De har ju sina krav och det 
tycker jag ju är okej och de ska man ju uppfylla, men det finns saker utöver det, så att 
säga, där projektet ska, det man de facto ska göra det du ska producera ska ligga till 
basen till hur vi lägger upp det. …[…]…Och jag tycker även här (Malin pekar på 
situationsbeskrivning 2) att det saknas ett ledarskap, det är ju det man kan skönja ur 
den här texten, någon som inte riktigt har lyckats att följa med gruppen…[…]…Hur 
tryggt var det i den här processen? ” (Malin pekar åter på situationsbeskrivningen) 

 
Även om Malin uttrycker det egna subjektet (användandet av jag i berättelsen) 
som starkt drivande i arbetet med att hitta former för att överbrygga 
kommunikationssvårigheterna skapade hon i sin berättelse legitimitet för 
arbetsformen genom att referera till andra personer och framför allt två 
etablerade organisationer som hon samarbetat med. Användandet av företags-
namnen görs dock inte för att dölja det egna subjektet utan för att ge tyngd åt 
egna övertygelser. 

”…med Företag A jobbar jag mycket så att jag är med och gör program handlingar 
och sen dom här behovsprogrammen för lokalerna och sen sitter jag även med i 
projekteringsgruppen men jag är med som bisittare för att fånga upp så att det inte blir 
några frågetecken varför vi sa på ett visst sätt, varför har man bestämt att göra, varför 
vi brukar ha på det här sättet. Då får den följa med så att säga, den informationen. Så 
det finns en kedja i det här och det gäller att få någon typ av övergripbarhet över hela 
kedjan, från början till slut….[…]…lika är det när jag jobbar med Y Företag B. 
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”…Tillsammans med Företag A där tycker jag ändå att vi har haft en otroligt bra 
dialog med entreprenörerna i och med arbetssättet…[…]…jag tycker att det har 
fungerat bra, det har varit väldigt positivt...” 

 
Malins tilltro till ett engagerat, uttänkt och inspirerande ledarskap var starkt. 
Ledarskapets betydelse lyftes första gången fram i samband med 
situationsbeskrivning ett som beskriver att organisationsstrukturen, ordning och 
reda är avgörande för projektets framgång. 

”Ja man pratar väldigt mycket organisation här och organisationen är jätteviktig och 
hur man styr är jätte, jätteviktigt men framför allt den som ska leda, det finns ett fåtal 
personer som har en ledande funktion och är inte dom bra så spelar det ingen roll hur 
tydlig organisation du har. Du kan hålla på att bre ut organisationsplan efter 
organisationsplaner och säga att den ska säga det och säga det, har du ingen bra 
projektledare då är det kört. Så jag tycker att de ledande funktionerna måste ha 
tvärkoll, ha tvärkoll och ha en otrolig ledarförmåga och dels befogenheten också och 
sen beslutsförmågan själv, en egen initiativförmåga. För problem dyker upp under 
hela resans gång. Men man måste vara den som tar i tu med det på en gång. Nu gör vi 
så här!” 

 
I beskrivningen använder Malin förstärkningsord eller poängteringar som vi 
känner igen från Annas berättelse. Skillnaden här är att berättelsen tar en annan 
vändning. Istället för att stanna vid att saker och ting inte fungerar fortsätter 
Malin sin berättelse. Det gör hon genom att på ett livfullt sätt beskriva att de 
personer som behövs för den typ av ledarskap som hon tror på finns och har 
inspirerat henne till att arbeta på ett visst sätt.  

”Jag har jobbat i ett projekt, där hade vi en projektledare och han var hur gammal som 
helst men jag har inte jobbat med någon projektledare som har varit så tydlig någon 
gång, rakt av! Det var mycket problem det ska jag inte säga något om, det var 
problem men han tog i tu med det direkt, pang, pang, pang och det gick, det flöt. 
(Ögonen lyser på Malin)… […]…Det är ju klart, det kan ju inte vara vilken mes som 
helst som får en sådan här roll. Han var ju auktoritär, auktoritär i sin roll, sen var han 
ju lyhörd…[…]…resultatet fick inte bli hur kompromissat som helst, utan det fanns 
vissa, kriterier, som han var tvungen att uppfylla och de höll han stenhårt 
på…[…]…även om det var generalentreprenad så hamnade vi i en situation där vi 
ritade i princip samtidigt som vi byggde.” 

 
När Malin beskriver arbetet tillsammans med denna projektledare börjar hon 
även att i berättelsen övergå från att tala om jag till att framhålla vi, där vi 
utgjordes av deltagarna i projektet inte av en specifik yrkeskategori. Malin 
berättar med inlevelse: 

”…den projektledaren han hade inte varit där (hade inte en bakgrund som byggare) 
men det fanns en vilja av kreativitet, alltså kreativt tänkande. Om vi nu inte kan göra 
på det sättet hur kan vi göra det då? Vi är ju ute efter ett utseende, vi är ute efter en 
form, hur kan vi tillsammans lösa det här. Vi måste tänka nytt, vi måste tänka 
annorlunda och det krävs från alla inte bara byggaren. Det krävdes även från dom 
som ritade. Tänk nytt, tänk annorlunda, försök att använda den kompetensen, 
kunskapen och erfarenheter vi har och använd dom på ett annat sätt.”  
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När jag visar den fjärde och sista situationsbeskrivningen för Malin går hon igång 
med ett starkt och livfullt uttryck: 

”Åhhh! Jättebra, kul att höra eller läsa ska jag väl säga! Där har man verkligen ett 
sådant engagemang…[…]…det är ju det här samspelet jag vill uppnå naturligtvis, så 
att alla känner ett ansvar …[…]...det är ju lite grann som jag sa tidigare, man ser inte 
bara sitt gebit alltså. Jag ser inte bara mina konstruktionsritningar och så struntar jag i 
om det ska gå en kanal genom där eller inte, utan det är samspelet att nu ska vi se till 
att göra det här bra och det tycker jag att Företag A har lyckats med i mångt och 
mycket…” 

 
Arbetet tillsammans med den engagerade projektledaren kommer tillbaka som 
en reflektion på denna fjärde situationsbeskrivning. 

”…det var en otroligt rolig resa! Det var, det var svettigt och det var mardrömslikt 
och det var liksom, jag tänkte att ”Gud det här kommer inte att gå”, men jag har 
aldrig haft så roligt någon gång. Och det tror jag berodde på att just det här, att vi 
jobbade tillsammans. Det gick ju, men det tror jag att det var projektledarens goda 
vilja och starka ledarskap. Att han fick oss dit han ville, han fick oss att jobba åt det 
håll som var ämnat. Han var väldigt mån om att vi skulle mötas ofta, träffas 
tillsammans inte alltid i form av projektmöten eller arbetsmöten, utan hitta andra 
forum för oss att träffas, man lärde känna varandra på lite mer än bara yrkesmässigt, 
vi fick en bild av varandra, vi insåg att det här var människor man jobbade med, alla 
kan göra fel, det betyder inte världens undergång utan det betyder att vi måste hitta en 
lösning på problemet.”  
 
”Träffades ni utanför jobbet då, eller?” [Min fråga] 
 
”Ja, utanför jobbet. En gång bjöd vi in till ett skrattseminarium, då tog man in sådana 
här skrattkonsulter… ” (Malin skrattar) 
 

Kanske var Malins livfulla berättande snarast kopplat till ett personlighetsdrag 
men berättelsen ger några intressanta reflektioner. Malin lyfter starkt fram det 
egna jaget i berättelsen. Hon ger en bild av identifikationsprocessen som skapad 
av henne själv. I berättandet med jaget i centrum stod hon ändå inte ensam utan 
inspirerades av andra aktörer vars förhållningssätt inspirerat henne i hennes roll. 
Hon fann även stöd i organisationer där hon hittat artikulerade former för att 
driva det hon ansåg viktigt i rollen. Malin använder företagsnamn och specifika 
subjekt för att ge bilden av rollens sammanhang. Hon formar ett sammanhang 
med nyckelord som vi, tillsammans och engagemang där både subjekt och 
etablerade organisationers arbetssätt (objekt) skapade förutsättningarna för 
henne att utöva sin roll. 
 
Efter samtalet följer Malin mig till dörren. 

”Tack så mycket för att du tog dig tid att träffa mig” [Min kommentar] 
”Ja, det var bara roligt. Jag fick tillfälle att tänka efter en stund vad jag tycker.” 
”Ja, det var roligt att höra dig berätta.” [Min kommentar] 
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”Ja vet du… Jag älskar att jobba i projekt, det är fantastiskt!” (Malin lyser med hela 
ansiktet) 
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Föregående avsnitt visar hur personerna beskriver en kontextuellt relevant roll, 
artikulerad och etablerad inom den organisation där de verkar eller till vilken de 
har en samarbetsrelation. Detta gav bilden av att en alternativ normalitet 
konstruerats. För att legitimera denna uppfattning tog personerna stöd i dels 
objektiverande aspekter och dels i personliga berättelser. Detta gjordes med stöd 
av: 

• Företagsnamn, artefakter och etiketten vi, vilket kan ses som 
objektivering. 

• Egna erfarenheter, etiketter och liknelser samt jaget, förstärkningsord och 
andra subjekt för att genom subjektivering konstruera uppfattningen om 
rollen.  

Tilltron till den nya normaliteten visades på så sätt både genom objektivering 
och subjektivering. 
 
Genom att ta stöd av företagsnamn kunde aktörerna visa hur organisationen 
verkade för en alternativ normalitet i branschen. Några av personerna vars 
berättelser ligger till grund för detta mönster ingick i de organisationer utifrån 
vilka de skapade bilden av en alternativ normalitet. De kunde på så sätt i 
egenskap av professionella byggherreföretag, påverka utvecklingen av vad som 
kunde anses normalt. I och med att företagen hade ett stort bestånd och inom sig 
hade en stor del av den kompetens som ansågs behövas i beställar- och drivar 
rollen kunde företagets agerande vara normgivande för branschen.  
 
Göran och Malin ingick däremot inte i de organisationer som de tog stöd av i sitt 
argumenterande. Göran var egen företagare men samarbetade ofta med stora 
företag. Malin hade en anställning på en arkitektfirma och engagerades av 
etablerade byggherreorganisationer i olika byggprojekt. Det faktum att inte 
enbart personer ingående i stora etablerade organisationer uttryckte bilden av en 
alternativ normalitet anser jag nyanserar denna bild. 
 
Den omständigheten att personerna ingick i större etablerade byggherre-
organisationer var dock inget särdrag som endast kan tillskrivas personerna 
inom detta mönster. Även Martin och Peter vars berättelser presenterades i 
avsnitt 4.2 hörde hemma i etablerade byggherreföretag. Till skillnad från Martin 
och Peters berättelser skapades i de samtal som presenterats här en roll som var 
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alternativ till det normala. En roll som kan uttryckas som en alternativ 
normalitet till vilken aktörerna visade sin tilltro.  
 
Utifrån ovanstående resonemang blir tolkningen här att den organisatoriska 
tillhörigheten inte kan sägas vara en avgörande aspekt i avseendet hur rollen 
skapas i identifikationsprocessen. Däremot anses uppfattningen om gemen-
skapen (the Community) vara avgörande. 
 
Tack vare den nya normaliteten visade aktörerna i samtalet att de inom 
organisationen kommit till rätta med problem som de ansåg fanns i de för-givet-
tagna uppfattningarna om hur det skulle fungera i ett byggprojekt. Detta gällde t 
ex problemen kring att fasa in nyutexaminerade personer och problemen med 
förändringar och konflikter i processerna kring ett bygge, vilket beskrivits i 
tidigare avsnitt.  
 
Det tydligaste verktyget för att visa tvivel och tilltro var för aktörerna i detta 
avsnitt objektivering bakom företagsnamn och artefakter. Anna använde 
etiketten vi vilket också kan ses som ett sätt att objektivera personen. Men även 
subjektivering användes. Malin och Göran t ex använde den etablerade 
organisationen för att framhäva sina egna personliga ställningstaganden som de 
tog med sig i samarbetet med andra organisationer. Stefan gav en nästan 
uteslutande personlig bild av sina uppfattningar. Detta kan ha sin förklaring i 
den chefsroll som han besatt där han behövt ta ställning till dessa frågor. Min 
uppfattning är ändå att detta inte är självklart i och med en chefsroll. Hans 
argument kunde ha byggts genom att referera till andra etablerade 
organisationers arbete och organisering, men det gjorde han inte. Istället visade 
han att han skapat en egen personlig bild utifrån sina erfarenheter vilka 
artikulerades med hjälp av personliga etiketter och liknelser. Även Malin lägger 
i sin berättelse tyngdpunkten på jaget genom att ge bilden av att hon i sitt 
agerande gör egna val och ställningstaganden där hon är styrande över rollens 
innehåll. Beskrivningen görs väldigt livfull genom förstärkningsord och 
poängteringar vilket kan ses som ett personlighetsdrag eller ett uttryck för 
övertygelse och tilltro till en uppfattning som hon har skapat. Vi kan se likheter 
med Annas berättelse i avsnitt 4.2.2 ”det starka uttrycket”. Här framstår syftet 
med förstärkningsorden dock vara ett annat nämligen att ge en positiv, driftig 
och engagerad bild av hur Malin själv konstruerar rollen. 
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Vi har i detta kapitel sett hur tilltro och tvivel till olika aspekter av 
organiserandet av byggprojekt kan användas för att konstruera uppfattningar om 
byggherrerollen. Studien visar därmed att tilltro och tvivel kan sägas vara 
fruktbara aspekter att fokusera vid analys av hur roller konstrueras. Detta genom 
att aspekterna gör identifikationsprocessen konkret att studera och genom att 
aspekterna ger mönster kring hur aktörerna identifierar sig. I kapitlet lyfts tre 
mönster fram:  

• Det förhandlade och artikulerade - det normala  
• Det icke förhandlade - legitimering av alternativ 
• Det inom organisationen förhandlade - alternativ normalitet  

 
Det empiriska materialet visade att aktörerna i samtalet förhöll sig till någon 
form av uppfattning om rollen och sammanhanget som kan betecknas som 
normalt. Det normala var i vissa fall det som direkt disciplinerade aktörens 
uppfattning om den egna personens möjlighet att påverka. I andra samtal var det 
normala det självklara. Det fanns dock samtal som visade på att aktörerna själva 
konstruerade en egen kontextuellt relevant roll som inte var förenlig med vad 
som kunde anses vara normalt. För att i samtalet då åstadkomma denna 
konstruktion legitimerades uppfattningarna genom t ex berättandet av egna 
exempel eller genom att ta styrka i företagsnamn och artefakter från etablerade 
företag. Empirin visar två mönster kring hur aktörerna kunde komma till rätta 
med tvivlet till det normala: legitimering av alternativ och skapandet av en 
alternativ normalitet  
 
I analysen av berättelserna som presenteras i avsnitten ovan framgår hur 
objektivering och subjektivering används för att visa tilltro och tvivel. 
Objektivering och subjektivering används dock inte på ett entydigt sätt. De 
används i samtliga tre mönstren men beroende på hur aktörerna använder dessa 
aspekter skapas olika mönster. I tabellen nedan sammanfattas på vilket sätt 
subjektivering och objektivering framkom i de olika mönstren. Syftet med 
tabellen är i första hand att visa på att de två aspekterna uppträder i alla tre 
mönster. I andra hand ger tabellen en kort beskrivning av hur objektivering och 
subjektivering används.  
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MÖNSTER OBJEKTIVERING SUBJEKTIVERING 
"Det förhandlade och 
artikulerade - det 
normala"  

Förstärkningsord, högt 
tonläge, anonyma 
berättelser och 
uppgivenhet 

Konstateranden - så här är 
det och jag är inte 
representativ 

"Den icke förhandlade 
rollen - legitimering 
av alternativ"  

Ironi och beskrivning 
av jaget i tredjeperson, 
Indirekt subjektivering 

Egna exempel, personnamn, 
berättelser i jag form 

"Det inom 
organisationen 
förhandlade - 
alternativ normalitet"  

Företagsnamn, 
artefakter 
Uttrycket vi, 
underförstått vi i teamet 
oberoende av 
yrkesgrupp och etikett 

Egna exempel, liknelser och 
egna etiketter.  
Jaget i berättelsen, andra 
subjekt, företagsnamn och 
förstärkningsord 

 
Tabell 4:2, ”Subjektivering och objektivering med olika syften” (Källa: Egen) 
 
I följande avsnitt ges en kort sammanfattning av de tre mönstren utifrån Tabell 
4:2 ovan.  
 

3060/�����	
��	������	���
�����
Anna visar stark tilltro till systemet och vad jag ovan beskrivit som det normala 
eller normen för innehållet i byggherrerollen. I denna visade tilltro tar Anna till 
förstärkningsord och i vissa fall ett förhöjt tonläge för att bekräfta, verifiera och 
legitimera att hennes uppfattning och tilltro bör råda. När hon argumenterar 
håller hon sig i etiketter och strukturer. Dessa tycks dock inte fungera alla 
gånger vilket kommer till uttryck genom att hon beskriver hur hon måste 
förhandla om innehållet. Hennes identifikationsprocess drivs genom 
objektivering av sig själv. Hon reduceras till en del av ett kollektiv, en 
fungerande kugge, med låg tilltro till sin egen förmåga att förändra. Hon är en 
del av det ”normala”, generaliserbara. Hennes argumentation drivs med hjälp av 
förstärkningsord, högt tonläge och anonyma beskrivningar. Detta ger bilden av 
visad tilltro till en etiketterbar, generell roll (eller tvivel till sin egen förmåga). 
 
En fundering är om denna tilltro till det normala, generaliserbara trots allt skulle 
kunna ses som tvivel. Detta i och med sättet på vilket hon uttrycker tilltro. Jag 
menar då att det bakom hennes argument av visad tilltro om hur det måste vara, 
vilar en känsla av att något spänner. Hennes upplevelser och erfarenheter visar 
att reglerna för vad etiketterna enligt henne står för inte alltid efterföljs. För att 
legitimera det generaliserade innehållet i rollen tvings hon därför använda 
förstärkningsord. Denna fundering uppstod i samband med samtalet med Martin 
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som hade en mer uppgiven inställning till det normala. Han beskrev i vissa fall 
tvivel men resignerade sedan utifrån att han inte kunde göra så mycket åt det. 
Utvecklingen gick för sakta menade han. En utveckling som han själv inte var 
med och påverkade. Vi såg också hur Martin t ex beskrev sitt tvivel till 
upphandlingsformen Partnering. Genom hans sätt att senare i samtalet tala för 
Partnering i kommande projekt kan tolkningen av detta vara att Partnering 
numera anses vara den normala arbetsformen. En form som anses legitimerad 
och förhandlad i och kring organisationen. Formen anses på det sättet vara något 
som aktörerna ska förespråka som en del av det normala. 
 
Bilden av att aktörerna förhåller sig till en normalitet kom inte bara till uttryck 
genom förstärkningsord och uppgivenhet. Det fanns även exempel på aktörer 
som inte ifrågasatte normaliteten. Peter konstruerar i samtalet en roll och ett 
sammanhang som på flera sätt kan sägas vara i ordning. Samtalet med honom 
gav intrycket att han såg på situationen med en självklarhet om hur det var och 
även borde vara. Han tacklar sin roll i det sammanhang där han fanns och gav 
inte uttryck för att detta stötte på särskilt stora hinder. Han värjde sig inte från 
det normala. De institutionaliserade uppfattningarna hade på så sätt gjorts till 
hans egna och uttrycktes genom en personlig beskrivning. 
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I samtalen med Björn och Janne skapades ett alternativ till den normala 
uppfattningen om rollen. Denna alternativa roll utgjorde för aktörerna ett mer 
kontextuellt relevant förhållningssätt än den institutionaliserade rollupp-
fattningen, det normala. I samtalen hade aktörerna ingen förhandlad, artikulerad 
eller legitimerad ram att hålla sig i vilket gjorde att personerna tog styrka och 
legitimitet i sig själva och sina egna erfarenheter. Det egna jaget fick därför stor 
plats i dessa beskrivningar vilket framkom genom både subjektivering och 
objektivering. Samtalen visade även att mötet med andra var en viktig del i 
skapandet av rollen.  
 
Argumentationen och konstruktionen av denna alternativa roll byggde på visat 
tvivel till det generaliserbara och visad tilltro till subjektet, jaget i processen. 
Berättelserna drevs framåt genom ett mjukt resonerande och argumenterande 
med hjälp av positivt laddade ord som samarbete, team, fingertoppskänsla med 
mera. Janne och Björn gav sin bild genom berättelser i jag-form där också andra 
individer namngavs. Uppfattningen om rollen framträdde även genom indirekt 
subjektivering. Genom att objektivera andra skapades då bilden av uppfattningen 
av subjektet. Det fanns också inslag av att den egna personen beskrevs i tredje 
person. 
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Skapandet av en på sitt vis kontextuellt relevant förebild framkom även hos 
andra men då genom att aktörerna använde organisationsnamn och artefakter för 
att konstruera rollen. Detta tredje mönster har i kapitlet benämnts en alternativ 
normalitet. Empirin har på så sätt visat på två alternativa identifikations-
processer för att komma tillrätta med tvivlet till det normala, båda med 
utgångspunkt i en kontextuell relevans.  
 
Samtalen med Lasse och Anders hade starka inslag av objektivering av den egna 
personen. Detta genom att personerna i sin argumentation använde företags-
namnet och inom organisationen etablerade arbetssätt för att beskriva hur deras 
roll var konstruerad. Den första tanken var då att detta inte var så konstigt 
eftersom Lasse och Anders ingick i stora etablerade byggherreorganisationer. 
Dock var det så att andra personer som ingick i stora organisationer inte använde 
företagstillhörigheten för att legitimera sina uppfattningar. Det var även så att t 
ex Göran konstruerade sin roll genom att beskriva och därmed legitimera sin 
uppfattning genom att hänvisa till lärdomar och arbetssätt från samarbetet med 
etablerade organisationer. Detta gav nyansering till uppfattningen om en 
alternativ normalitet som alltså inte kan sägas vara en själklarhet i och med att 
personerna ingår i en framstående organisation.  
 
I avsnittet kring den nya normaliteten har jag visat hur Anders, Lasse och Göran 
använde artefakter för att konstruera rollen. Dessa artefakter (CD-skivan, OH-
bilden och mallar) symboliserade ett alternativt sätt att se på rollen och 
sammanhanget kontra vad som uppfattandes som normalt. Genom att i samtalen 
återkomma till dessa artefakter hade aktörerna svar på de problem som 
situationsbeskrivningarna från Arlandastudien exemplifierade. Aktörerna 
behövde således inte tala om den egna personen, subjektet, och dess erfarenheter 
för att finna stöd för sin uppfattning. Uppfattningen fanns dokumenterad i 
artefakterna som styrde konstruktionen av rollen.  
 
Det fanns dock i empirin exempel på samtal där aktören för att skapa en 
alternativ normalitet använde det egna subjektet som bas för legitimering. I 
samtalet med Stefan uttryckte han sina egna personliga erfarenheter, eget 
konstruerade etiketter och liknelser för att för mig beskriva sin uppfattning. 
Kanske var en av anledningarna till detta att Stefan var byggchef på ett av 
landets största byggherreföretag där han i sin roll tvingats, getts tillfälle eller valt 
att fundera mycket kring rollen. Detta för att kunna förmedla och implementera 
ett för honom hållbart synsätt till de aktörer i organisationen över vilka han var 
chef. Vad som dock är intressant att konstatera är att den bild som Stefan gav av 
rollen och sammanhanget utformades som ett alternativ till det normala. Det 
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normala som han ansåg komma till uttryck i situationsbeskrivningarna från 
Arlanda. Även Malin gav en personlig beskrivning av sin roll. Detta gjordes 
genom att hon tog stöd i förstärkningsord, poängteringar och ett livfullt 
berättande. Även om också hon använde företagsnamn i sin berättelse gjordes 
detta mer i syfte att lyfta fram det egna jaget än att dölja subjektet bakom ett 
objekt. 
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I detta kapitel har vi sett hur tre mönster av identifikation lyfts fram. Vid en 
betraktelse av ovan skrivna kan en läsare få uppfattningen att jag som författare 
försöker beskriva och framhålla uppfattningen att det fanns ett tvivel till det 
normala. Ett tvivel som tyder på att det normala kan anses som ett förlegat, 
tråkigt förhållningssätt där alternativen är mer rätt, mer framåt och mer 
konstruktiva. Det är inte meningen. Dels har jag inte problematiserat innehållet i 
det normala som kan tänkas vara olika hos olika individer. Vad kapitlet avser 
visa är snarast att meningen skapas i förhållande till något. Jag är inte ute efter 
att lyfta fram vad som är rätt eller fel i dessa konstruktioner utan vill visa på hur 
identifikationsprocessen ser ut i de olika samtalen. Min uppfattning är att 
aktörerna i sin identifikationsprocess under samtalen på olika sätt förhåller sig 
till dialektiken mellan det strukturerade och det improviserade. Argumenta-
tionen visar på olika sätt att förhålla sig vad som kan uppfattas som det normala 
och det som aktörerna med sina erfarenheter kan säga innefattas i rollen. 
Samtalen speglar en förhandling mellan det strukturerade och det mer 
improvisatoriska aspekterna av organiserandet. Med detta sagt blir det intressant 
att fundera över hur identifikationen och agerande påverkar varandra. Nedan 
förs kort resonemang kring detta som ett avstamp för kapitel 5 där frågan 
utvecklas.  
 
Utifrån att vi har sett hur de tio erfarna byggherrarna i sina berättelser 
konstruerat tre mönster av identifikation av rollen blir det intressant att fundera 
över vad de spontant skulle svara på den fråga som ställdes i inledningen av 
denna rapport: Vad gör en sådan som jag i en situation som denna? Frågan är 
intressant då den sätter fingret på kopplingen mellan identifikation och agerande 
genom att svaret på frågan beskriver hur aktörerna förhåller sig till sin roll och 
vilka möjligheter de ser att agera i sin roll. Ambitionen här är att sätta en 
”etikett” på de olika mönstren som fångar andemeningen i aktörernas uppfatt-
ningar om rollen och möjliga handlingsalternativ. 
 
Om jag skulle följa med aktörerna i aktion ute på ett bygge vad skulle då kunna 
tänkas inleda deras svar om jag frågar: Vad gör du nu? Denna fundering har 
väckts i strävan att sammanfatta identifikationen till de tre mönstren i något kort 
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och koncist. Vid en närmare reflektion ser jag följande svar som möjliga och 
troliga: 

• Utifrån en identifikation av rollen knuten till det normala svarar aktören: 
Man måste göra på detta sätt. Underförstått att det finns en rådande 
sanning/uppfattning som jag bör följa. 

• Utifrån identifikation knuten till en kontextuellt relevant, alternativ roll 
skulle svaret snarast bli: Jag skulle kunna… Underförstått, det skulle vara 
möjligt att i denna situation med dessa personer omkring mig göra på 
följande sätt. 

• Utifrån att rollen skapas genom identifikation knuten till en kontextuellt 
relevant roll förhandlad med några andra verkar ett rimligt svar vara: Vi 
ska nog… Underförstått att situationen frammanar ett visst agerande där 
jag har formulerade verktyg att ta till, vilka artikulerats och gjorts kända 
inom organisationen eller gemenskapen som jag ser mig tillhöra. Nog 
signalerar att det finns en underliggande fråga i uttrycket som breddar för 
flera möjliga tolkningar där uppfattningarna inte ses som institutionali-
serade. 

 
Denna kategorisering kan tyckas bli allt för snäv men poängen är att visa på att 
olika typer av identifikation påverkar resonerandet i stunden. Identifikationen 
ger sannolikt att vissa handlingsalternativ framstår som framkomliga och 
möjliga för att driva processen. Beroende på vilka handlingsalternativ som 
aktören anser tillgängliga finnas en viss uppsättning av möjliga sätt att agera. 
Med utgångspunkt i en uppfattning om att man måste eller bör agera på ett visst 
sätt utifrån institutionaliserade uppfattningar, kommer handlingsalternativen 
sannolikt begränsas till vedertagna, förhandlade och artikulerade alternativ. 
Detta medan en utgångspunkt i att jag kan eller skulle kunna göra skapar 
utrymme för andra alternativ där aktören har att i stunden och sammanhanget 
skapa legitimitet för det alternativ som hon/han väljer. Inom mönstret ”alternativ 
normalitet” har jag fått uppfattningen att aktörernas handlingsalternativ har 
ramar som formats, legitimerats och artikulerats inom en viss grupp eller 
gemenskap. Aktörerna uttrycker här inte samma behov av att de måste göra på 
ett visst sätt utan mer att vi ska nog göra så här och jag har stöd för varför, ett 
stöd som jag varit med att arbeta fram, valt att ta till mig och accepterat som 
mitt.  
 
Etiketterna som lyfts fram ovan kan ses som en slutsats i denna studie kring 
identifikationsprocessen men de kan också ses som utgångspunkt för vilka 
implikationer studiens resultat kan ha uppfattningen om organisationsförändring, 
kompetensutveckling, styrning och ledning. (Se vidare kapitel 6). 
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I detta kapitel presenteras studiens resultat utifrån aspekten dialektiken i nuet 
därefter förs resonemang kring hur uppfattningar i dialektiken kan sägas 
förändras över tiden. Resultaten är beroende av de teoretiska och metodmässiga 
val som gjorts. Det känns därför angeläget att åter artikulera några av dessa val. 
Inledningsvis görs en summering och tillbakablick över den valda ansatsen som 
utgångspunkt för de resonemang som sedan följer. 
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Organiserandets beroende av både struktur och improvisation kan som tidigare 
beskrivits sägas vara ett allmänt känt fenomen. I den typ av studie som 
presenteras här är det därför inte fruktbart att stanna vid att fascineras över att 
aktörer lyfter fram en bild av hur organiserandet borde gå till och visar en annan 
konstruktion i den dagliga verksamheten. Det centrala var att fråga sig hur dessa 
två aspekter av organiserandet används och vad de gör med agerandet och 
omvänt vad agerandet gör med uppfattningen om dialektiken. Fokus ligger då på 
det dialektiska förhållandet mellan det strukturerade/improviserade och det 
formella/informella. I denna studie har detta steg tagits genom att se närmare på 
identifikationsprocessen vars användbarhet motiverats i kapitel 3. Syftet med 
studien är att utveckla förståelsen kring dialektiken mellan strukturering och 
improvisation genom att studera hur erfarna byggherrar förhåller sig till sin roll. 
I arbetet görs detta genom en analys av retoriken i tio berättelser kring 
erfarenheter av att inneha byggherrerollen. Berättelserna analyseras med 
avseende på visad tilltro och visat tvivel till olika aspekter av rollen och 
processerna kring denna. Synsättet innebär att berättelserna utgör en del av 
identifikationsprocessen där rollen i samtalet konstrueras, mejslas fram eller 
målas upp och återberättas.  
 
I inledningen (avsnitt 1.5) till denna rapport sattes fem frågeställningar upp för 
studien i ambitionen att precisera syftet och vägleda arbetet. Följande frågor 
ställdes: 

• Hur konstitueras byggherrerollen i berättelserna? (Beskrivs i kap 4) 
• Hur kommer tvivel och tilltro till uttryck? (Beskrivs i kap 4) 
• Vilka mönster kan urskiljas kring identifikationsprocessen? (Beskrivs i 

kap 4) 
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• Vilka förutsättningar skapar identifikationen för organisering och 
agerande?�(Beskrivs i detta kapitel 5) 

• Vilka implikationer kan detta tänkas ha på organisering av byggprojekt? 
(Se vidare kap 6) 

 
I detta kapitel är tanken att åter lyfta fokus från individerna till frågor om 
organisering, dvs. beskriva vilka svar studien ger på frågan kring vad 
identifikation skapar för förutsättningar för agerande och därmed organisering. 
Denna frågeställning är central i det här kapitlet och är den fråga som har 
direkt koppling till syftet.  
 
Utgångspunkten i studien är att identifikation spelar roll för vårt agerade. I 
studien har processperspektivet en central roll och utgångspunkten tas i Weicks 
resonemang kring organisering och meningsskapande. (Weick, 1979) Som 
teoretiskt avstamp valdes A-C modellen (Bengtsson m fl, 2007:143). Valet att ta 
avstamp i denna modell gjordes utifrån att den uppfyllde flera av de kriterier 
som sattes upp för den teoretiska referensramen. Modellen bidrog till att ge en 
förståelsegrund för resultaten i A-studien och författarna beskriver hur de utgår 
från Weicks resonemang och utvecklar dessa.  
 
Modellen bidrar vidare till att i denna studie sätta in identifikationsprocessen i 
ett sammanhang och lyfta fram viktiga aspekter i kontexten kring 
identifikationsprocessen. Vad modellen dock inte ger stöd för är att göra 
identifikationsprocessen konkret att studera på ett konstruktivt sätt. Det är 
dessutom svårt att i modellen så som den illustreras, se ett dialektiskt 
förhållande mellan strukturering och improvisation. Den linjära framställningen 
ger bilden av att man som individ befinner sig på olika platser över linjen. 
Modellen ger därför inte bilden av ett dialektiskt förhållande där aktörerna i en 
viss situation har att förhålla sig till flera olika aspekter samtidigt och utifrån 
dessa ta ställning. För syftet med denna studie är det därför angeläget att 
utveckla, precisera och konkretisera de aspekter som Bengtssons m fl:s modell 
inte fångar. I syfte att göra identifikationsprocessen tillräckligt konkret att 
studera valdes tilltro och tvivel som två aspekter i identifikationsprocessen. 
Valet att fokusera tilltro och tvivel är empiriskt inducerat och därefter teoretiskt 
utvecklat utifrån att aspekterna möten och osäkerhet lyfts fram som centrala. 
Detta i ambitionen att visa på ett mer dialektiskt än linjärt förhållande mellan 
strukturering och improvisation samt att skapa verktyg för att göra 
identifikationsprocessen möjlig att studera.  
 
Nedan förs resonemang kring kopplingen mellan ovan beskrivna teoretiska val 
och de tre mönster som lyftes fram i empirin. Resonemangen görs då med 
koppling till begreppen Community (gemenskap) och överenskommelser i A-C 
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modellen (Bengtssons m fl, 2007:143) och den utveckling, komplettering eller 
problematisering av modellen som gjorts i denna studie. (Se kap 3). I en studie 
av den här typen med utgångspunkt i komplexitet och dynamik är det inte 
trovärdigt att lyfta fram resultaten av studien som de allenarådande. De 
slutsatser som i resonemanget nedan lyfts fram skall därför ses som valda 
aspekter värda att artikulera för att öka förståelsen kring dialektiken mellan 
strukturering och improvisation.  
 
Den valda ansatsen innebär bland annat att identifikation i denna studie ses ur ett 
processperspektiv. Dialektiken ses då som en process i nuet men även över 
tiden. Nedan förs resonemang kring studiens resultat med avseende på dessa två 
aspekter. I avsnittet kring dialektiken i nuet förs resonemang kring: 

• Hur tyngdpunkterna i de olika mönstren av identifikation kan beskrivas 
utifrån dimensionerna rolluppfattning och förutsättningar för agerande.  

• Vilka konsekvenser detta har för individerna och uppfattningen om den 
egna rollen. 

• Hur de tre mönstren skapar förutsättningar för olika typer av möten, 
överenskommelser och agerande. 

 
Då studien inte kan sägas vara longitudinell på det sättet att samtalen förts med 
erfarna byggherrar över tiden, utgör resonemangen sett över tiden mina tankar 
kring hur förändring av identifikation i dialektiken kan tänkas se ut. Viss 
empirisk koppling till förändring över tiden kan ändå sägas finnas då aktörerna 
talar om deras uppfattningar förr och nu. I avsnittet kring rörelsen över tiden 
fokuseras hur dialektiken och strävan att skapa mening ger spänningar mellan 
olika ordningar. Detta ger i sin tur upphov till förändring, rörelse och ändrade 
förhållanden i samspelet mellan olika ordningar. En rörelse som inte avstannar. 
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Utifrån de tre mönster som lyfts fram i empirin skapas bilden av att de aktörer 
som ingått i studien förhöll sig på olika sätt till interaktionen mellan 
strukturering och improvisation. I avsnitt 4.5.4 gjordes ett försök att 
åskådliggöra denna skillnad genom att precisera andemeningen i svaret på 
frågan hur aktörerna kommer att agera i en viss situation. De skilda 
andemeningarna i svaren beskrivs genom de inledande fraserna, man måste, jag 
skulle kunna och vi ska nog. Nedan presenteras och förs ett resonemang kring de 
empiriska resultaten med koppling till den valda teoretiska referensramen samt 
ställningstaganden och lärdomar utifrån studiens resultat. 
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Man måste… 
Inom mönstret som benämns det normala resonerade och argumenterade 
aktörerna utifrån att de institutionaliserade uppfattningarna vägde tungt i 
skapandet av deras roll. Här ges bilden av att den egna individen och dennes 
uppfattningar antingen överensstämmer med vad som kan anses normalt eller att 
den egna uppfattningen göms bakom eller inte tillåts framträda på arenan för 
identifikationsprocessen. Individerna kan på så sätt sägas luta sig mot institu-
tionaliserade uppfattningar om verkligheten vilka framhölls som rationella, 
logiska och med liten osäkerhet. (Jmf avsnitt 3.3.3) Bilden av rollen och 
processerna skapar uppfattningen att även kollektivet består av rationella aktörer 
som bör mötas med samma rationella approach. Kopplat till Bengtssons m fl 
(2007) resonemang om överenskommelser skulle denna bild av identifikationen 
ge att individerna i organiserandet då vilar sig mot lagliga och analytiska 
överenskommelser. Den strukturerade, hierarkiska idealbilden används retoriskt 
i berättandet som ett verktyg för att identifiera rollen. Detta legitimerar 
aktörernas plats i kollektivet vilket åstadkoms genom retorisk reproduktion av 
idealbilden. Genom att förmedla denna institutionaliserade bild kan individen å 
ena sidan motivera sin egen roll genom att ta stöd i vad som kan sägas vara 
gemensamma uppfattningar. Å andra sidan ges också bilden av att individen 
som sådan, är i händerna på eller underordnad, ingående i, strukturen. Individen 
blir så en fungerande kugge i processerna. Bilden av det normala åstadkoms i 
berättelserna genom en visad tilltro till det kollektiva och samtidigt (med en 
negativ tolkning) ett tvivel till den egna förmågan eller i alla fall ett åsido-
sättande av individens egna personliga förmåga och identitet.  
 
Min uppfattning är att individerna inom detta mönster ger det egna subjektet och 
dennes personliga uppfattningar litet utrymme i identifikationsprocessen. 
Aktörernas identifikationsprocess utgår från institutionaliserade uppfattningar 
som lärts genom t ex tradition. På så sätt kan rollen sägas tydlig. Vidare präglas 
samtalen med individerna inom detta mönster av ett ”Vi & de -tänk” utifrån 
olika yrkesgrupper. Inom mönstret lyfts även strukturer och vedertagna etiketter 
upp som en naturlig del av hur aktörerna identifierar sin roll. Det tycks därför 
som att svaren på och kunskapen om vilka handlingsalternativ som finns i 
rollen, uppfattas som tydlig och de möjliga lösningarna finns artikulerade och 
klarlagda. Detta på grund av den institutionaliserade karaktären i det normala. 
Det förväntas på så sätt inte råda någon osäkerhet kring vilka alternativa 
lösningar som finns och hur individerna måste eller bör agera. (Uttrycket 
möjliga lösningar kan jämföras med Kramers resonemang kring hypoteser, 
2007:98). Utifrån detta kan den inledande andemeningen för hur aktören ska 
hantera en viss situation uttryckas som: Man måste… Rollens innehåll och 
karaktär kan sägas tilldelad individen genom institutionaliserade uppfattningar, 
därav uttrycket man måste. I sammanhanget kan vi också påminna oss Weicks 
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(1996) artikel kring brandmännen som inte kunde släppa sina verktyg. Den 
institutionaliserade uppfattningen styrde där agerandet på ett sätt som i efterhand 
kan uppfattas som irrationellt med förödande konsekvenser. I stunden skapades 
dock mening utifrån samman-hanget och ”vanans makt” vilket där och då 
verkade som det enda rimliga och möjliga. Detta kan ses som att argument, 
övertygelser och tilltro till alternativa handlingsmönster inte framstår som 
tillräckligt starka eller ens behövs. 
 
Jag skulle kunna… 
I beskrivningen av empirin har vi sett hur några individer såg behov av att ge 
den egna individen och dennes uppfattningar större plats i organiserandet och 
meningsskapandet kring rollen. Aktörerna argumenterade här för att det fanns 
uppfattningar som kunde sägas vara normala. Den bild som deras berättelser gav 
av identifikationsprocessen visade dock på att det fanns utrymme för och behov 
av individens egna uppfattningar och sätt att strukturera och agera för att hantera 
vardagens mer komplexa frågor. Aktörernas berättelser övergick här från att ge 
en bild av en normaliserad, institutionaliserad uppfattning om rollen till att skapa 
ett alternativt förhållningssätt. Det fanns på så sätt ett uttryck av tvivel till de 
institutionaliserade uppfattningarna om rollens innehåll och karaktär. Inom detta 
alternativa förhållningssätt tog individerna istället stöd i och legitimerade sitt 
agerande och sina uppfattningar genom att beskriva och lyfta fram egna, 
personliga erfarenheter och uppfattningar. I dessa berättelser såg vi också hur 
aktörerna beskrev möten med andra som snarast karaktäriserades av vad Buber 
(1990) kallar för subjekt-subjekt möten. För dessa individer fanns ingen idealbild 
att luta sig mot för att skapa rollen. Individernas agerande karaktäriserades 
snarast av improvisation och lateralt tillvägagångssätt som satte den enskilda 
individen i fokus. I berättelserna gjordes detta genom att i retoriken visa tvivel 
till det planerade och strukturerade på samma gång som tilltron till den egna 
förmågan lyftes fram. Detta legitimerade den egna individens plats och 
förmåga/förträfflighet i sammanhanget. Med koppling till Bengtssons m fl 
(2007) modell tyder detta på att det tycktes finnas etiska/emotionella 
överenskommelser om att den laterala, oplanerade och improviserade delen av 
organiserandet får och bör finnas. (Jmf Bengtsson m fl, 2007:143). Detta 
artikulerades eller diskuterades dock inte av aktörerna som någon känd eller 
vedertagen aspekt av organiserandet.  
 
Min uppfattning är att individerna inom detta mönster gav den egna individen 
och dennes uppfattningar plats i identifikationsprocessen. Detta samtidigt som 
individen hade att förhålla sig till det normala, institutionaliserade. För dessa 
individer låg fokus i organiseringen på att lösa problem i vardagen. De invanda 
mönstren i olika yrkesgrupper suddades till viss del ut och aktörerna fann 
lösningar i samspelet med andra subjekt. Ansvaret för frågans lösning låg då hos 
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individen och den gemenskap som individen såg i stunden. Om vi i en viss 
situation skulle fråga individen hur hon/han tänker agera verkar andemeningen 
då snarast bli att: Jag skulle kunna…Gemenskapen har här snarast koppling till 
projektet som sådant än till en viss yrkesgrupp. Rollens innehåll och karaktär är i 
denna gemenskap snarast självvald än tilldelad av institutionaliserade uppfatt-
ningar.  
 
En rimlig tolkning av ovanstående resonemang är att en del av fördelarna som 
framhålls med organisering och institutionaliserade strukturer går förlorad för 
dessa individer. Detta kan jämföras med Weick (1979) som menar att en av 
poängerna med organisering är att försöka minimera antalet möjliga lösningar 
(hypoteser) och osäkerheten kring olika situationer. Osäkerheten kan för 
individerna inom mönstret legitimering av alternativ sägas vara relativt stor då 
det inte på något självklart sätt kan sägas finnas i förväg artikulerade 
handlingsalternativ. Legitimering av alternativ kan sägas ske när vi genom en 
stark institutionaliserad ordning utifrån premisser som inte stämmer med 
vardagens praktik, driver individerna till att hitta lösningar i en individburen 
ordning. Individerna kan då sägas lämnas till att själva lösa de problem som 
uppstår i organiserandet. Gemenskapen skapas då mer i stunden och kan sägas 
ske genom vad Buber (1990) skulle kalla möten mellan subjekt snarare än olika 
yrkeskategorier eller objekt.  
 
Det verkar dock rimligt att hävda att det trots den nära knytningen till 
individerna finns uppfattningar om en gemenskap, en Community. (Bengtsson 
m fl, 2007) Till exempel har vi sett att aktörerna beskriver att de ofta stöter på 
samma individer inom olika projekt och på konferenser och liknande. Aktörerna 
kan på så sätt sägas vara kända i en gemenskap. Vidare såg vi hur aktörerna 
framhöll att endast de som fungerade som problemlösare fanns kvar i branschen 
medan andra sorterades bort. Att vara kvar i branschen innebär således en 
acceptans i gemenskapen. Vad som dock kan sägas är att denna förmåga 
stannade hos individen. Gemenskapen fungerade på så sätt inte som arena för att 
sprida kunskap annat än från en person till en annan. 
 
Inom detta mönster kan sägas att uppfattningen var att de kollektiva, 
artikulerade och förhandlade uppfattningarna om hur organiseringen skulle gå 
till inte gav det stöd individerna såg sig behöva för att kunna lösa de mer 
komplexa och oförutsedda frågorna i vardagen. Ansvaret och kunskapen stannar 
här på individnivå. Jag kan se ett problem i detta vilket väcker en fråga kring 
vad stark strukturering skulle kunna sägas betyda för individen. Vad händer om 
det dialektiska förhållandet mellan strukturering och improvisation får slagsida 
och vilar tungt på strukturerade, institutionaliserade ramar i en vardag med 
inslag av oförutsebara situationer? Vad händer när individen inte blir hjälpt av 
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strukturer och ordningar som inte tar hänsyn till vardagens mångfasetterade 
karaktär? Det tycks rimligt att individen i organiserandet kring sådana 
situationer kan sägas bli allt mer utlämnad till sin egen förmåga ju mer system, 
hierarki och statisk ordning som skapas kring organiserandet. I dessa situationer 
blir effekten då att ju mer vi försöker att skapa lösningar med en 
institutionaliserad ordning desto mer överlämnar vi till en individuell ordning 
när det kommer till frågor av mer improvisatorisk, osäker, ovanlig, ”ny” 
karaktär. Detta görs då utan att aktörerna förbereds på att de mer individuella 
uppfattningarna bör tas med för att skapa möjligheter att hitta vägar att agera 
och identifiera sig. (Jmf Weick, 1996, om att släppa sina verktyg). Aktörerna 
inom detta mönster släpper institutionaliserade tankemönster och agerande trots 
att strukturen inte artikulerar och legitimerar detta. Den rimliga förklaringen är 
att dessa aktörer fått eller skapat argument och övertygelse som gett trygghet till 
en alternativ uppfattning om innehållet och karaktären på rollen. Övertygelsen, 
kunskapen och förmågan kan dock sägas stanna hos den egna individen då den 
institutionaliserade ordningen inte innefattar de aspekter som aktörerna anser 
nödvändiga för att agera i sina roller. 
 
Kopplat till Bengtssons m fl:s modell innebär ovanstående resonemang kort sagt 
att ju mer legala överenskommelser desto mer individuellt ansvar, lärande och 
beslutsfattande och därmed mer emotionella överenskommelser för att hantera 
möten med andra aktörer. I ljuset av detta, när tilltro och tvivel sätts i gungning, 
är det varken svårt att förstå frustration eller ironiska uttalanden. 
 
 
Vi ska nog… 
I det tredje mönstret kallat alternativ normalitet har vi sett hur aktörerna i 
berättelserna beskriver ordningar som finns artikulerade och legitimerade i ett 
kollektiv. Kollektivet som här utgörs av en viss organisation ingår dock inte i det 
som kan beskrivas som en generaliserbar normalitet. Det vill säga individerna 
ger en berättelse som visar att detta, inom organisationen nya, är ett alternativ 
till det de uppfattar som den generella normaliteten. Strukturer, tankemönster 
och uppfattningar finns dock som gjorts gemensamma för ett mindre kollektiv, 
benämnt organisationen. Av detta följer att individen inte enbart har att hitta 
lösningar på problem hos sig själv och i personliga uppfattningar. Osäkerheten 
kring rollens innehåll och karaktär samt de möjliga handlingsalternativen kan då 
sägas mindre än för aktörerna inom mönstret legitimering av alternativ. Detta i 
och med att de kan ta stöd i uppfattningar som finns artikulerade inom en 
gemenskap där de själva valt att ingå eller vars uppfattningar de valt att göra till 
sina. I berättelserna såg vi hur artefakter skapade inom organisationer åskådlig-
gjorde och utgjorde verktyg för legitimitet och artikulerande av det nya. Likt 
beskrivningarna kring det normala fanns i berättelserna kring det nya en tendens 
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att dölja den egna individen bakom kollektiva, förhandlade uppfattningar. Men 
det fanns även inslag i berättelserna som visade hur individen gjort detta till sitt 
eget sätt att skapa mening i rollen, en roll som framhölls som grundad i egna 
personliga ställningstaganden och ambitioner.  
 
Inom mönstret alternativ normalitet är min uppfattning att utrymmet för den 
generaliserbara normaliteten minskar i jämförelse med den plats den fick inom 
mönstret benämnt det normala. Istället tar en ny kollektiv uppfattning plats i 
identifikationsprocessen. En alternativ normalitet börjar på så sätt växa fram 
jämte det som uppfattas som normalt. Individen ingår nu i en ny gemenskap 
(Community) som på grund av problematiken i det normala valt att agera och 
bidra till att skapa uppfattningar om att det finns andra lösningar för att möta 
vardagens problematik. Detta innebär att individen inte är lika utlämnad till sin 
egen förmåga som inom det alternativa mönstret utan kan finna stöd i en 
gemenskap, en gemenskap skapad eller vald av individen. Detta skapar utrymme 
för både subjekt/subjekt möten och subjekt/objekt möten. Genom utrymmet för 
flera olika typer av möten skapas också möjlighet till och acceptans för 
överenskommelser av flera olika slag. För att använda Bengtssons m fl:s 
begrepp kan det sägas finnas utrymme för flera typer av överenskommelser, allt 
från lagliga och analytiska till legitima överenskommelser. När det gäller 
emotionella överenskommelser har individerna däremot att inom detta mönster 
hitta argument som gör överenskommelserna legitima snarare än emotionella. 
 
Till skillnad från hur aktörerna inom mönstret det normala skulle svara på frågan 
hur de skulle agera i en viss situation kan aktörerna inom detta mönster 
(alternativ normalitet) tänkas svara mer självständigt. Uttrycket här blir snarast: 
Vi ska nog… Rollens innehåll och karaktär kan till viss del sägas artikulerad 
inom det lilla kollektivet och på så sätt sägas vara tilldelad individen. Min 
uppfattning är dock att individerna ser rollen som självvald eller åtminstone ser 
sig själva som medskapare av dess innehåll.  
 
Den gemenskap som kan sägas samla aktörerna inom den nya normaliteten 
innefattar dock färre individer än det generaliserbara kollektivet. Inom denna 
gemenskap har individerna i sitt konstruerande av uppfattningar och 
handlingsalternativ också att förhålla sig till den generaliserbara normaliteten. 
Önskan hos aktörerna inom detta mönster tycks vara att skapa kunskap om och 
lösningar på problem som de normala, institutionaliserade inte ger svar på. 
Genom uppfattningen om trovärdiga argument och övertygelse släpper aktörerna 
det normala institutionaliserade till förmån för andra mer interaktionella 
ordningar där aktörerna finner innehåll och karaktär i sin roll. (Jmf Weick 1996). 
Ambitionen tycks vara att gemenskapen skall utgöra arenan för 
kunskapsspridning. Ett problem som lyfts fram i empirin är problematiken kring 
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att det traditionellt funnits en stark uppdelning kring ”vi & de”. Aktörerna inom 
detta mönster framhåller i sina berättelser att de bidrar till att skapa 
förutsättningar till samverkan och samarbete över gränserna mellan olika 
yrkesgrupper och intressenter kring ett byggprojekt. Fokus ligger här på ökad 
flexibilitet för att möta vardagens komplexitet.  
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Studien har visat att tilltro och tvivel varit fruktbara verktyg för att skapa 
mönster av identifikationsprocesser. Tvivel och tilltro uttrycks genom objekti-
vering och subjektivering på olika sätt. (Se Tabell 4.2). Resultaten från studien 
visar vidare att aktörerna, oberoende av vilket mönster de bidrog till att 
konstruera, gav uttryck för att det fanns en stark ordning som var förhandlad och 
institutionaliserad. Samtliga aktörer konstruerade på så sätt sin roll utifrån en 
uppfattning om det normala.  
 
I nedanstående Tabell 5.1 görs ett försök att sammanfatta de resonemang som 
förts i kapitlet. Resultaten struktureras utifrån två dimensioner av identifika-
tionsprocessen. Tabellen visar dels vad identifikationsprocessen inom de olika 
mönstren ger för bild av uppfattningen om rollen och dels identifikations-
processens förutsättningar för agerandet. 
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 Det normala Legitimering av 
alternativ 

Alternativ 
normalitet 

Uppfattning om 
rollen 

   

Tyngdpunkten i 
dialektiken mellan 
strukturering  
och improvisation 

Kollektiva 
uppfattningar  

Individuella 
uppfattningar 

Individuella och 
kollektiva 
uppfattningar 

Individen och 
uppfattningen om 
den egna rollen 

Individen 
underordnad 
kollektiva 
institutionaliserade 
uppfattningar.  

Individen har en 
avgörande roll och 
arbetar utan 
artikulerat stöd i 
kollektivet. 
Legitimeringen 
skapas i nuet och 
utifrån situationen. 

Individen har en 
plats i ett mindre 
kollektiv som 
hon/han valt att 
ingå i. Inom detta 
kollektiv finns 
förhandlade och 
artikulerade 
uppfattningar som 
ger trygghet i 
rollen. 

Rollens innehåll 
och karaktär 

Tilldelad Självvald I vissa avseenden 
tilldelad men 
aktören kan sägas 
vara medskapare 

Förutsättningar 
för agerande 

   

Tyngdpunkten i 
dialektiken mellan 
strukturering  
och improvisation 

Agerar främst genom 
strukturering. 

Agerandet sker 
genom 
improvisation 
kontra det 
institutionaliserade.

Agerande både 
utifrån strukturering 
och improvisation, 
vilket uppfattas som 
legitimt i det 
mindre kollektivet. 

Andemeningen för 
agerandet 

Man måste… Jag skulle kunna… Vi ska nog… 

Typer av möten 
och 
överenskommelser 

Objekt-möten och 
legitimerade 
överenskommelser 

Subjekt-möten och 
emotionella 
överenskommelser 

Både subjekt-möten 
och objekt-möten. 
Legala, analytiska 
och legitima 
överenskommelser 

 
Tabell 5.1: ”Rolluppfattningar och förutsättningar för agerade” (Källa: Egen) 
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Med utgångspunkten i ett dialektiskt förhållande mellan strukturering och 
improvisation har som tidigare beskrivits aktörerna att samtidigt förhålla sig till 
olika ordningar och uppfattningar. Den bild av identifikationsprocessen som 
denna studie ger innebär att alla de olika typerna av överenskommelser, 
influenser och identiteter som lyfts fram i Bengtsson m fl:s modell (2007:143), 
finns med i identifikationsprocessen. Aktörerna har att hantera och ta ställning 
till hur de uppfattar sig själva och andra i hela den komplexitet som de olika 
typerna av ordningar ger (Jmf Jenkins, 2004:17 och Israels, 1992:103). De olika 
uppfattningarna skapar i sin tur olika villkor för möten och därmed organisering. 
När dialektiken står i fokus hamnar individens förhandling kring hur denne 
förhåller sig i detta samspel i centrum. Min uppfattning är att ställnings-
tagandena görs utifrån erfarenheter och uppfattningen om jaget. För att skapa 
mening i sammanhanget har aktören att skapa sig en uppfattning om vad som är 
ett rimligt, hållbart, fruktbart eller möjligt förhållningssätt för henne/honom. 
(Jmf Weick, 1996 om vanans makt och det sociala spelets inverkan). Det som i 
Tabell 5.1 ovan (på två rader) uttrycks som tyngdpunkten i dialektiken visar hur 
aktörerna inom respektive mönster medvetet eller omedvetet tar ställning i 
samspelet mellan olika ordningar. Med detta menas var aktören kan sägas hämta 
argument och trygghet för sin uppfattning om rollen och hur detta påverkar 
agerandet. Tabellen visar vidare vilka konsekvenser denna förhandling får för 
individen och rollen samt för andemeningen i agerandet och förutsättningarna 
för olika typer av möten och överenskommelser.  
 
Utifrån de resultat som presenterats ovan väljer jag här att avslutningsvis lyfta 
fram tre tolkningar kring de olika mönstren och dialektiken i nuet. 
 
Empirin visar att identifikationen av rollen skapar förutsättningar för vilka 
typer av möten och därmed överenskommelser, som kan, måste eller får komma 
till stånd.  

Inom samtliga tre mönster uttrycktes gemenskapen (Bengtsson m fl, 2007:140 
ff) med andra som en förutsättning eller en stark drivkraft för identifika-
tionsprocessen. Gemenskapen såg dock olika ut i de olika mönstren. Inom det 
normala kan utifrån berättelserna sägas att gemenskapen sågs kopplad till 
yrkesgruppen medan aktörerna inom mönstret legitimering av alternativ kan 
sägas skapa en mer löst kopplad gemenskapa (Jmf Bengtsson 2007:146) där 
individens personliga relationer ansågs viktiga och var en förutsättning för att 
lösa vardagens problem. Inom mönstret alternativ normalitet hade individerna 
en mer formaliserad gemenskap genom den organisation de tillhörde eller 
samarbetade med men utrymme fanns för personliga avvägningar i stunden.  
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Min tolkning är att uppfattningen om inom vilken gemenskap aktören ser sin roll 
är av avgörande betydelse för hur agerandet och organiserandet kommer att 
gestalta sig.  

Detta genom att uppfattningen om gemenskapen har koppling till aktörernas 
identifikationsprocess och därmed agerande. Identifikationsmönstret skapar 
grund för vilka möjliga handlingsalternativ aktörerna anser är rimliga och 
möjliga. Beroende på om inställningen är att man måste, jag kan eller vi ska 
nog agera så här…, kommer organiserandet att gå i olika riktningar. Å andra 
sidan skapar detta resonemang också en öppning för att se möjligheten att 
möten av olika slag kan påverka identifikationsprocessen och att 
uppfattningen om rollen och det mönster som skapas förändras utifrån möten. 
Detta innebär att det är svårt och kanske inte heller viktigt att reda ut vad som 
kommer först, hönan eller ägget, typen av möten eller uppfattningen om 
gemenskapen, utan snarast lyfta fram den påverkan som möten, identifikation 
och gemenskap har på varandra. För att detta ska vara möjligt har tidigare 
argumenterats för att vi i så fall bör tala om möten som berör och inte möten i 
allmänhet. Vad som berör kan dock tänkas starkt kopplat till personligheten. 
Det verkar till exempel rimligt att tänka sig att vissa personligheter är mer 
benägna att förändra uppfattningar och synsätt medan andra är mer statiska i 
sina uppfattningar och inte beredda att ompröva och förändras. Men det finns 
även en stark koppling till ”vanans makt” och det sociala spelet. (Jmf Weick, 
1996) 

 
Min tolkning av studiens resultat är att de olika uppfattningarna om gemen-
skap präglar lärande och spridning av kunskap. (Jmf Bengtsson & Eriksson 
2002).  

Inom det normala där tyngdpunkten i identifikationsprocessen ligger på den 
institutionaliserade ordningen (jmf Jenkins 2004:17) finns förutsättningar för 
att ordningen och tillhörande strukturer hjälper till att förmedla kunskap och 
skapa ramar för lärande processer. Inom mönstret legitimering av alternativ 
tycks kunskapen och lärandet däremot vara starkast kopplat till individen 
genom att tyngdpunkten i identifikationsprocessen ligger på den interaktio-
nella och individbundna ordningen (jmf Jenkins 2004:17). För lärande och 
kunskapsspridning tycks så den alternativa normaliteten ge visst stöd då 
identifikationen åter finner stöd i mer institutionaliserade ordningar. Inom 
mönstret legitimering av alternativ kan sägas att kunskap och lärande förvisso 
frammanas och triggas av osäkerhet. Detta då individen manas att hitta 
lösningar i stunden som inte finns artikulerade eller legitimerade inom 
institutionaliserade ordningar. Mönstret legitimering av alternativ kan på så 
sätt sägas lärande och kunskapsutvecklande på ett annat sätt än inom det 
normala som kan sägas karaktäriseras av institutionaliserade handlings-
alternativ. Kunskapens spridning tycks dock inom mönstret legitimering av 
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alternativ stanna hos individen och den mer löst kopplade gemenskapen med 
självvalda roller. Med löst kopplade avses här att gemenskapen inte primärt 
bygger på artikulerade, formaliserade och institutionaliserade ordningar som 
kan sägas vara fallet inom det normala. (jmf Bengtsson m fl 2007:141 ff) Med 
risk för att uppfattas som kategorisk vill jag så framhålla att å ena sidan kan 
självvalda roller inom löst kopplade gemenskaper som bygger på 
interaktionella eller individuella ordningar sägas kunskapsutvecklande men 
inte kunskapsspridande. Å andra sidan kan då hävdas att 
identifikationsmönster med tilldelade roller utifrån institutionali-serade 
ordningar förefaller ha goda möjligheter till kunskapsspridning men låga 
incitament till kunskapsutveckling. För att inte vara för kategorisk kan jag 
dock stanna vid att konstatera att min uppfattning är att individers uppfattning 
om roll och Community tillhörighet påverkar vilka förmågor som kommer att 
samverka i organiserandet. (Jmf Bilaga A, s. 65 ff) 

 
Det empiriska materialet till denna studie är samlat genom samtal med 
respektive person vid ett tillfälle. Ovanstående resonemang aktualiserar dock 
frågan hur uppfattningen om och därmed agerandet i dialektiken mellan det 
strukturerade och improviserade kan tänkas förändras över tiden. Eftersom 
denna studie genom samlandet av berättelser fångar ögonblicksbilder av 
uppfattningar kan det ses som förmätet att försöka uttala sig om förändring över 
tiden vad gäller identifikationsprocessen. Vad berättelserna dock fångar är bilder 
av den utveckling som aktörerna själva tycker sig ha sett genom åren. Dessutom 
visar berättelserna i och med den bild som lyfts fram som det normala en rörelse 
kring denna normalitet i legitimering av alternativ och alternativ normalitet. I 
nästa avsnitt förs ett resonemang kring vad studien ger för bild av förändring 
och utveckling i identifikationsprocessen. 
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Empirin till denna studie ger tre olika bilder av hur de aktörer som ingår i 
studien uppfattar sin roll och det sammanhang inom vilken denna finns. 
Tyngdpunkten i de tre mönstren ligger dock som vi har sett på olika aspekter i 
dialektiken. Det finns en risk att jag genom att beskriva tre olika mönster med 
olika karaktär och innehåll lockar till att mönstren jämförs t ex med avseende på 
vilket mönster som kan sägas representera ett mer gammalmodigt synsätt och 
vilket mönster som kan sägas vara mer anpassat och långt kommet (underförstått 
bättre). Denna typ av rangordning ligger inte inom studiens intresseområde. De 
aktörer som jag samtalat med finns i olika företag med olika typer av uppdrag 
där förhållandet mellan aspekterna i bilden uppfattas olika just på grund av 
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detta. Mönstren framträder på så sätt inte primärt på grund av olika grad av 
modernitet eller förmåga till nytänkande utan utifrån omständigheterna kring 
aktörerna och de projekt inom vilka de verkar och verkat. Med den utgångs-
punkten är det mer fruktbart att fokusera hur mönstren kan tänkas förändras över 
tiden.  
 
I individens egen förhandling mellan de olika aspekterna kring identifika-
tionsprocessen verkar det rimligt att tänka sig att det ibland kan sägas finnas om 
än inte en motstridighet så en viss spänning mellan de olika ordningarna. De 
olika ordningarna finns i ett spektrum från det institutionaliserade till de mer 
individuella uppfattningarna. I vissa sammanhang kan tänkas att ordningarna 
stämmer väl överens med varandra och i andra situationer går tvärs emot 
varandra. I situationer när ordningarna kan sägas ha olika eller motstridigt 
innehåll och karaktär verkar det rimligt att individens förhandling och valen 
utifrån denna förhandling, inte alltid är så självklar eller lätt. I förhandlingen kan 
det då sägas finnas en spänning mellan ordningarnas karaktärsdrag där individen 
har att förhålla sig. Valen i denna spänning skapar så utgångspunkten för 
agerandet.  
 
Med spänning menas här att de olika ordningarnas innehåll kan sägas vara 
konkurrerande eller kontrasterande. Frågetecknen kring vad som kan sägas 
innefattas påfrestar gränserna för ordningen och utmanar individen till 
förhandling där hon/han måste ta ställning för att skapa mening kring den egna 
rollen. Det som i Tabell 5.1 ovan beskrivs som tyngdpunkten i dialektiken 
beskriver vilken/vilka ordning/ar som fått övertaget i förhandlingen vad gäller 
dialektiken i nuet – spänningen inom mönstret. Det verkar även rimligt att tänka 
sig att det finns en spänning mellan de olika mönstren. Till exempel såg vi i 
empirin hur aktörerna oberoende av vilket mönster de sedan var med och 
skapade, förhöll sig till det normala. Min uppfattning är att spänningen mellan 
mönstren skapar rörelse av identifikation över tiden. Spänning mellan och inom 
olika ordningar blir på så sätt en central aspekt för identifikation i nuet och för 
förändring av uppfattningar om ordningar över tiden.  
 
Låt säga att det i en viss situation finns en uppfattning om hur en viss företeelse 
skall lösas enligt artikulerade, formaliserade och legitimerade uppfattningar som 
institutionaliserats i ett kollektiv. Situationen som sådan väcker dock visst tvivel 
hos aktören som inte ser hur denna institutionaliserade ordning kan hjälpa 
henne/honom på bästa sätt. Den av kollektivet tilldelade rollen hjälper inte 
individen att lösa problemet. För att skapa en lösning har aktören istället att 
skapa en självvald roll. Individen har då att i förhandlingen mellan den egna 
uppfattningen och den institutionaliserade uppfattningen hitta argument för och 
skapa legitimitet kring det som i stunden verkar vara den ”bästa” lösningen. Vi 
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har i empirin sett hur detta skett genom att aktörerna visat tilltro till sina egna 
erfarenheter och tagit stöd i egna individuella uppfattningar för att driva 
projektet. Genom sin egen övertygelse om en bättre lösning hade aktörerna då 
att argumentera för ett annat sätt att agera. I och med att de frångick det 
överenskomna skapades behov av att hitta en egen lösning på hur de skulle nå 
framgång i processerna. Genom lateralt agerande och personliga, emotionella 
överenskommelser och subjekt-subjekt möten skapades legitimitet för och 
möjligheter till att agera på ett enligt dem fruktbart sätt. 
 
Det verkar rimligt att tänka sig att vissa typer av problem ofta uppstår och 
återkommer i den vardagliga praktiken. Detta skapar med ovanstående 
resonemang spänning mellan institutionaliserade ordningar och de individuella 
uppfattningarna om hur aktörerna skall agera. Följden blir då att aktörerna som 
hamnar i ständig förhandling mellan olika ordningar med olika utgångspunkter 
med tiden samlar sig och skapar nya ordningar för att lösa ständigt åter-
kommande problem. Överenskommelserna mellan individerna byggs upp utifrån 
gemensamma uppfattningar i det lilla eller den direkta närmiljön kring specifika 
projekt. Överenskommelserna inom gruppen övergår från att vara individuella 
till att hitta former för artikulerade och formaliserade ”nya” mönster. Den egna 
rollen kan nu sägas till viss del tilldelad i det mindre kollektivet men med 
utrymme att själv vara medskapare av dess innehåll och karaktär. I empirin såg 
vi detta genom de berättelser som beskrev hur aktörerna till exempel använde 
artefakter för att beskriva sin tilltro till en viss ordning. Den nya ordningen 
innebär att spänningen mellan aktörernas egna uppfattningar och kollektivets 
institutionaliserade ordningar kan sägas minska. Aktörernas möten kan nu 
karaktäriseras av mer objekt - subjekt. Förändringarna kan därefter leda till att 
andra kollektiv, grupper, organisationer tar över eller anammar vissa strukturer 
och tankemönster vilket skapar förändring av vad som kan uppfattas som det 
normala i en bransch eller sektor. 
 
Eftersom vardagen inte är förutsägbar och i och med en ständig förändring både 
i stort och i smått samt olika projekts skilda beskaffenhet kommer dock åter 
situationer att uppstå som utmanar gränserna för kollektivets överenskomna 
ordningar. Spänningen mellan den individuella uppfattningen och institutiona-
liserade ordningar kommer åter att öka och utmana till förhandling och 
ställningstagande. 
 
Genom ovanstående resonemang vill jag ge en bild av vad som kan uppfattas 
som en av drivkrafterna för utveckling och förändring. Förändringen skapas 
genom individers strävan att göra ”bättre”, göra ”rätt” eller ”få till” det. Utifrån 
spänningen mellan olika ordningar skapas behov av att artikulera, formalisera 
och legitimera dessa uppfattningar för att åter få fördel av organiserandet som 
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sådant. Detta uttrycker Weick (1979:6) som minimerandet av hypoteser kring 
möjliga lösningar. Det vill säga strävan att göra vissa saker självklara för att 
kunna ägna sig åt den vardagliga praktiken. Ett annat sätt att uttrycka detta är att 
organiseringen blir ett sätt att samla och sprida kunskap så att lösningar på olika 
problem inte behöver uppfinnas av den enskilda individen utan finns inom 
gemenskapen som på så sätt blir en arena för kunskapsspridning.  
 
Resonemanget ovan kring spänning och rörelse innebär att det endast kan sägas 
finnas kortare perioder av överensstämmelse mellan olika ordningar i och med 
vardagens oförutsägbarhet och individers förmågor och drivkrafter. Spänning, 
oordning och dialektik driver en process av utveckling där processen i sig skapar 
mening. Som uttryckts i Inledningen (kapitel 1) är min förhoppning att detta 
arbete kan skapa ökad medvetenhet och förståelse kring dialektikens olika 
aspekter med avseende på identifikation och ge möjlighet att aktualisera och 
driva t ex förändring av agerande och organisering på nya sätt. 
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I detta kapitel lyfts några möjliga exempel på fortsatt forskning fram. För att 
relatera studiens resultat till frågeställningar med bäring inom ämnet 
företagsekonomi förs nedan ett resonemang kring kopplingen till de teoretiska 
fälten organisationsförändring, med koppling till kompetensutveckling, styrning 
och ledning. Avslutningsvis presenteras några praktiska exempel på strävan att 
skapa möten över gemenskapers gränser. 
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De resonemang som förs i avslutningen av kap 5 kring förändring av 
identifikation för tankarna till teorier om organisationsförändring ur ett 
postmodernt perspektiv. (Se Eriksson-Zetterquist m fl:s (2005:332 ff) beskriv-
ning av postmoderna perspektiv). Detta perspektiv beskriver förändring som 
något ständigt pågående påverkat av interaktion mellan individer och mellan 
individer och objekt. Företrädarna för fältet tar på så sätt avstånd från att 
förändringar skulle vara något exceptionellt som endast inträffar vid specifika 
tillfällen och menar istället att förändringar är något naturligt och ständigt. (Jmf 
Tsoukas & Chia, 2002) Det postmoderna perspektivet ifrågasätter det stabila i 
organisationer och talar hellre om changing än change dvs. som en ständig 
rörelse. Organisation blir då något som växer fram av förändring snarare än att 
det är organisationen som ”äger” förändringen. Organisationen i sig blir 
sekundär medan interaktionen är det primära. (Jmf resonemangen i kapitel 3 
kring identifikation som något ständigt pågående) 
 
Utgångspunkten för det postmoderna synsättet på organisationsförändring är att 
förändringen sker i ”performance” av aktörerna. Denna ”performance” sker i 
interaktion mellan individer samt mellan individer och objekt i en ständig 
improvisation snarare än med orkestrering uppifrån. Förändringen sker genom 
aktörernas sammanvävda uppfattningar och vanor vilket resulterar i nya 
erfarenheter genom interaktion. (Jmf Tsoukas & Chia, 2002). I fokus för det 
postmoderna perspektivet på organisationsförändring står därför mikroprocesser 
och frågan för denna typ av studier blir då hur interaktionen sker. Tsoukas & 
Chia (2002) nämner att individers ”vävande” av uppfattningar görs i en lokal 
kontext som aktörerna har med i sitt meningsskapande. Att titta på 
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organisationsförändring utifrån meningsskapande av kognitiv, politisk och 
kulturell dynamik blir därför viktig enligt Tsoukas & Chia. Alltså interaktionen 
frikopplas inte från institutionaliserade strukturer. Organisationer bör både ses 
som ”quasi-stable structures and as sites of human action in which, through the 
ongoing agency of organizational members, organisations emerges”. (Tsoukas & 
Chia, 2002:580). 
 
Det som i denna studie kallats för spänningen mellan olika ordningar och 
uppfattningar kan i detta sammanhang användas som utgångspunkt för att förstå 
strävan att förnya system, modeller och formalia. Rutiner förändras genom att de 
utmanas av händelser, frågor och problem i vardagen. För att förstå förändring 
finns på så sätt en poäng i att erkänna de olika ordningarna och uppfattningar om 
gemenskaper samt deras inverkan på organisering. Upplevelserna i vardagen 
utmanar olika uppfattningar vilket påverkar hur vi agerar och för organiserandet 
i en viss riktning. I denna studie har vi sett att detta kan förstås genom att 
studera och belysa hur tvivel och tilltro uttrycks. Tvivel och tilltro blir på så sätt 
konkreta aspekter att fokusera i studier av organisationsförändring. Förståelse 
för identifikationsprocessen innebär att vi betraktar och förhåller oss till 
organisationsförändring på ett ”nytt” sätt. 
 
I denna studie har möten lyfts fram som en viktig aspekt för rörelse och 
förändring i identifikationsprocessen. Möten manar individer till att ta ställning i 
det dialektiska förhållandet mellan strukturering och improvisation. Möten blir 
på så sätt mikroprocesser och en aspekt av hur individerna interagerar. I studien 
lyfts tre aspekter fram för att visa vilken inverkan möten kan ha i identifikations-
processen: Möten kan utmana, bidra med argument och övertygelse samt 
bekräfta identitetsuppfattningar. Samspelet mellan dessa tre aspekter av 
inverkan påverkas av ”vanans makt” och det sociala spelet. Att ändra 
tankemönster och agerande kan i efterhand eller för en utomstående te sig 
självklart men i stunden i den sociala kontexten och med tidigare upplevelser 
och lärdomar, inte ses som ett alternativ. (Jmf Weick, 1996, om att släppa sin 
utrustning). Förändring och organisering blir då komplext och innefattande fler 
aspekter än det som i en snapshot av nuet ter sig uppenbart. Medvetenhet om 
detta ökar möjligheten att förstå organisering och förändring. 
 
Med utgångspunkt i ett postmodernt sätt att se på organisationsförändring tycks 
möten på så sätt vara en viktig del för att få till förändring. För att förstå 
organisationsförändring likväl som identifikationsprocessen verkar det därför 
rimligt att fokusera möten som en viktig aspekt av förändringsprocessen. I 
möten kan tvivel och tilltro uppstå som får aktörerna att ta ställning i 
dialektiken. Detta i sin tur bidrar till förändring.  
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Diskussionen kring organisationsförändring har som jag ser det koppling till 
ledarskap och management. (Förståelse för hur förändring kan sägas ske lockar 
till att ur ett ledarskapsperspektiv försöka finna vägar att påverka, styra och leda 
förändring i en önskad riktning. Min uppfattning är att medvetenhet om olika 
typer av ordningar (individuella, interaktionella och institutionaliserade) och 
olika typer av möten (subjekt-subjekt, subjekt-objekt, objekt-objekt) samt 
uppmärksamhet på uttryck för tilltro och tvivel ger förutsättningar att förstå 
organisering. Dessa aspekter blir då också viktiga ur ett managementperspektiv. 
Genom att erkänna de olika ordningarna och artikulera dessa som tillåtna kanske 
skillnaden i hur man bör göra och hur man i praktiken gör inte ses som ett 
problem utan som en möjlighet till förändring. Genom erkännandet kan vi 
komma ifrån, eller åtminstone förstå frustration och ironi på ett annat sätt så att 
vi därmed kan skapa förutsättningar för mer konstruktiva diskussioner. Nya 
aspekter kommer på så sätt upp på dagordningen och blir föremål för diskussion. 
Genom att skapa utrymme för möten och överenskommelser av olika slag 
skapas ur ett ledningsperspektiv möjligheten att vara med och påverka 
definitionen av gemenskapen vilket kan sägas kopplat till mer informella och 
inneboende styrningsmekanismer för vårt agerande. (Jmf Källström, 1990:31). I 
frågor om ledning och styrning av förändring kan stöd och inspiration tas i de tio 
punkter som Weick (1996) lyfter fram kring vad som kan anses som viktiga 
inslag för att bryta tankemönster och agerande genom identifiering på ”nya” sätt. 
(Jmf avsnitt 3.3.4 ovan). Detta har likheter med den argumentation som Kotter 
& Cohen (2002) samt Fiol & O’Connor, (2002) för kring känslors betydelse för 
förändring. (Jmf avsnitt 3.3.2 ovan). 
 
Resultaten från denna studie kan även ge bidrag till förståelsen för 
kompetensutveckling vilket uppmärksammas inom managementlitteraturen. 
Utifrån resultaten i denna studie kan vi betrakta förmågan att ”få till det” som 
påverkad av uppfattningen om rollen och uppfattningen om vad som är legitimt 
inom det sammanhang där rollen utövas och förändras. Genom att 
uppmärksamma och skapa medvetenhet kring de olika ordningar som beskrivits 
i denna studie kan förutsättningar skapas för kompetensutveckling med 
avseende på att uppfattningar är en viktig del i vårt agerande. Genom att 
medvetet arbeta för att skapa möten som utmanar invanda tankemönster kan 
rörelsen i identifikationsprocessen och processer av kompetensutveckling ta fart. 
Huruvida det är möjligt att i praktiken styra och leda förändring av en 
verksamhet i en i förväg planerad riktning genom att fokusera möten, är dock en 
empirisk fråga. 



AVSLUTNING 
 
 

138 

401�'=�������;��	
<9����		���������	����9�
�
��������������
<���
��
 
I kapitel 1 beskrivs hur strävan att utveckla byggbranschen går mot att fokusera 
mer beteendevetenskapliga perspektiv med nyckelord som management, 
processer och ledarskap. Detta talar för att den studie som presenteras här har ett 
värde i kunskapsutvecklingen i byggbranschen. Men mycket har också gjorts. 
Genom Byggherrarna i Sverige och mer bestämt utskottet för FoU och 
högskolesamverkan har jag sett flera exempel på utvecklingsprojekt med fokus 
på aspekter som lyfts fram i denna studie. Jag tänker då främst på aspekterna 
möten och uppfattningar om gemenskapen. Utvecklingsprojekten använder dock 
inte den terminologin och uttrycks inte heller som fokuserade på att skapa möten 
över gemenskapsgränser eller att förändra uppfattningar om gemenskap och 
tillhörighet. Nedan beskrivs kort tre exempel: Partnering, visualisering och 
demoprojekt. 
 
Flera gånger i samtalen med de erfarna byggherrarna kom arbetsformen 
Partnering upp. (Se Partnering8) Inom föreningen Byggherrarna bedrivs även 
flera kurser på området. Partnering beskrivs som en nyskapande arbetsform 
genom att ambitionen är att hitta former för att i ett byggprojekt tidigt koppla in 
alla inblandade yrkesgrupper och bilda team som följer projektet från början till 
slut. Arbetsformen kan på så sätt ses som ett sätt att arbeta för att komma ifrån 
ett ”Vi-de tänk” när det gäller olika yrkesgrupper inom projektet. Målet är att 
skapa en process som inte är uppdelad i olika sekvenser eller faser mellan vilka 
det sker ett överlämnande. Processen skall istället drivas genom parallell 
medverkan av yrkesgrupperna. Partnering kan därför ses som en strävan att 
bryta invanda tankemönster kring processer och etiketter. Detta åstadkoms 
genom möten mellan beställare, konsulterna, entreprenörerna och andra 
nyckelaktörer i byggprojekt 
 
Det finns flera exempel på projekt med fokus på visualisering. Både KTH, 
Stockholm (se VIC – VisualiseringsCentrum, Interaction, Communication, 
KTH9), och Chalmers, Göteborg (se Centre of Vizualization10) har kopplingar till 
Visualiseringscentrum. Den tekniska utvecklingen har skapat möjligheter att 
idag på ett helt annat sätt än tidigare kommunicera t ex byggnaders utformning. 
Visualiseringens kärna är att presentera något på ett sätt som berör där 
kommunikationen kan sägas ske på ett sätt som kan uppfattas som lättare att ta 

                                                 
8 http://www.partnering.se/web/page.aspx  
9 http://www.csc.kth.se/vic/VIC-15maj07.pdf  
10 http://www.center-of-visualization.org/  
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till säg än t ex en ritning. Genom att digitalt kunna skapa verklighetstrogna 
bilder av hur något som planeras kommer att gestalta sig i färdigt skick skapas 
möjligheten för t ex byggaren att möta kundens förvänt-ningar genom ett 
underlag som blir mer konkret än den abstrakta ritningen. På så sätt kan 
visualisering ses som ett sätt att skapa möten mellan byggare och kund. 
 
Byggherrarna driver tillsammans med Chalmers ett projekt kallat Byggherre-
modell för demonstrationsprojekt.  (Se Byggherremodell för demonstrations 
projekt11) Det övergripande problemet som drivit fram projektet är uppfatt-
ningen att kanalerna mellan forskning och praktik behöver förbättras inom 
byggsektorn. Syftet med projektet är att åstadkomma en modell för hur projekt 
kan drivas där forskare och praktiker drar nytta av varandras förmågor, en 
modell för att skapa projekt som ses som arenor för samverkan, utveckling och 
lärande. Byggherremodell för demonstrationsprojekt skapas således i en ambi-
tion att hitta former för att skapa möten mellan forskning och praktik. 
 
Ovan givna exempel illustrerar hur förändringar i kontexten kan sägas ha 
frammanat behov av att mötas på nya sätt och att förändra uppfattningen om 
gemenskapen inom vilken aktörerna utövar sin roll.  
 
 

402� �
	��		���
�������
�
I denna studie har identifikationsprocessen hos erfarna byggherrar studerats. 
Den svenska byggbranschen har som tidigare beskrivits en lång tradition med 
förankring inom ingenjörsvetenskapen. Denna tradition påverkar och präglar 
resultaten i denna studie på så sätt att aktörerna i sin identifikationsprocess visar 
att de förhåller sig till en tradition som här uttryckts som det normala. För den 
fortsatta forskningen kring dialektiken mellan strukturering och improvisation 
skulle det därför vara intressant att studera identifikationsprocessen hos t ex 
individer som kan beskrivas som nya i denna bransch jämfört med dem som jag 
samtalat med. Aktörer som kan beskrivas som nya i branschen förhåller sig 
eventuellt på ett annorlunda sätt till traditioner, normer och värderingar som 
karaktäriserar denna kontext. Antagligen har de även andra referenspunkter för 
sin identifikationsprocess. Det skulle även vara intressant att genomföra en 
liknade studie i en annan bransch. Jag har tidigare nämnt att t ex mer 
konstnärliga branscher kan tänkas ha ett annat förhållningssätt till dialektiken 
mellan strukturering och improvisation. Inom sådana branscher kan improvisa-
tion snarare sägas vara en förutsättning för agerandet än ett tillfälligt fenomen. 

                                                 
11 http://www.byggherre.se/sa/node.asp?node=1515  
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Studier som bygger på berättelser från individer inom andra kontexter eller 
individer utan lång erfarenhet skulle kunna bidra med andra mönster och 
aspekter kring identifikationsprocessen som inte lyfts fram i denna studie. Detta 
skulle berika förståelsen för olika förhållningssätt i dialektiken mellan struktu-
rering och improvisation. 
 
I avsnitt 6.1 ovan nämns att studiens resultat kan sägas ha implikationer på 
styrning och ledning. Det är intressant att notera att det under detta 
doktorandprojekt tog ända fram till sista intervjun innan ordet/etiketten 
ledarskap och dess betydelse för organiserandet, nämndes. Kanske beror det på 
att det innehåll som läggs i ledarskap och styrning beskrivs med andra etiketter i 
den kontext som här studerats. Kanske beror det på att intervjuerna hade en 
annan ingång som inte styrde tankarna till ledarskap som begrepp. Här har inte 
gjorts någon närmare efterforskning. Jag vill ändå lyfta fram en fundering som 
väckts under arbetets gång. Byggherrerollen beskrivs i detta arbete samt i A-
studien som en roll som kan innehas av en eller flera personer under olika 
perioder av projektet. En roll som innefattar att leda, styra och driva projekt. En 
rimlig tolkning är då också att ledarskapet fördelas över olika personer vid olika 
tidpunkter. För den fortsatta forskningen kan det därmed sägas intressant att 
studera byggherrerollen utifrån ett ledarskapsperspektiv och viktiga aspekter 
som lyfts fram inom det fältet. Vilka möjligheter och begränsningar finns i ett 
”delat” ledarskap? Vilka möjligheter finns att i en traditionsbunden kontext 
förändra institutionaliserade tankemönster och agerande när ledarskapet är 
delat? 
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Förutom empirin från samtalen med de erfarna byggherrarna har jag under 
denna studie samlat ytterligare material kring tvivel och tilltro samt vikten av 
möten. Under ett antal år har jag nu haft rollen som doktorand. Denna resa eller 
detta projekt har tagit vägar som inte i förväg kunnat planeras. En stor del av 
arbetet har dock följt en i förväg överenskommen struktur med t ex den 
individuella studieplanen som grund och avstämningsdokument. Men processen 
har inte primärt drivits med stöd i den individuella studieplanen eller andra 
strukturer utan av en vilja att skapa mening. Denna mening har utvecklats 
genom möten som berört.  
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Mötena har varit av olika karaktär. Ibland har mötena skapats genom sökandet i 
litteratur. Det är inte alla författare som berört och därmed finns de inte heller 
med i rapporten. Detta medan andra författare har fått arbetet att ta nya vägar, 
fått resonemangen kring problemområdet att lyfta och påverkat mig som person. 
Detta har dock inte alltid skett på grund av att jag känt igen mig i och känt tilltro 
till författarens resonemang. Det finns texter vars innehåll inte stämt med min 
övertygelse. Dessa texter har ibland snarare stärkt min tilltro till att den mening 
jag försökt skapa kan sägas mer fruktbar, framkomlig eller möjlig för 
problemområdet. Mötena med texterna kan sägas vara av karaktären subjekt-
objekt möten, för att använda Bubers terminologi. De möten som dock påverkat 
arbetet allra mest är möten med personer. Några möten har utvecklats från 
objekt-objekt möten till subjekt-subjekt möten. Mötena har påverkat min 
identifikation av mig som doktorand vilken har förändrats med tiden. Det kan 
också sägas att förändringen av identifikationen som doktorand nog också 
påverkat mötena genom min ökade trygghet i rollen. 
 
Doktorandprocessen har på flera sätt kantats av tvivel men också av stark tilltro. 
Oförutsägbara vändningar, medgångar, motgångar och möten har skapat en 
process för vilken jag till viss del sätter punkt här. Identifikationsprocessen 
fortsätter dock om än inte kring doktorandetiketten. Mitt sätt att hantera 
dialektiken mellan det strukturerade och mer improvisatoriska delarna i 
processen har förändrats. Inledningsvis satte jag stark tilltro till att t ex den 
individuella studieplanen skulle följas. Oväntade vändningar kändes i 
inledningen mer tveksamma. Under projektets gång ökade dock tilltron till de 
mer improvisatoriska delarna där det oförutsedda blev en förutsättning för att 
komma framåt. I slutskedet av projektet har den strukturerade delen åter fått 
ökat värde genom noggrann planering och korta deadlines. För att ytterligare 
stärka resultaten i denna studie vore det eventuellt på sin plats att jag här 
försökte ge läsaren en bild av de olika identifikationsmönster som processen 
genomgått. Men jag nöjer mig med att konstatera: Jag är inte oberörd!  
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I denna bilaga finns de fyra situationer så som de i studien 
presenteras för respondenterna. Situationerna är hämtade ur det 
empiriska materialet från ”Arlanda-studien” och utgör katalysatorn 
till dialogen med aktörerna i denna studie. 
 
 
 

 



BILAGA 1 Situation 1 

152 

Bygget av den nya terminalen på Arlanda flygplats utgjorde år 2002 
ett av Sveriges största byggprojekt. För att genomföra bygget 
skapades en temporär organisation. En av byggledaren beskriver sin 
roll i projektet samt förklarar vad som är avgörande för vad som får 
ett byggprojekt att fungera bra. 
 
”Jag skulle ju säga att organisationen är A och O och att folk har 
tydliga befogenheter. Det är bland det viktigaste, att folk vet exakt det 
som är deras roll och vad som är deras befogenhet. Att det är en 
tydlig organisation. Det är jätteviktigt. Det är en klar fördel om alla 
går mot samma vision.”  
 
”Projektörerna gör på direktiv sina ritningar som de överlämnar till 
Kalle (projektledaren) han informerar till ledaren för bygglednings-
gruppen som ger oss byggledare information. Vi ser till att direktiven 
blir utförda och då har jag mina entreprenörer och de håller jag 
ordning på. Det är min lilla roll.”  
 

 
 
”Jag säger att först ritar man hus och sen bygger man! Det är som en 
stafettpinne som man lämnar över. Fixar du det här vidare… Och det 
är på det sättet man lämnar över stafettpinnen. Det är i alla skeden. 
Jag jämför mycket med idrotten. När man lämnar över det så måste 
man lämna över…” 

Bild ritad av intervjuperson vid Arlanda studien 
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En av arkitekterna ger sin bild av förutsättningarna för byggprojekt av idag.  
 
”Byggbranschen har ju med sin gamla tradition varit en väldigt långsam 
process eftersom man tidigare bara har kunnat bygga delar av året. Och i 
och med att vi i dag arbetar med andra material och vi även kan tillföra 
värme på ett annat sätt i byggnaderna så gör det att vi egentligen kan 
bygga året om i dag. Och nu börjar ju till och med JM att bygga in hela 
bygget i sig bara för att också ytterligare forcera tiden. Så att i och med att 
vi har andra tekniska möjligheter i dag så ser man ju över runt den totala 
processen och försöker minimera tidsåtgången. 
 
Och då kan man säga som så att i det här stora Arlandaprojektet så har 
man haft samma projekterings konsulter i både Piren F och Passagen. Men 
när vi kom till Centralbyggnaden så beslöt då Kalle att man skulle byta ut 
ventilationskonsulten. Då tog man in en helt ny konsult som inte heller 
tidigare har jobbat på Arlanda som inte kan organisationen alls eller 
någonting sådant. Och det handlade om det här gigantiskt stor projektet 
som hade pågått i flera år och där dom helt plötsligt helt ovetande om 
allting blir inplacerade i. Och här så var det ju också en Arkitekt-, El-, 
Konstruktionskonsult som samarbetade och där ventilationskonsulten skulle 
hoppa in. Och i början då när vi höll på med den fasen som kallas för 
systemhandling det är den fasen där vi ritar byggnaden med handlingar för 
att man ska kunna göra en kostnadsberäkning på det. Man lägger upp alla 
system för hela huset. Och när vi jobbade med den fasen så var det jag som 
drev allt arbetet med de övriga konsulterna. Men sen så fort vi var färdiga 
med det så hoppade jag helt och hållet åt sidan och så fick då den personen 
från Danmark som då var en helt ny person ta över det hela. Det har vi 
också känt att det var också lite problematiskt, det var inte så mycket 
problematiskt gentemot k-konsulten och e-konsulten, därför att han hade 
samarbetat med dom i passagen, så de kände varandra men han kände inte 
alls våran V-konsult. 
 
Språket är en mycket intressant pool att titta på i sådan här organisation, 
just att kommunikation och inte bara det här att man ska lära sig att tolka 
varandra, vilket ju vi som talar svenska allihop, vi måste ju lära oss att 
tolka vad den andra säger när man träffar på en ny människa. Men 
dessutom så är det här med danska, ett annat språk ytterligare en pool. 
Samtidigt får man ju räkna med när det är sådana här stora projekt under 
lång tid får man räkna med att det är personer som byts ut. Och jag tycker 
ändå att de flesta har erfarenhet från branschen så att säga, därmed har 
det fungerat väldigt bra, väldigt snabbt anpassar man sig till att jobba i en 
grupp. Vi har haft en väldigt bra stämning, det måste jag säga att det har 
varit. Och Kalle [projektledaren] och jag kände ju varandra sen tidigare 
och jag gillar honom” 
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Byggprojektet har under hela processen kantats av ständiga 
förändringar på vad som skall byggas vilket gett konsekvenser för 
byggledarnas planering och genomförande. 
 
”Jag vet ärligt talat inte vad det är som styr beställaren i de här 
avseendena när det gäller alla dessa förändringar. Det är självklart 
ekonomi i första hand sen är det ju alla flygbolags påverkan. Vem 
som vill ha vad. De har ju alltså en hel värld runt om sig som tycker 
till om hur det här ska fungera. Till exempel har vi ju idag ritat en 
ventilationsanläggning med kyla. Nu pratar man om att ändra hela 
den så att det fortfarande ska vara kyla men med ett annat system va 
och då finns det ju alltså handlingar färdiga för det här ursprungliga 
projekterandet, men då vill man alltså ha en annan anläggning helt 
enkelt och det kommer nu när det egentligen byggmässigt är för sent.  
Men vi måste ju ändra oss… Det är massor med sådant här… Vi 
byggledare lider tycker vi men vi är ju tvungna att genomföra det som 
beställaren vill ha.… Processen är den att de kommer med en önskan, 
som vår projektledare får gå vidare med. Vid sidan av honom finns 
det ju också en ekonomiavdelning som kalkylerar konsekvenser av 
olika beslut. Dels har de kalkylerat hela systemhandlingen en gång i 
tiden och det blev då en kostnadsnivå på 650 miljoner. Sen kommer 
det till att man ändrar taket ovanför incheckningsdiskarna, förstorar 
det och ändrar det till en annan standard och då får man revidera 
kalkylen.. så det är en kontinuerligprocess. En gång i månaden sitter 
man och pratar igenom, eller presenterar då de förändringskostnader 
som de olika förslagen/önskemålen som beställaren framfört, ger. Vad 
det kostar eller vad det får för konsekvenser. Och sen fattas det beslut 
med den grundvalen, ekonomi, kontra färdigställandetider och 
komplikationsgraden. 
 
Vi ska ju som byggledarorganisation bara genomföra det som är 
projekterat, det är vår uppgift men vi lever i en föränderlig process 
hela tiden där man ändrar besluten och vi har en väldigt kort 
framförhållning därför med allting…” 
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Under byggprojektets gång inträffar ett antal situationer som inte 
följer plan. Nedan ges en berättelse från en av projektörerna. 
 
”Jag ska ge ett exempel: Jag skulle ut och flyga med familjen. 
Äntligen semester! När man ska till flyget passerar man ju bygget när 
man går genom passagen. Då fick jag plötsligen se att man höll på att 
sätta upp ytterväggen och kanaler för el mot den södra delen.  
Jag brukar träffa Olle (en annan projektör) ibland över en kopp kaffe 
på morgonen på väg till jobbet. Han sitter ju också i samma stadsdel 
som jag. Han hade pratat om att han nu var färdig med ritningarna 
över elen men att arbetet med bygget skulle dröja. Man kunde inte slå 
upp väggarna och kanalerna eftersom betongleveransen till den 
bortre delen skulle in i nästa vecka. Det är ju väldigt trångt för dem 
på själva bygget så det krävs en hel del logistik för att få det att funka. 
Då insåg jag ju med familjen i släptåg att här kommer det bli 
problem. Inte för att det har något med mitt jobb att göra men ändå… 
Jag ringde upp Bosse som är byggledare för betongen. Han och jag 
har träffats förr, mer privat än på jobbet så jag känner honom. Han 
var helt ovetande om att väggarna var på väg upp. Tack och lov hann 
han sätta stopp för det hela och betongen kunde levereras obehindrat.  
 
Jag tror att det mycket så det fungerar i byggen. Allt går inte att ha 
grepp om. Man kan ju se det som ett problem eller som en del av 
vardagen. För mig är aktörerna i ett projekt som små molekyler som 
cirklar kring uppdraget. Alla bitar behövs och inget går att koppla 
bort. När molekylerna stöter på något i sin väg kommer de att 
reagera. Hur går inte att förutse. Det viktiga i de lägena är att det inte 
finns några personer som måste tuppa sig och har en massa prestige i 
sitt yrke. Alla kan ju göra fel.” 
 

  
 Bild ritad av intervjuperson vid Arlanda studien 
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PRESENTATION AV DE ERFARNA BYGGHERRARNA 
 
 
Studien som presenteras i denna rapport bygger på dialog med tio erfarna 
byggherrar. De olika personerna tillhörde olika organisationer och hade olika 
bakgrund. För att få en liten inblick i vilka personerna var och för att kanske 
också bättre förstå deras argumentation och uppfattningar, ges nedan en kort 
beskrivning av personerna med avseende på t ex erfarenhet, utbildning och 
ålder.  
 

BJÖRN 
Björn var en äldre man med bakgrund som arkitekt. Han tillhörde inte 
någon etablerad organisation utan anlitades av dessa för att agera 
projektledare vid olika större projekt inom regionen. I det projekt som 
Björn mest refererade till i sin berättelse hade han som arkitekt deltagit 
under hela processen och agerat projektledare med beslutanderätt under 
projektets gång. Detta menade Björn var ovanligt för någon med hans 
bakgrund. Hans beskrivning av rollen visade på att han hade erfarenhet 
av att jobba på flera olika sätt med större och mindre delaktighet under 
själva byggskedet.  
 
ANNA 
Anna var en medelålders kvinna som ingick i en mindre regionalt 
etablerad organisation. Hon hade arbetat i företaget under flera år. 
Vanligtvis var Annas uppgift i byggprojekt att vara projekteringsledare 
vilket som hon beskrev det innebar att hon fanns med under 
projekteringsskedet för att sedan lämna projekten när de kom in i 
byggfasen. På senare tid hade Annas roll dock förändrats en aning i och 
med att hon numera agerade projektledare vilket innebar att hon då 
fanns med under hela projektets gång.  
 
JANNE 
Janne började närma sig pension och hade arbetat i branschen sedan 60-
talet. Från slutet av 80-talet drev han eget företag dessförinnan var han 
anställd inom en privat konsultfirma. Han hade bakgrund inom 
geoteknik och vägprojekt som var hans specialitet. Janne anlitas ofta av 
kommunen som projektledare för deras vägbyggen.  
 
LASSE 
Lasse arbetade framför allt som projektledare inom anläggningssidan. 
Han hade varit anställd inom samma organisation sedan början av 70-
talet. Från början av 80-talet ansvarade han för en av sektionerna inom 
organisationen och var på så sätt projektledare för ett flertal 
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anläggningsprojekt. Nu arbetade han för att göra det så smidigt som 
möjligt för någon att ta över hans roll då han skulle gå i pension. 
 
 
ANDERS 
Anders hade 20 års erfarenhet från att arbeta som entreprenör. Sedan 10 
år tillbaka ansvarade han dock för en byggenhet inom en större 
organisation. Han uttryckte det som att han i och med detta hade bytt 
sidan. Anders hade sin skolning inom entreprenadbranschen vilket han 
tyckte var en fördel i sin roll som chef för byggenheten och 
byggprojektledare inom vissa projekt, i och med att han på så sätt hade 
förståelse för ”den andra sidan”. 
 
GÖRAN 
Göran var en man i 60 års åldern som arbetade som egen företagare 
med framför allt byggledning. Under senare tid hade han varit 
involverade i några av regionens största byggprojekt och samarbetade 
ofta med en av landets mer kända och väletablerade byggherreföretag. 
Han funderade på att trappa av sin yrkeskarriär men var för tillfället 
involverad i ett större projekt.  
 
MARTIN 
Martin hade arbetat inom det etablerade fastighetsföretaget under sju år. 
Dessförinnan hade han varit anställd inom ett annat etablerat fastighets-
bolag under ungefär lika lång tid. Martins roll var att vara projektchef 
för åtta projektledare samt att han även själv arbetade som byggprojekt-
ledare i vissa projekt. Framförallt handlade det om bygge av bostäder 
men detta inkluderade till viss del även mark. 
 
PETER 
Peter började i branschen i mitten av 60-talet direkt efter att han slutat 
niondeklass. Han hade arbetat inom samma företag sedan dess och 
började nu närma sig pensionering. Han arbetade nu som produktions-
chef inom det etablerade fastighetsföretaget. Framförallt handlade det 
om byggen av bostäder. Vägen till produktionschef hade gått via 
snickarlärling, snickare fram till mitten av 80-talet då han fick rollen 
som produktionschef. 
 
STEFAN 
Anders var civilingenjör inom väg och vatten och arbetade efter 
skolåren med projektering av mark för en för landet stor fastighets-
ägare. Anders hade bytt arbetsgivare ett flertal gånger där han själv 
varit med och styrt sin karriärutveckling genom strategiska val av 
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arbetsgivare utifrån deras fastighetsbestånd och personligt intresse. 
Sedan 15 år tillbaka arbetade Anders inom ett av Sveriges största 
fastighetsföretag. Vid intervjutillfället var han anställt som chef för ett 
antal projektledare och drev inte längre själv projekt. Anders hade inte 
bara erfarenhet från byggen inom Gävle regionen utan även från andra 
delar av landet.  
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Malin hade arbetat 20 år i branschen. Hon var byggnadsingenjör som 
startat som konstruktör och hade sedan övergått till arkitektsidan. Malin 
hade arbetat med både stora och små projekt, dels bostäder och dels 
lokaler. Malin var idag anställd på en arkitekt firma och titulerades 
Teknisk och administrativ chef, Ansvarig projektledare. 
 


