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Sammanfattning
Med hjälp av en dramaturgisk ansats studeras de sociala relationerna och
organisationskulturen på ett vårdboende i Malmö ur ett etniskt mångfalds-
perspektiv. Artikeln visar mångfaldens problematiska praxis. Sex stycken
centrala teman lyfts fram i studien och kretsar kring allt från vårdboen-
dets inredning och vad den symboliserar, de olika roller personalen intar
under ett arbetspass, den specifika organisationstyp som organisationen
för vård och omsorg kan tolkas som, ett utvecklande av ett främlingskap
på arbetsplatsen med mera.

sökord: äldreomsorg, organisationskultur/symbolism, dramatism, främ-
lingskap och normalisering

So what, we are in Sweden after all! Elderly care 
and ethnic diversity as theatre, an example from 
an elderly care centre in Malmö (Abstract) 
With a dramaturgical and an organizational culture/symbolist perspective
the social relations at one elder care center in Malmö is studied. The over
all perspective is that of ethnic and cultural diversity. The article shows a
problematic praxis of this diversity. Six different and central themes are in
the focus of the study. Those themes are for example the interior decora-
tion, the roles that the staff plays during the working day and the specific
kind of organization the elder care are. Other central themes in the study
are that of alienation and normalization. 

keywords: elder care, organizational culture/symbolism, dramatism, ali-
enation and normalization  
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tur i ett etniskt mångfaldsperspektiv.1 Under ett samtal med en amatör-
skådespelare och regissör berättar denne att det viktigaste för honom då
han stiger in i en roll är texten, basmaterialet som utgör all grund att bygga
vidare på. Det första och viktigaste är att skapa en relation till den text
som ska spelas upp, detta skapas genom att först memorera texten. Läsa
och åter läsa så att texten sitter i minnet. Då texten väl är memorerad
kommer steg två i processen; att sätta in texten i ett sammanhang. Denna
del kan liknas vid att skapa en mental scen genom att lära sig mer om kon-
texten kring texten. Var utspelar den sig? Under vilken era utspelar den
sig? Vad är karakteristiskt för denna tid? Hur klädde man sig? Vad åt
man? Frågorna kan göras många och desto fler frågor som besvaras ju lät-
tare blir det att spela upp dramat. Andra viktiga delar som skapar en dra-
matisk helhet är såväl smink som kläder och exempelvis peruker. Om ett
drama utspelar sig under 1800-talet är det mycket enklare att spela tro-
värdigt om man är tidsenligt klädd. Detta skapar också en ökad trovär-
dighet inför publiken. Det inte alls är säkert att skådespelaren tycker det
är nödvändigt att klä ut sig och sminka sig, då denne har utvecklat just
den mentala scenen, men publiken har inte haft samma möjlighet och för
dess skull är just den processen viktig. För att koppla samman denna teater-
syn med den etniska mångfalden kan vi se vad etnologerna Ehn och Löf-
gren skriver:

I andra sammanhang kan det istället vara angeläget att tona ned sin etniska
identitet och att inte framstå som så kulturellt annorlunda, alltför synlig och
stämplad på grund utav hudfärg, klädsel och seder […] Arbetsplatser, skolor,
daghem och sjukhus fungerar i så fall som ett slags kulturella omklädnings-
rum där man med strategiska syften eller omedvetet byter beteendekod. För
att anpassa sig och hävda sina intressen som anställd, förälder, elev och patient
håller många målmedvetet tillbaka sina sedan lång tid tillbaka formade upp-
fattningar om hur man bör uppträda. (Ehn & Löfgren 2001: 91f).

Dessa två herrar skriver egentligen med en teatermetafor som hjälp. De
menar att det kan hända att invandrarna kanske under tvång eller frivilligt
tonar ned eller tar bort ”sina” kulturella särdrag på arbetsplatsen för att
på så vis kunna fungera ”som en i laget”. Frågan som då måste ställas är
hur den etniska mångfalden verkligen fungerar inom Malmö stads organi-
sation, om vi går bortom organisationens idé om att vara en kvantitativ
spegelbild av befolkningen. Inom organisationsforskningen har tidigare
fokus lagts på att se hur kön eller genus konstrueras i en organisatorisk kon-
text eller kultur. På samma sätt är det intressant att se hur organisations-
medlemmarna konstruerar sin organisatoriska värld ur ett mångfaldsper-
spektiv. 

Syftet med denna fallstudie är att studera en organisationsenhet inom
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1. Prolog
1.1 Malmö stad, teater och etnisk mångfald

So, a management consultant is called in to give a two-day course on cultu-
ral difference. The message is clear and simple: understanding the cultural
background of the Other is the key to better working relations. Later it turns
out that the course hasn’t helped much. The one-sided emphasis on the cul-
ture of the Other strengthens the tendency to experience ethnic group as
‘quite different and as a ‘problem’. In the meantime, people get stuck in the
pattern of thinking about the other cultures as list of stereotypes: in Moroc-
can households, take off your shoes; don’t say ‘hi’ to Surinamese people, but
rather ‘how do you do, Ma`am’, with Turks, what was it again? With Dutch
people, oh great! We can be our normal selves for a change (Essed 1996: 31).

Egentligen inleddes tankarna inför denna studie för över tre år sedan då
jag för första gången arbetade en sommar inom äldrevården i Göteborg.
Nu har det gått tre år och jag har spenderat många fler timmar inom denna
sektor i Malmö. Både under den tid då jag studerade på IMER och senast
sommaren efter det att jag hade avslutat mina studier. Framför allt väck-
tes tankarna till denna studie under sistnämnda sommar då det framför
allt var en specifik situation jag inte kan glömma. På arbetsplatsen arbetade
vi två och två sammanlagt var vi fyra stycken som arbetade. Under en
fikapaus så utspelar sig en mycket spännande scen som verkligen etsat sig
fast i mitt minne. Jag arbetade tillsammans med en man från Sydamerika.
Det intressanta var att den sydamerikanska mannen inte var speciellt
sydamerikansk (om man nu kan vara det?!) i sitt beteende utan han betedde
sig som en svensk med fru, ett barn, bostadsrätt och sommarstuga, ett litet
rött hus med vita knutar. Vidare pratade han utmärkt svenska. Således
blev han inte stigmatiserad som en av ”de andra” utan sågs helt enkelt
som en ”god svensk” av kollegorna. Under denna fikapaus på jobbet så
började det diskuteras om invandrare, invandringspolitik etc. och denna
Sydamerikanske man blev under denna situation sedd som vilken svensk,
vit, som helst och fick höra om hur invandrarna utnyttjar systemet, hur
konstiga de är etc. Denna situation väckte tankar kring hur och varför
man blir sedd som människa, hur det kan vara så att de inte såg honom
som ett hot, medan andra invandrare var hemska? Kan hans mer eller
mindre ”svenska” sätt att bete sig ha varit en del i att han blir sedd som
svensk? Var det så att han spelade teater, och gick in i en svensk roll under
arbetspassen? Dessa frågor kommer jag troligen aldrig att få svar på, men
som sagt, väckte de frågor om den etniska mångfalden på arbetsplatsen.
Och det är just dessa frågor som kommer stå i centrum i denna uppsats.

En dramaturgisk ansats kan vara ett bra hjälpmedel för att hjälpa fors-
karen i förståelsen av exempelvis äldrevården och dess organisationskul-
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aktören kommer till den bakre regionen släpper aktören kraven och kan
visa upp andra sidor av sin roll. 

En mindre känd, men ändock stor, dramaturgisk teoretiker är Kenneth
Burke (jfr. 1969) vars dramaturgiska ansats skiljer sig från Goffmans i be-
märkelsen att Burke är mer långtgående i sin teori. Burke menar att det
finns fem olika delar som bygger upp dramat. Fem delar som hela tiden in-
teragerar med varandra och som alla måste tas med i en analys. Dessa fem
delar skapar vad Burke kallar för en pentad. De fem olika delarna är: 1)
Vad händer? 2) När och var sker det? 3) Vem är aktören? 4) Hur sker det?
Och slutligen 5) Vilket syfte finns med akten? Dessa fem olika delsyften
kan i sin tur bilda olika förhållanden, ratios med varandra, så att exem-
pelvis ett aktör – handlings förhållande bildas. I ett sådant ratio formar
aktören en handling som då naturligtvis också interakterar med scenen,
akten och syftet (jfr. Asplund 1980; Burke 1969; Mangham & Overing-
ton 1980). 

En dramaturgisk ansats är dels en metod för att likt en hantverkare
mejsla ut vad som egentligen händer exempelvis på en arbetsplats, dels en
teori om hur kulturella identiteter fastställs exempelvis i en organisation.
Aktörerna handlar utifrån målet att stärka sina identiteter i förhållande
till sina medaktörer. 

Ovan har dramatismen diskuterats som ett sätt att tolka och analysera
sociala relationer. Till denna diskussion vill jag koppla en diskussion kring
kultur i allmänhet och organisationskultur i synnerhet. Detta för att ge ett
djup åt de empiriska diskussionerna, ett djup som kan sägas kretsa kring
mening och meningsskapande. 

Att se organisation och organisering som dramaturgi kräver också en
diskussion kring organisationskultur. Diskussion kring organisationskul-
tur kommer främst att inrikta sig på kultur som metafor, detta till skillnad
från kultur som variabel. Innan metafordiskussionen tar vid vill jag kort
diskutera skillnaden mellan dessa två synsätt och på så sätt redogöra för
den senare. Inom organisationskulturforskningen har det funnits och finns
det en skillnad mellan de som ser organisationskultur som en metafor för
organisationen och de som ser organisationskultur som något en organi-
sation har. Enkelt utryckt kan man säga att skillnaden står att finna i
huruvida kultur är något som en organisation har eller är, eller, som meta-
for eller variabel.

Användandet av kultur som metafor innebär i korthet att ställa frågan
Vad händer om? Eller rättare sagt, vad händer om vi ser en organisation
som en kultur? (jfr. Morgan 1993; 1999). Inom organisationsforskningen
är det starkt omtvistat hur kulturbegreppet skall användas. Idag är den
gängse uppfattningen att det är viktigt att skilja på organisationskultur
och företagskultur. Det sistnämnda begreppet åsyftar främst den specifika
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Malmö stads äldreomsorg ur dels ett organisationskulturellt perspektiv,
dels ett etniskt mångfaldsperspektiv. Syftet är vidare att finna karakteris-
tiska drag (och frågeställningar/teman) ur dessa perspektiv och att reflek-
tera kring dessa inför fortsatta studier.

1.2 Dramatism, organisationskultur och kulturstudier 

Making sense together depends on the use of metaphors (Mangham &
Overington 1987: 14).

Att se en verksamhet utifrån ett dramaturgiskt perspektiv, som en teater-
uppsättning, är ett ganska vanligt analysverktyg inom human- och sam-
hällsvetenskaperna. Grunden för det dramatiska perspektivet kommer från
Georg Herbert Meads symboliska interaktionism. Den symboliska inter-
aktionismen är en socialpsykologisk teoriskola som i korthet handlar om
hur den biologiska icke självmedvetna individen blir den sociala och själv-
medvetna varelsen genom ett interagerande av symboler och språk som
skapar mening (jfr. Mead 1995).

Att arbeta med en teatermetafor till det sociala livet handlar om att det
är ett effektivt verktyg för att kunna reflektera kring ”naturen” av det
mänskliga idealet i vardagslivet. Ovan nämndes begreppet metafor och
innan vi går vidare till ett par av dramatismens tänkare kan det vara värt
att nämna några rader kring metaforer. Metaforer hjälper mänskligheten
att förstå sin omvärld och i detta fall är dramat själva metaforen. Mang-
ham och Overington (jfr. 1987: 13) menar att människor skapar ett meta-
foriskt ramverk som konceptualiserar och organiserar förståelsen av om-
världen, detta genom att jämföra nutid med dåtid. Att arbeta med en 
teatermetafor och dramatism handlar om att se organisationen som en ana-
logisk modell, vilket i praktiken innebär att jämföra det okända med det
kända (jfr. Mangham & Overington 1987: 25). Dramat är alltså en metafor
och metaforen berikar språket, skapar mening, dock ej bara till språket,
utan till livet och världarna – människan upplever världen genom metaforer. 

Den kanske mest kända teoretikern inom det dramaturgiska området
är Goffman (jfr. 1999) som i sin bok ”Jaget och maskerna” diskuterar ett
dramaturgiskt synsätt. Goffmans utgångspunkt är scenen och de aktörer
som utspelar dramat. Goffman menar att aktörer intar olika roller på sce-
nen och att aktören under detta skådespel gör allt för att bygga upp en 
fasad som visar aktörens bästa sidor. Detta för att skapa respekt hos
publiken och mening för agerandet. Vidare menar Goffman att scenen är
uppdelad i olika delar, det finns olika regioner på scenen. Dels finns ett
främre område och dels finns ett bakre område. Det är främst då aktören
agerar på det främre området som denne agerar utifrån sin fasad. Då 
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Alvesson har i flera skrifter argumenterat för kultur som meningsskapa-
re (jfr Alvesson 1993; 1988; Alvesson & Billing 1999; Alvesson 2001;
2002). Dock är det viktigt att konstatera att mening inte ska ses som det
som sker ”inne i människors huvuden”. Istället handlar det om en mening
som en slags forcerande kraft i form av exempelvis symboler, som styr
tankar, handlingar och socialt samspel (jfr. Geertz 1973). Meningen är i
ett sådant synsätt social och offentlig och svår att dölja. Meningens plats i
rummet är således allt från torg och arbetsplatser till utsagor, tal och arte-
fakter, fysiska såväl som mentala, som konstruerar mening i en organisa-
tion.

För att sammanfatta denna teoretiska diskussion som tagit upp den
dramatugiska ansatsen och organisationskultur ur metaforperspektivet
kan man alltså säga att kulturbegreppet i denna text kommer fungera som
en grundläggande metafor (rotmetafor) i förståelsen för organiseringen av
mångfald, detta medan dramaturgin kommer fungera som en metafor för
metaforen. Detta innebär att dramaturgi eller teater kommer användas
som analytiskt hjälpmedel för att dels förstå de sociala relationerna, dels
förstå hur dessa skapar mening. 

1.3 Hermeneutik – en kort inledning till ett tolkande synsätt
En analys av ett empiriskt material kan genomföras på många olika sätt
beroende på vilken kunskapssyn som ligger till grund. I denna artikel
kommer ett tolkande (hermeneutiskt) perspektiv att anläggas i kombina-
tion med ett reflekterande synsätt. Vad innebär då detta? Hermeneutiken
har till skillnad från exempelvis positivismen ett subjektivistiskt synsätt.
Detta innebär att forskarens bakgrund också ligger till grund för tolk-
ningarnas innehåll.

Reflektion handlar om att fundera på förutsättningarna för det projekt
man arbetar med, att helt enkelt undersöka hur ens personliga åsikter,
bakgrund påverkar det som utforskas (jfr. Alvesson & Sköldberg 1994:
321). Huvudpoängen är att reflektera, inte att bestämma ett visst antal 
nivåer som en tolkning ska ske inom, det kan med andra ord innebära att
det kan finnas fyra såväl som 10 nivåer. Det handlar om att skapa ett öppet
spel av reflexioner.2

1.4 Tolkning, deskription och normativa ansatser
Organisationslitteraturen med inriktning på mångfaldsfrågor som finns i
Sverige idag, och internationellt, vilar till stor del på en normativ grund. I
detta avsnitt kommer en tolkande ansats att jämföras med en normativ
och jag kommer att argumentera mot det normativa förhållningssättet i
litteraturen. Den normativa ansatsen sammanfattas på följande sätt av etno-
logerna Ehn och Löfgren: ”[…] normativa utsagor om hur man bör leva –
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kultur som en organisation påstås utveckla. Det ska dock påpekas att
denna uppfattning starkt ifrågasätts. Det menas att organisationer inte ut-
vecklar egna kulturer, och att kultur, om det används på detta sätt ses är
för enkelt, dispyten gäller alltså är organisationer kultur eller har de kul-
tur (jfr. Alvesson 1992; 1993). Alvesson (jfr. 1992; 1993) är en av dem
som menar att kultur ska ses som en metafor, och att det finns metaforer
för hur kultur uttrycks. Kultur ses enligt metaforsynsättet ses som en meta-
for för organisationen, vilket, skall leda till nya idéer och nya former av
förståelse för hur organisationer fungerar. Organisationen tolkas och ana-
lyseras som ett slags symboliskt slagfält, där olika symboler skapar mening
för dess medlemmar (jfr. också antropologen Geertz 1973 kulturbegrepp).
Detta stämmer väl överens med hur Taylor Cox använder kulturbegrep-
pet “[…] as the system of values, beliefs, shared meanings, norms and tra-
ditions that distinguish one group of people from another.” (Cox 1994:
161). Kultur ur metaforsynsättet ses som meningskapare för den specifika
organisationen i och med att organisationsmedlemmarna kan särskilja sig
från andra organisationer. Detta synsätt delas även av Alvesson och Berg
(1988: 47) som dock tar diskussionen längre och menar: 

Organisationskulturen kan också anses ha att göra med hur folk utvecklar
sensivitet inför de krav, förväntningar och situationer som kännetecknar ar-
betsplatsen. Kulturen ses då som ett socialt kitt i ett företag eller inom delar
av detta (t ex en avdelning eller en ledningsgrupp).  

Därmed ska man inte tro att organisationskulturen är helt separerat från
omvärlden (jfr. Cox 1994: 162; Alvesson 1993).  

Diskussionen om kultur innebär med andra ord, för att låna organisa-
tionsforskarna Alvesson och Billings (1999: 113) ord: 

Kulturen riktar alltså uppmärksamheten mot (1) det som delas av en grupp
och har mindre med starkt individualiserade idéer och omständigheter att
göra; (2) föreställningarnas nivå, det vill säga det som människor går och
tänker på, deras idéer och övertygelser, snarare än hur de beter sig eller något
annat påtagligt (även om beteendets eller det materiellas innebörd är ett kul-
turellt fenomen); och (3) de icke-rationella aspekterna, de värdeladdade och
delvis omedvetna dimensionerna av det sociala livet, inklusive känslomässiga
aspekter. Kultur går således inte att mäta, åtminstone inte i någon enkel me-
ning […] Det som träder fram i vokabulär, beteende, praktiker och materiella
artefakter måste dechiffreras. 

Kulturen kan ses som ”den ram som styr handlandet och de sociala rela-
tionerna, den är ‘livets medium’” (jfr. Czarniawska-Joerges 1991 i Alves-
son & Billing 1999: 115). 
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Oavsett om vi ser en teaterpjäs eller en film så krävs det en scen för aktö-
rerna eller skådespelarna att göra sina framträdanden på. Scenen är i ett
drama viktig för att skapa den rätta känslan av att ”vara där”. Scenen,
som kan vara ett rum, ett hus, en upphöjning, har samma syfte oavsett sti-
listisk dramaform och den är på ett eller annat sätt fylld av olika artefak-
ter, såväl fysiska som mentala. I denna del av artikeln kommer vårdboen-
det i Malmö att analyseras som en scen. Vi kommer att gå från de fysiska
artefakterna till de mentala artefakternas mening, det vill säga symbolerna,
och se hur dessa skapar ett sammanhang. Oavsett om artefakterna är 
fysiska eller mentala är de delar som skapar en scenisk helhet. 

Innan vi går vidare kan det dock vara på sin plats att definiera betydel-
sen av begreppet artefakt: ”…the artifact is: (a) a product of human action
which exists independently of its creator; (b) intentional, it aims, that is, at
solving a problem or satisfying a need; (c) perceived by the senses, in that
it is endowed with its own corporality or physicality.” (Gagliardi 1990:
3). Begreppet artefakt innebär alltså att det är en produkt av mänsklig
handling och som existerar oberoende av artefaktens skapare. Vidare exi-
sterar artefakten för att den endera ska lösa ett problem eller tillfredställa
ett syfte och slutligen uppfattas artefakten genom den betydelse den ut-
strålar. 

Organisationsforskaren Gagliardi (ibid.) menar att det finns just fysiska
och mentala artefakter eller symboler och att en analys av dessa kan göras
utifrån två olika perspektiv: dels det pragmatiska perspektivet, dels det her-
meneutiska perspektivet. Det är den sistnämnda dimensionen som kom-
mer stå i fokus i denna artikel: ”what and how artefacts speak to us when
we are seeking to interpret the culture of an organization” (ibid.: 13). 

2.1.1 Scenens scenografi
En vanlig teaterscen är oftast svart, lite upphöjd så att publiken ska se vad
skådespelarna gör. I vårt fall är scenen, ett vårdboende i Malmö, annor-
lunda; det är en färgklick. Scenen är belägen vid en större väg i Malmö
och är som en målning, inramad av bostadshus och buskar och träd. Huset
är förhållandevis nybyggt vilket skapar en känsla av att det skiljer sig från
omgivningen. Scenen är fem våningar hög, utifrån sett i vitt tegel, och
trots att det går att skilja vårdboendet från de andra husen är scenen för-
hållandevis anonym. Innanför de automatiska dörrarna som öppnas med
hjälp av en kod spelas en teater upp och det är denna teater som står i
centrum för denna essä. Lite mer om scenens struktur. Dramat spelas upp
främst på de fyra första våningarna, medan det femte planet är till för 
diverse gemensamma aktiviteter i huset. De olika avdelningarna eller sce-
nerna är likadant uppbyggda, och består av ett stort rum med öppen plan-
lösning. Kring detta stora rum bor vårdtagarna i sina egna lägenheter eller
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formulerade som ideal, utopier och ‘högre värden’” (Ehn & Löfgren 2001:
10). De menar att den normativa ansatsen kan liknas vid en ”söndagskul-
tur”, alltså en kultur som man vill ha, eller kanske snarare är det drömmen
om det goda livet.

Istället för att anlägga en normativ ansats kommer denna studie utgå
ifrån en deskriptiv sådan, detta på grund av vikten av att veta hur en orga-
nisations fungerar innan mångfaldens möjligheter tas i beaktande.3

1.5 Urval och insamling
Insamlingen av det empiriska materialet ägde främst rum under november
månad 2002. Under cirka två veckor genomfördes de observationer som
ligger till grund för en stor del av det empiriska materialet. 

Det empiriska materialet består även av intervjuer med såväl omvård-
nadsarbetare som chefer på olika nivåer inom stadsdelen (som jag väljer
att hålla anonym då det endast finns ett fåtal större vårdboenden i stads-
delen). Intervjuerna har haft olika karaktär beroende på vem som inter-
vjuats. Intervjuerna med omvårdnadspersonalen har varit av en mer strikt
karaktär med tematiserade frågor. Dessa intervjuer kan kallas för inter-
vjuer av en mer strukturerad karaktär, det korrekta namnet kan vara semi-
strukturerade intervjuer (jfr. Holme & Solvang 1997).

Alla intervjuer har alltså utgått från ett antal teman som var väl förbe-
redda. Tematiseringen och frågornas innehåll baserades på en enkätstudie
som genomfördes under oktober månad på vårdboendet. Enkäten kan
närmast liknas vid en attitydstudie och var indelad i tre olika delar. Den
första delen handlade om arbetsplatsen, hur informanterna trivs med job-
bet och kollegorna, om de upplever en stämning av respekt. Vidare inne-
höll den första delen i attitydundersökningen frågor kring respekt, främ-
lingsfientlighet och rasism på arbetsplatsen. I den andra delen av enkäten
ombads informanterna att tolka tre olika bilder. Bilderna föreställde etnisk
mångfald i olika tappning. Allt från positiva bilder till negativa och ”kly-
schiga” bilder användes. Del tre i attityd undersökningen baserades på
Malmö stads ”mångfaldsplan”. Innehållet i den gjordes om till påståenden
och/eller frågor som informanterna fick ta ställning till.4

2. Vård och omsorg – ett nutida drama
2.1 Artefakter och symboler

Faktum är att vårt tänkande alltid sker med hjälp av något slags symboler.
Det är möjligt att man skulle kunna ha meningen i ”stol” i sin erfarenhet
utan att det finns någon symbol, men i så fall skulle vi inte tänka på den (Mead
1995: 115).
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Elektriska adventsljusstakar sätts fram i fönstren. Juldukar läggs fram på
borden och julgardiner hängs upp i fönstren. Även julgranen finns på plats
och är pyntad i god tid före jul. Ja det är julpynt från golv till tak utan att
vara överdrivet. Allt detta för att skapa en stämning av julefrid och julen
och alla dess olika artefakter får en central betydelse i skapandet av det fy-
siska rummet. En annan intressant observation är att det ordnas julbord
för personal och boende, eller de vårdtagare som är intresserade av att
delta i detta. Julen som fysisk artefakt som i förlängningen också skapar
en symbol av kristenhet och svenskhet är intressant och tydlig.  

Det kan kanske tyckas onödigt att uppehålla sig så pass länge vid den
fysiska miljön på denna arbetsplats, dock är denna miljö eller scen central
för det ”drama” som spelas på arbetsplatsen. Den är också intressant att
studera utifrån ett symboliskt perspektiv. Vad betyder det att lokalen spri-
der en känsla av svenskhet? Får andra nationella/kulturella symboler plats
på scenen eller är scenen avgränsad endast för det som personalen eller
skådespelarna ser som svenskt? En diskussion om en organisations fysiska
miljö innebär en diskussion om dess kulturella artefakter och dess symbo-
lik. Alltså en byggnad eller interiör bär kulturella innebörder och det är
dessa innebörder som nu kommer diskuteras (jfr. Alvesson & Billing
1999; Gagliardo 1990). Om vi nu återgår till scenen kan vi konstatera att
den fysiska miljön kan liknas vid ett typiskt svenskt pensionärshem i 
offentlig tappning. Speciellt är det möblerna som ger detta offentliga in-
tryck. Det som vidare skapar intrycket av ett pensionärshem är framför
allt de olika accessoarer som finns på scenen. Det är tavlor med landskaps-
motiv, det är äldre prydnader. Det skapar en känsla av svenskhet vilket
också är tanken med inredningen. Detta framkommer tydligt då samtal
sker med scenograferna eller aktörerna. De berättar att de inreder med
just det svenska i åtanke. Detta för att vårdtagarna ska känna sig hemma i
den ganska speciella miljö ett vårdboende trots allt är. Det är också här vi
kan se hur de fysiska artefakterna i den organisatoriska miljön också ska-
par en mental artefakt i form av en ”svensk mening”. Alla symboler som
ställs fram i lokalen oavsett om det handlar om en tavla, ett foto, eller en
maträtt är uttänkta att vara svenska. Detta betyder naturligtvis egentligen
ingenting, men tillsammans skapar de just denna stämning eller denna
mening av svenskhet. Intressant att fundera på är hur denna miljö är ska-
pad för den etniska mångfald bland Malmö stads invånare som finns idag
eller om den skapas av de anställda, skådespelarna, för att de tror att det
är just detta vårdtagarna vill ha. Att omvårdnadspersonalen är de som be-
stämmer vilka artefakter som ska få finnas framme står dock helt klart
och detta framkommer under de intervjuer som gjorts på vårdhemmet.  
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rum. Det stora rummet är, kan man säga, uppdelat i två olika delar. Dels
finns det en TV-del, dels finns det en matsalsdel. I detta rum sker det mesta
av dagens olika aktiviteter. De gemensamma delarna är ganska ljusa och
varje scen eller plan har olika färger. På bottenvåningen är det genom-
gående rosa eller en röd färg. På andra våningen är väggarna målade i en
ljust gul färg, på det tredje planet i en ljusgrön nyans medan plan fyra går i
en blå ton. Färgerna skapar en hemkänsla trots att de möbler som finns i
rummet snarast får en att associera till ett väntrum och vi får anta att det
är just denna hemkänsla som är menad att skapa. Alla våningsplanen/sce-
nerna är i stort sett likadant möblerade med en ”TV-del” där TVn är pla-
cerad framför en soffgrupp anpassad för offentlig verksamhet. Med andra
ord en soffgrupp som inte är av ”hemmamodell”. TVn är inte bara centralt
placerad utan är också en central del i vardagen då den sätts på endera av
personalen eller av vårdtagarna ofta redan före lunch. Matsalsdelen i 
lokalerna är ljus med en köksbänk på ena sidan innehållande diskbänkar,
diskmaskiner, ugnar och spis. Mellan köket och matborden är en köksö
placerad utifrån vilken den praktiska mathanteringen utgår. På andra sidan
köksön finns två eller tre matbord placerade med plats för vårdtagarna,
mellan tio och tolv personer. Just köket eller kanske snarare maten är en
tydlig fysisk artefakt som hjälper till att skapa en känsla av ”svenskhet”.5

Detta är något som aktörerna ofta framhåller som extra viktigt. Svensk
mat, eller mat som de äldre åt förr, är något som står högt på den matsedel
som hänger framme i köksregionen. Det ”svenska sättet” att inreda med
ljusa och pastelliga färger i en slags Carl Larsson-anda härstammar från
efterkrigstiden då Sverige upplevde en ny era och nya konsumtionsmönster
inrättades. Dock har den svenska inredningsstilen en lång förhistoria och
härstammar från 1700-talet och det finns en koppling mellan estetik, sinne-
stämning och socialt liv. Målet med att inreda på detta sätt är enligt Löf-
gren (1993: 64): ”Det lugna och ljusa, det återhållsamma och svala hem-
met som ska forma ljusa, lugna, harmoniska sinnen – en svensk utopi”.  

Scenen eller lokalerna är ombonade och på väggarna hänger tavlor med
landskapsmotiv ofta med guldramar.6 En annan detalj som skapar denna
hemtrevnadskänsla är de gröna växter som finns på scenen. Då scenen är
så pass öppen som den är inbjuder detta ofta till samtal mellan personalen,
exempelvis runt köksön som blir en naturlig mötesplats. En annan natur-
lig mötesplats är de soffgrupper som finns och som inte står i direkt an-
knytning till TVn. Den kanske viktigaste mötesplatsen för personalen är
dock den av de två balkonger/uteplats som finns på varje plan. På bal-
kongen/uteplatsen samlas rökarna och under dessa pauser pratas det om
allt mellan himmel och jord.

Under tiden för de observationer som genomförts närmade sig julen
med stormsteg vilket innebär att det ska skapas julstämning på scenen.
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process oerhört fint genom meningen ”Bilden av det svenska försvenskar
svenskarnas självförståelse”. Detta är ”vi”, detta är ”vår” historia.

2.2 Dramaturgi enligt Goffman
Goffman (jfr. 1999) menar att vi kan se en verksamhet eller en arbetsplats
som en scen där aktörer eller skådespelare agerar dels på scenen, dels
bakom scenen. Goffmans utgångspunkt är att när en individ gör ett fram-
trädande inför andra människor kommer aktören att ha många olika mo-
tiv för att försöka kontrollera de intryck åskådaren får av framträdandet.
Goffman illustrerar detta genom en metafor av en scen som vi gör dessa
framträdanden på. Det viktiga i ett framträdande är just att aktören ska
vara övertygande i sin roll, det intryck denne skapar är på allvar. Detta 
leder till att det skapas en tro på att aktören verkligen besitter de egenska-
per som denne visar upp. Goffman går dock vidare och tränger djupare
ned i tankarna. Framträdandet är all den aktivitet en aktör tar till och en
del av detta framträdande kallar Goffman för fasad. Fasaden är den del av
framträdandet som på ett allmänt och fastställt sätt hjälper till att definiera
situationen för dem som observerar framträdandet. Även fasaden kan då
delas upp i mindre enheter. En del av fasaden är inramningen som är möb-
lerna, dekoren. Inramningen är platsbunden och kan egentligen jämföras
med rekvisita på en teater. Vidare finns det vad vi kan kalla för en person-
lig fasad det vill säga kön, kläder, ålder, utseende. Dessa olika tecken kan
vara endera långvariga såsom kön eller kortvariga såsom ett ansikts-
utryck eller en frisyr. Vidare menar Goffman att det som bildar en person-
lig fasad kan delas in i två undergrupperingar nämligen uppträdande och
manér. Uppträdandet upplyser oss om aktörens sociala status, om aktö-
ren arbetar eller är ledig. Manéret å sin sida ger besked om vilken roll ak-
tören ska inta i mötet med en annan aktör. Goffman konstaterar sedan att
det naturligtvis är så att det kommer att finnas en överensstämmelse mel-
lan inramning, uppträdande och manér. Ett sätt varpå aktören kan stärka
det önskade intrycket är att ge ett idealiserat intryck för observatören.
Detta exempelvis genom att visa upp hur duktig man är, hur fin man är,
hur bra man är, vilket stärker bilden av denne. För att sammanfatta ovan-
stående diskussion med Goffmans ord: 

En aktivitet som har med arbetsuppgifter att göra tenderar att förvandlas till
en aktivitet som orienteras mot kommunikation; den fasad bakom vilken
rutinen framställs kommer sannolikt också att vara lämplig för andra, något
annorlunda rutiner och kommer därför sannolikt inte att passa helt och fullt
för någon speciell rutin. Tillräcklig självbehärskning uppbådas för att bevara
en fungerande enhet; ett idealiserat intryck skapas genom att vissa fakta 
accentueras och andra undertrycks; en expressiv sammanhållning bevaras
genom att den agerande lägger ner mer omsorg på att skydda sig mot mindre

81

2.1.2 Scenens symbolik
De olika fysiska artefakterna skapar tillsammans en symbolisk svenskhet.
Även Goffman (jfr. 1999) diskuterar vikten av scenens utformning och
kallar detta för scenens inramning, scenen ska ”hjälpa” aktörerna att
”spela” sina roller. Denna symboliska svenskhet kan i sin tur analyseras
utifrån ett teoretiskt begrepp som kallas hegemoni: hur en grupp eller
klass skapar och påverkar samhällets normer så att de blir självklara och
att de då i förlängningen inte kan ifrågasättas. Detta leder fram till en 
organisering av samhället som bygger på det tysta samtycket. Hierarkier
skapas i det tysta helt utan våld men i denna dynamik finns även ett mot-
stånd som i fortsättningen kan omintetgöra hegemonin (jfr. Barret 1991:
54). Med hjälp av detta teoretiska begrepp kan vi se hur denna symboliska
svenskhet bygger på en hegemonisk svenskhet. 

Ovanstående diskussion skapar också en hel del frågor värda att fundera
kring. Hur ska den offentliga sektorn förhålla sig till den etniska mångfal-
den och de symboliska handlingar som exempelvis en kommun skapar på
ett vårdboende. Ska det vara en totalt kulturneutral miljö som alla (eller i
praktiken ingen) kan känna sig hemma i? Ska det, som i ovanstående fall,
arbetas för att skapa en miljö som kommer den etniska majoriteten på
vårdboendet främst till godo? Ska det istället öppnas upp för fler olika
kulturella och etniska fysiska och mentala symboler i verksamheten? Detta
är frågor som är oundvikliga att fundera på och även komma med lös-
ningar på.7 I dagsläget är det kanske inte så våldsamt bråttom att komma
med lösningar, men snart har vi hunnit i kapp framtiden och äldreomsor-
gen står inför en helt ny kulturell pluralism bland vårdtagarna. Det mest
intressanta är hur ett agerande som det som vi ovan sett egentligen enbart
handlar om att försvenska vardagen. Ett citat av etnologen Jonas Fryk-
man kan mana till eftertanke: 

Varje skrift om svensk mentalitet eller varje utställning om svensk historia
‘försvenskar’ folks uppfattning om det egna landet och dess invånare. Här
sker på en gång ett organiserande av gjorda erfarenheter och ett föregripande
av kommande sådana. Genom skildringarna lär sig människor se selektivt.
Det man vet och lärt sig känna igen kan bekräftas genom massor av iaktta-
gelser. Till slut väljer man att betrakta varje individ som är bärare av ‘typiskt
svenska egenskaper’ som ett exempel på att det existerar något som heter
‘typiskt svenskt’. Här blir det en intressant rundgång i systemet. Bilden av
det svenska försvenskar svenskarnas självförståelse. Profetian blir självupp-
fyllande (Frykman 1993: 131). 

Precis som Frykman skriver, sker detta ”snöbollsfenomen” även i och med
artefakternas symbolik på vårdboendet. En, två, tre svenska artefakter
mångdubblas till en total svenskhetskänsla. Frykman uttrycker denna
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kommer en annan bild och det är just detta Goffman menar med att agera
på en scen och bakom en scen. Uppe på scenen (intervjutillfället) är aktö-
rerna måna om att ge/visa rätt bild av sig själva. Aktörerna är medvetna
om att en bandspelare rullar och att allt de säger spelas in på band. Fasa-
den byggs upp och hålls vid liv i och med skapandet av hövlighetsnormen.
Under exempelvis en rökpaus finns inte samma fasad och helt andra histo-
rier berättas. Här kommer exempel från fyra stycken olika intervjuer och
hur det kan låta då frågor kring etnisk och kulturell mångfald ställs:

[Intervjuare]: Etnisk eller kulturell mångfald, vad tänker du på när du hör de
orden?

[Informant]: Att det är många nationaliteter som är på ett och samma 
ställe …

[Intervjuare]: Vad tycker du om det?
[Informant]: Det är bra, visst är det bra. Man lär sig själv mycket om andra

kulturer. Vi får ju fler och fler äldre från andra länder och kan
de inte svenska är de ju alltid, förhoppningsvis, någon som
kan översätta …

Och lite senare under intervjun:

[Intervjuare]: Vad tycker du är bra med etnisk och kulturell mångfald?
[Informant]: Det är ju det att vi får in fler och fler gamla som inte kan det

svenska språket och då är det ju jättebra att ha med folk som
klarar av att prata med dem så man inte står och inte vet vad
som händer utan då ska man behöva ordna tolkar från någon
tolkjour och det är ju inte alltid de kan komma. 

Detta får vi höra under en annan intervju:

[Informant]: Jag tycker om att träffa människor från olika kulturer. Jag är
alltid intresserad av att höra något nytt från en kultur där jag
inte kan så mycket om. Jag tycker det är konstigt att det inte är
så annorlunda. Man kan göra som jag brukar göra. Jag kom-
mer från ett annat land och har en annan kultur än svensk. Jag
tar lite från svensk kultur och lite från min kultur och skapar
en egen kultur …

Och slutligen: 

[Intervjuare]: Är det en bra personalgrupp här annars?
[Informant]: Jaa…
[Informant 2]: Ja det tycker jag verkligen …
[Informant 1]: Vi gör ju mycket ihop annars med …
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motsättningar och konflikter än vad det angivna syftet med framträdandet
kunde få publiken att tro var motiverat. (Goffman 1999: 63).

Hittills har den teoretiska diskussionen kring Goffmans dramaturgiska
syn enbart handlat om aktörens framträdande på scenen. Han går dock
längre än så i sin diskussion kring scenen och menar att det finns en
”främre region” och en ”bakre region”. Det är i den främre regionen som
själva framträdandet äger rum och den fasta utrustningen eller rekvisitan i
denna region är det som vi ovan kallade inramningen. Då en individ gör
ett framträdande kan det ibland vara så att denne ej inriktar sig på publi-
ken utan just inriktar sig på att nå den främre regionen. Detta framträdande
kan då vara uppbyggt av normer som kan delas in i två olika normgrup-
peringar. Den första normgrupperingen handlar om det sätt varpå aktö-
ren behandlar sin publik och kan således kallas för en hövlighetsnorm.
Den andra normgrupperingen handlar om det sätt som aktören handlar
på då denne ej står i publikens blickfång, publiken kan visst finnas i när-
heten, men aktören har ingen huvudroll. Detta är huvudpoängerna i Goff-
mans tankar kring den främre regionen. I den ”bakre regionen” kommer
de fakta som undertryckts i den främre regionen alltid fram i dagen: ”En
bakre region eller bakom kulisserna kan definieras som ett ställe, i an-
knytning till ett visst bestämt framträdande, där det anses som en själv-
fallen sak att med vett och vilja bestrida det intryck som har uppammats
av framträdandet” (ibid.:101f). På den ”bakre regionen” kan aktören fritt
utrycka sig utan exempelvis tvånget av att vara idealiserande, hon kan
konstruera sin illusion och skapa och visa sina intryck fullt öppet. 

2.2.1 Scenens regioner en analys av intervjusituationen
Intervjusituationerna som aktörerna är utsatta för i en akademisk studie
är speciella situationer och kommer i detta avsnitt att analyseras utifrån
Goffmans teori om ett dramaturgiskt synsätt. Goffman menar att då ett
drama utspelar sig på en scen så sker kommunikationen dels uppe på sce-
nen, dels bakom scenen. En scen, som också kan vara en situation eller en
konversation, är uppdelad i olika regioner. En aktör som gör ett framträ-
dande försöker att kontrollera de intryck denne ger till medaktören. Detta
kallas för att skapa eller bygga upp en fasad som skall ge det idealiserade
intryck som aktören vill ”ge” åskådaren. 

2.2.2 Scenens främre regioner
Under intervjuerna gör aktörerna allt för att visa upp sig från sin bästa sida.
Detta går tydligt att avläsa i de intervjusvar som nedan kommer att pre-
senteras. Men än mer intressant blir då vi kopplar samman intervjusvaren
med det som sägs efter intervjuerna, eller under observationerna. Då upp-
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gärna veta vad en rasist är, vem är rasist? Vad innebär rasism? […] Hon pratar
även om att hon är trött på att det enligt henne bara är svenskar som ska
ändra sitt beteende, svenskarna ska ta hänsyn till allt det nya, men enligt
henne gäller detta bara svenskarna. Hon är trött på att hela tiden ta kulturell
hänsyn, en känsla av att vara orättvist behandlad ger hon utryck för.

Detta ansåg sig aktören inte vilja eller kunna berätta under själva intervju-
situationen. Att mer eller mindre säga att hon inte gillar invandrare rakt
ut ansåg hon bli för mycket att berätta då hon visade upp sin fasad framme
på scenen. Istället i lugnet av en cigarett utan bandspelare kunde hon släppa
på fasaden och berätta vad hon egentligen tyckte. Det var en känsla av an-
gelägenhet som spred sig under denna paus, som om aktören ville berätta
för att få berättelse hel. Ett intressant antagande vi kan göra är att aktören
upplevde att hon sagt lite för mycket under intervjun, att hon ansåg sig visat
för lite av sin fasad och på detta vis ville ge ett uttryck för varför hon hade
sagt som hon hade. Hennes förklaring att hon måste få tycka illa om in-
vandrare för att någon i hennes närhet vid ett flertal tillfällen hamnat i
slagsmål, ansågs räcka. 

Det andra exemplet som kommer att visa hur viktigt fasaden är i den
främre sceniska regionen handlar om religion eller en kvinnas syn på reli-
gion. Under intervjun gav aktören ett positivt intryck till etnisk mångfald
på arbetsplatsen, hon pratade i termer av att olikhet är bra, vi kan lära oss
av varandra, vi kan tjäna på olikhet. Hon gav helt enkelt ett väldigt posi-
tivt intryck. Då intervjun var över ville aktören diskutera religion. Under
denna diskussion visade hon upp en helt annan sida. Den förstående och
positiva kvinnan var som borta, vilket framgår av dessa noteringar från
den ”bakre regionen”.  

Efter intervjun samlades de båda aktörerna och en diskussion bröt lös som
allmänt handlade om religion och då islam i synnerhet. Både mannen och
kvinnan uttryckte en skepsis om islam, en skepsis som baserades på egna
upplevelser. Den kvinnliga aktörens man hade innan de träffades haft en 
relation med en kvinna från ett, som hon utryckte det, muslimskt land. Denna
kvinna och hennes man hade under en lång tid blivit trakasserade av kvin-
nans exmake. Detta sågs endast i termer av religion och hon utryckte en mer
eller mindre stark skepsis till islam och muslimer. Den muslimske mannen,
den manliga aktören på arbetsplatsen berättade att han var orolig för att ex-
trema muslimska grupper skulle försöka komma över mer makt i västvärl-
den. Den kvinnliga aktören berättade att själva Koranen var det kanske inga
större fel på men istället satte hon fokus på hur muslimerna praktiserade sin
religion. Islam framställdes som extremt farligt och hotfullt och var något
som inte kan tolereras i det svenska samhället. 

85

[Informant 2]: Annars hade man inte orkat …
[Intervjuare]: Vad är det som är bra … sammanhållningen eller?
[Informant 1&2]: Jaa…
[Informant 1]: Vi kompletterar varandra ganska bra … på något vis … upp-

muntrar varandra och så sär. Man är ärlig mot varandra. Kan
säga vad man trycker och tänker. Det är ju också viktigt, att
man kan prata bra …

[Informant 2]: Stöttar varandra …

Hade vi stannat här och enbart intervjuat så skulle vi kunna tro att det är
en oproblematisk situation på det aktuella vårdboendet. Dock visar sig
situationen bli allt mer mångtydig desto mer vi får reda på om den organi-
sationskulturella kontexten. Vi kan se hur aktörerna bygger upp sina fasa-
der genom att under intervjusituationen framställa sig själva som positiva
till den etniska mångfalden på arbetsplatsen. Aktörerna är mycket väl
medvetna om ”stundens allvar” och de vill under inga omständigheter säga
fel saker. Ett vanligt konstaterande under dessa tillfällen är frågor eller
konstateranden om att de är rädda för att de ska bli uthängda som rasister.
Naturligtvis är aktörerna kritiska till vissa delar av problematiken kring
etnisk mångfald på arbetsplatsen, men då de berättar dessa kritiska utsa-
gor är de noga med att poängtera att det är just en kritik och att de inte
menar något annat och ”farligare eller dummare”. Alla aktörer berättar
under intervjusituationen att de är nöjda med sin arbetsplats, sina kolle-
gor. Det finns egentligen inte mycket att klaga över eller att kritisera. Vi
ska nu se hur Goffmans teori om en scen uppdelad i olika regioner och ak-
törers fasadbyggande är tillämplig på denna arbetsplats. 

2.2.3 Scenens bakre regioner
Under observationerna som gjordes i samband med intervjuerna uppkom
en i stort sett rakt motsatt bild av den organisationskulturella kontexten.
Nedan kommer främst två olika exempel på detta att ges. Dessa två exem-
pel är de två tydligaste observationerna som gjorts, dock kan det sägas att
de utgör toppen av ett isberg. Under en av intervjuerna skedde ett flertal
avbrott och det fanns tid för aktören att ta en rökpaus. Ute på balkongen
visades denna aktörs bakre region upp, vi kommer att se hur denne agerar
på sitt egna backstageområde. I fältdagboken finns följande anteckningar:

Under pauserna som uppkommer pratar den ena informanten öppet om sin
skepsis gentemot invandrare. Hon är mycket mån om att inte bli stämplad
som rasist, men tycker samtidigt det inte är konstigt att hon känner en skepsis
inför den rådande situationen i Malmö. Hon berättar att en person i hennes
närhet vid ett flertal tillfällen blivit nedslagen av invandrare och att det är
självklart att hon inte giller ”dem” – samtidigt som hon säger detta vill hon
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scenen som exempelvis en situation eller en text (ibid.).  
Vidare menar Burke att olika delar av ovanstående pentad kan stå i fo-

kus för en analys. Exempel8 på detta är ett scen-akt förhållande. I detta
förhållande är scenen viktigare än utspelet, det som händer (exempelvis
ett bröllop). Vi kan alltså lära om scenen genom agerandet/akten (vad
som sker/skett, akten handlar således inte om själva handlingen exempel-
vis att gå upp för kyrkgången under bröllopet utan akten är helheten, själva
bröllopets helhet). För att förtydliga resonemanget ytterligare kan vi säga
att i detta scen-akt ratio ger scenen aktören trovärdighet, detta samtidigt
som aktören belyser scenen. Med detta menas att en aktör kan finna sin
roll i och med inträdandet på en viss scen och att denna scen också hjälper
till att forma aktörens upptränande på scenen. Ett annat förhållande är
aktör–scen. I detta förhållande är aktören viktigare än situationen vilket
kan exemplifieras med ”en pojke som räddade en hund”. I ett scen–hand-
lings förhållande kommer således handlingen bestämmas av situationen
(scenen). I ett annat ratio, handlings-aktör förändras aktören genom en
handling (ibid.). Genom att använda Burkes dramaturgiska ansats kan vi
se hur olika scener och/eller situationer i en organisation skapar en helhet.
En viktig poäng med Burkes ansats är att scenen alltid kan omdefinieras,
men då måste också de andra elementen i pentaden omdefinieras. 

2.3.1 Sminklogen en förvandling av kulturella identiteter 
En vardagspjäs eller uppsättning – hur kan den te sig? I detta avsnitt kom-
mer det faktum att aktörerna innan de kommer till jobbet, eller kanske
snarare då de kommer till jobbet, går till sminkösen. Denna metafor inne-
bär att aktörerna ikläder sig en arbetsroll, en roll, som (som vi kommer att
se) inte enbart handlar om att ”spela vårdbiträde/undersköterska” utan
även om att spela ”svensk”. Diskussionen kommer att föras utifrån hur en
vanlig dag kan te sig på arbetsplatsen utifrån de observationer som genom-
förts där. Möjligheten att vara med på vårdboendet nattetid har varit be-
gränsad, varför denna diskussion utgått från hur ”det är” under dagper-
sonalens tid på jobbet, med andra ord mellan 07.00 och 21.00. 

2.3.2 Handling – aktör
Dagpersonalen anländer till arbetsplatsen strax innan 07.00 på morgo-
nen. Innan de gör sitt första framträdande på scenen går de till smink-
logen. Det vill säga de går genom en process från att vara ”privatpersoner”
till att vara ”omvårdnadspersonal”. Detta sker egentligen då de går genom
de elektroniska dörrarna i entrén, men blir extra tydligt då de tar av sig ytter-
kläderna och sätter på sig det förkläde som fungerar som arbetskläder. 

Litteraturkritikern Kenneth Burke menar i sin dramaturgiska analys
som vi sett i tidigare avsnitt att ett drama byggs upp utav en pentad av reg-
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Återigen kan vi se hur aktörens fasad likt en sprucken spegel faller i bitar.
Från att vara den positiva kvinnan som tycker att vi har mycket att lära av
de utrikesfödda personerna på arbetsplatsen visar hon på sitt privata
backstageområde upp en annan sida av myntet. Hon är extremt kritiskt
till islam och muslimer som hon ser som hotfulla och det är svårt att se hur
hon kan tänka sig att lära sig något av en praktiserande muslim. Intres-
sant att notera är också den muslimske mannens rädsla för ”sina egna”,
han uttrycker en rädsla eller ett avståndstagande, som dels kan tolkas som
just en rädsla, dels som ett sätt att bli mer accepterad av ”majoritetssam-
hället”. 

2.3 Dramaturgi enligt Burke

Damn it all…there must be a motive somewhere. Can’t have a crime without
a motive, you know. (Asplund 1980: 132).

Det centrala i Burkes dramateori, som skiljer sig från Goffmans drama-
teori är, kan vi säga, en grundsyn på mångfald i Burkes fall och enfald i
Goffmans fall (jfr. Asplund 1980). Goffmans utgångspunkt är som vi tidi-
gare konstaterat scenen medan Burke istället diskuterar utifrån en mång-
fald av perspektiv: ”[…] any complete statement about motives will offer
some kind of answers to these five questions: what was done (act), when
or where it was done (scene), who did it (agent), how he did it (agency),
and why (purpose)” (Burke 1969: xvii). De centrala fem centrala begreppen
enligt Burke är alltså Act, Scene, Agent, Agency och Purpose eller om vi så
vill Vad (akt)?; När och var (scen)?; Vem (aktör)?; Hur (handling)?; Syfte?
– som vi måste besvara om vi ska kunna genomföra en dramaturgisk ana-
lys enligt Burke. En sammanfattning av Burkes resonemang skulle enligt
honom själv kunna vara: 

In any rounded statement about motives, we must have some word that names
the act (names what took place, in thought or deed), and another that names
the scene (the background of the act, the situation of which it occurred); also,
you must indicate what person or kind of person (agent) performed the act,
what means or instrument he used (agency), and the purpose. (ibid.: xv). 

Det kan kanske vara lätt att tro att Burke, liksom Goffman, utgår från en
scen varpå det kan utspelas ett drama. Så är dock ej fallet, enligt Burke
kan scenen mycket väl vara just en fysisk scen, där skådespelet tar plats,
men det kan också vara så att scenen är mer av mental karaktär. Det är
viktigt att ha i bakhuvudet att Kenneth Burke från början är litteraturkri-
tiker och det är utifrån detta perspektiv som han ser på scenen. Scenen
kan alltså enligt Burke vara mer än den fysiska platsen och han skriver om
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[Informant]: Mmm… det tror jag … Jag kan inte komma hit med min kultur
och sånt …

Lite senare berättar samma informant följande:

[Intervjuare]:Du sa att du tyckte man ska vara svensk på arbetsplatsen, hur
yttrar sig det?

[Informant]: Ja… jag vet inte… men eftersom alla som bor här, de äldre, är
svenskar. Därför tror jag det är bättre att anpassa sig till det
svenska även om man inte är svensk.

På jobbet är det mer eller mindre en självklarhet att bete sig så svenskt
som informanten kan, även om hon inte gillar det. När informanten går
hem efter dagsverket kan hon återigen ”vara sig själv” i meningen att spela
en roll av sig själv. En annan informant berättar en liknande historia.
Även om hon ser det som en självklarhet att alltid vara sig själv och strunta
i svenskhet innebär det att hon upplever att det tar mycket längre tid för
henne att bli en del av personalgruppen:

[Informant]: Nej … det måste få ta tid så att de kan förstå att jag är en helt
normal människa som de och man måste kämpa mycket. Det
betyder att jag kämpade mycket att få sådana … att de accep-
terar mig för den jag är. Det tog lång tid. Men det är synd om
de invandrarna … det är såklart mycket lättare för de männi-
skor som är öppna. Men man måste kämpa, en invandrare
måste kämpa för att bli accepterad som en människa och inte
som en invandrare. Jag vill inte att de ser på mig som invandrare
utan som en människa. Jag är inte dålig, de får inte tänka att
jag är en dålig människa för att jag kommer från ett annat
land. Jag kom från kriget och andra kommer pga. andra orsa-
ker. Jag ville inte komma hit, men i livet händer konstiga saker.

Dessa aktörers historier kan också bekräftas av observationer och inter-
vjuer med timvikarier som berättar att de sett samma sak och/eller att de
fått dessa historier berättade för sig av kollegor med utländsk bakgrund.
Även det faktum att informanter med utländsk bakgrund berättar historier
om hur de upplevt att det tar lång tid att känna sig som en verklig medlem
i organisationen bekräftar denna teater. Handlings-aktör förhållandet är
dock något som gäller för alla i organisationen oavsett bakgrund. Det 
intressanta med ett mångfaldsperspektiv är att de utrikesfödda dels får gå
in i en arbetsroll, dels i en svenskroll. 

Det går vidare att se att det mer eller mindre öppet krävs att de utrikes-
födda aktörerna ska assimilera sig till ”det svenska” av sina svenskfödda
aktörskollegor:
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ler. Dock kan vissa av delarna i pentaden vara mer framträdande och i
detta avsnitt ska vi se hur ett drama som bygger på ett handlings–aktör
förhållande kan te sig. I detta förhållande är der främst handlingen och
aktören som står i centrum och det är handlingen som styr eller skapar ak-
tören. De svenskfödda informanterna berättar att de har en arbetsroll: 

[Intervjuare]: Upplever ni att alla kan vara sig själv på arbetsplatsen?
[Informant 1]: Nej …
[Informant 2]: Vaddå vara sig själv … man får ju ha lite polityr då man är på

arbetsplatsen …
[Informant 1]: Ja ja …
[Informant 2]: Annars är det mycket …
[Informant 1]: Jag har aldrig vart mig själv förrän nu…det är lite rangord-

ning … man får inte säga för mycket, ha för mycket idéer …
det är det vanliga …

[Informant 2]: Tja …

[Informant 1]: Jag kan inte vara mig själv då jag arbetar med de flesta … det
är med dig och någon annan … då är jag som en …

[Informant 2]: Jag är som jag är … nej jag vet inte … Men det är klart att det
är mer eller mindre …

[Informant 1]: Man får rätta sig …
[Informant 2]: Va?
[Informant 1]: Man får rätta sig efter andra …
[Informant 2]: Jo jo det är klart … men det är ju samarbete …
[Informant 1]: Vissa får man inte vara för livlig med och andra ska man vara

väldigt livlig med … Någon kan man inte göra så och …

Arbetsrollen styr det sätt varpå aktörerna agerar på arbetsplatsen eller på
scenen för att se det i Burkes tappning. Handlingen det vill säga inträdandet
i en arbetsroll skapar just rollen och det sätt varpå det är acceptabelt att
vara på arbetsplatsen. Liknande samtal såsom det ovan finns bekräftat i
samtliga intervjuer som genomförts. Intressant är att se huruvida de svensk-
födda aktörerna uppfattar detta rollinträdande på samma vis som de ut-
rikesfödda aktörerna. 

En av informanterna (aktör) med utländsk bakgrund berättar att det
känns som om hon tar på sig ”ett svenskt förkläde” (handling) då hon
kommer till sin arbetsplats och hon berättar9:

[Informant]: […] Men det har jag, min kultur kvar alltså. Hemma alltså, 
men inte här på jobbet. 

[Intervjuare]:Upplever du det som jobbigt att ha en roll här och en roll
hemma?
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ändras, och på så vis blir accepterad som organisationsmedlem, sker något
paradoxalt i organisationen. Det är just detta som blir syftet. I och med att
syftet uppfylls händer också det paradoxala att de då får höra historier
om hur ”de andra är och beter sig”. Det går att påstå att det sker en form
av assimilationsprocess i organisationen i och med detta handlings–aktör
förhållande. Lyckas du övertyga dina kollegor att du kan vara ”svensk”
får du också höra om ”hur du och andra invandrare är”. Denna typ av as-
similering ligger närmst det Milton Gordon kallar för en kulturell eller be-
teendemässig assimilation (jfr. Gordon 1964). Assimileringen skapar, kan
vi se, en grundläggande mening inom organisationen och en kollektiv
sammanhållning. Organisationsmedlemmarna, det vill säga ”aktörerna”
med svensk bakgrund, arbetar utifrån dubbla roller, arbetsrollen och fa-
miljerollen (den privata rollen), medan de utrikesfödda organisations-
medlemmarna får verka i organisationen genom trippelroller, till de ovan-
stående två rollerna får de också lägga en ”svenskroll”. Här kan en intres-
sant jämförelse göras med det som inom den feministiska diskursen kallas
för ”triple oppression”, det vill säga att svarta lesbiska kvinnor utsätts för
ett förtryck som verkar från tre olika håll. En intressant fråga att avslut-
ningsvis ställa är då varför vissa organisationsmedlemmar får fler roller av
just etniska skäl och vem som är regissören till denna teater? 

2.4 Ett ”gnällets” centrum – en fikapaus kärna
I denna del av artikeln kommer ett ytterst karateristiskt drag för denna 
organisation sättas i centrum. Scenen avgränsar och styr delvis innehållet
under fikapausen. Akten utspelar sig under en fikapaus, eller frukostrasten
som börjar efter det att vårdtagarnas frukost är helt avklarad. På scenen,
en soffgrupp placerad på avdelningens ”TV-del”, sitter fyra aktörer i varie-
rande ålder, två äldre och två yngre och samtliga av kvinnligt kön.  

2.4.1 Scen–akt–aktör
I fältdagboken finns följande anteckningar nedtecknade:

Efter att vårdtagarna fått sin frukost är det dags för personalen att ha sin
frukostrast. Om denna rast ingår i deras arbetstid eller om det är en rast ”de
bara tar” vet jag inte, dock verkar det en självklarhet för alla att ta den. Alla
gör i ordning smörgåsar, soppa eller filmjölk och tar kaffe och sätter sig i
”TV-soffgruppen”. Under fikapausen pratas det om lite allt möjligt, allt från
privata saker såsom resor man gjort till olika händelser som de läst om i tid-
ningen. Personalen verkar medveten om att jag är där i egenskap av obser-
vant. Detta blir särskilt tydligt under slutet av deras rast då en mer eller
mindre högljudd diskussion utbryter. Diskussionen handlar om att en kvin-
na tycker att ansvarsfördelningen på avdelningen är skev. Hon upplever att
en person gör sina ”extrauppgifter” för långsamt. Hon sitter vid datorn hela

91

[Informant]: Att de ska anpassa sig efter de svenska reglerna som vi får rätta
oss efter … för kommer jag till ett annat ställe får ju jag rätta
mig efter deras regler …

[Intervjuare]: Regler … hur då?
[Informant]: Regler det är … snatteri … lagar …
[Intervjuare]: Inte kulturella regler?
[Informant]: Ja … det kan väl få finnas inom vissa gränser tycker jag …
[Intervjuare]: Hur då?
[Informant]: Kommer jag ned till ett väldigt muslimskt land så är jag tvingad

att bära huckle, men vi tvingar ju inte dem som kommer hit att
inte bära huckle, och det kan vi inte. Men där kan jag tycka att
varför ska jag bära när jag kommer ner dit då jag har en annan
religion?

Aktören berättar hur denne inte bara menar att anpassning ska ske i rätts-
liga termer, utan även i kulturella termer. Det måste finnas gränser för vad
som är acceptabelt. Denna syn skapas i en tanke om att ”Vi” minsann
måste ändra oss om vi åker på semester. Varför ska vi ändra på ”oss” när
”dom” inte behöver det? Tanken att det innebär stora uppoffringar att
komma till ett nytt land med allt vad det kan innebära i förändring är inget
aktören verkat reflektera kring. 

2.3.3 Syfte: handling – aktör
Det utvecklas en norm på arbetsplatsen som bygger på ett antagande om
ett rätt sätt att vara på som i sin tur bygger på en uppfattning om en
svenskhet. Denna norm har de flesta svårt att sätta ord på. Då frågan
ställs om vad de egentligen menar kan de inte svara på det utan de börjar
skruva på sig. Aktörerna utstrålar en osäkerhet genom kroppsspråk och
skratt. Då tid ges till dem så de verkligen kan tänka efter kommer ofta för-
klaringar såsom maträtter som det svenska (jfr. Ehn & Löfgren 2001). 

Dessa roller, speciellt gällande de utrikesfödda aktörerna, förändras
med tiden. Detta blir mycket synligt i mötet mellan vårdtagare och aktör.
Det finns många historier om hur utrikesfödda aktörer blivit ordentligt illa
bemötta av vårdtagare och på den punkten är alla aktörer eniga. Det fram-
kom under intervjuerna med vård och omsorgspersonalen att det finns en
utbredd rasism från vårdtagarnas sida gentemot de utrikesfödda aktörerna.
Dock ändras det beteendet i takt med att dessa lär känna varandra. Detta
kan tolkas utifrån olika perspektiv. Dels inser vårdtagaren att aktören
faktiskt var en människa och inte något farligt, dels lyckas aktören gå in i
sin, på arbetsplatsen, svenska roll och upplevs på så vis inte som hotfull
längre. Vi kan kanske anta att det är en kombination av båda dessa skeen-
den som leder till det förändrade synsättet. 

Om en utrikesfödd aktör lyckas med sin handling så att dennes roll för-
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eftertanke kommer hon med två olika svar. Den typiske medarbetaren 
beskriver hon på följande sätt:

[Chef]: Jättesvårt att … jag tycker att de tar ansvar … nu menar du typiske
på Vårdboendet?

[Intervjuare]: Ja …
[Chef]: De tar ansvar och jag vet inte hur jag ska beskriva dem, det är lite det

vi pratade om tidigare då inte bandspelaren var igång [Tidigare 
under intervjun ville Chefen att bandspelaren skulle stängas av och
hon berättade att hon upplever att det “gnälls” obefogat mycket
kring det mesta. Det går en trend, eller inflation, i att “gnälla” som
hon utrycker det. Hon berättar att till stor del är det personalens
eget fel att arbetssituationen är som den är just nu. Tillsammans hade
de kommit överens om att det ska vara tre stycken personal på ett
vanligt morgonpass och att det kunde ringas in extrapersonal om
någon var sjuk. Detta utnyttjades dock i för stor omfattning och helt
plötsligt var det en norm för de anställda att vara fyra ur personalen
på morgonen. Detta ledde naturligtvis till att vårdboendets budget
överskreds och att det inte går att ta in extra vikarier som förr. Chefen
berättar också att då hon har medarbetarsamtal säger alla att de
trivs med jobbet, men ute på avdelningarna blir det klagomål stup i
ett. Förf. anm.] … De är lite … det är inte så ung arbetsgrupp, det är
många äldre med många års arbetserfarenhet av vårdyrket … duktiga
… trevliga, ansvarsfulla …

Den ideala medarbetaren framställs i stort sett i motsatta ordalag och hon
berättar:

[Chef]: Lite mer positiv… [skrattar]. Lite mer kreativa, sen kan ju inte alla
vara så och det är ju många med mycket idéer, sen ska de bara för-
verkligas. Lite mer positiv anda än vad det är här hade varit jättebra …

Samtidigt är hon nervös över att detta ska komma ut och på så viss nega-
tivt påverka det framtida förändringsarbetet för att komma bort från den
negativa spiral som just nu finns på arbetsplatsen.

2.4.2 Syfte: Scen–akt–aktör
Inom organisationslitteraturen finns en ganska omfattande forskning om
hur denna typ av organisationer fungerar. Den svenska äldreomsorgen
har utvecklats i takt med den moderna välfärdspolitiken. Under mellan-
krigstiden utvecklades idéerna om en generell välfärdsstat och idéer om
solidaritet, rättvisa och jämlikhet (jfr. Songur 1996: 21). Under 1940-ta-
let, föddes relativt stora barnkullar som nu under en 15-års period kom-
mer att gå i pension i framtiden kräva en allt bättre äldreomsorg. Denna
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eftermiddagen, vad gör hon där? frågar sig kvinnan. Hon är starkt misstänk-
sam till att hon bara gör sitt jobb då hon arbetar med sina extrauppgifter vid
datorn. Alla runt bordet verkar hålla med om detta, men diskussionen fort-
sätter och slutar att handla om just den personen och kommer i fortsättning-
en att handla om att alla tycker att det blir för mycket extrauppgifter. De
vanligaste harangerna lyder: ”Det kan inte fortsätta på detta viset!”, ”Che-
fen fattar inte att vi inte hinner med vårt omvårdnadsarbete”, ”Så här var det
inte förut, då fanns det tid för omvårdnadsarbetet, nu ska vi ju göra allt från
att städa till att beställa mat eller blöjor” och det finns fler exempel att ge på
deras klagomål. Det är som att lyssna på en klagovisa. De äldre kvinnorna
är de som klagar mest över situationen. Diskussionen slutar ganska abrupt i
och med att en av de yngre frågar en av de äldre kvinnorna varför hon bara
klagar utan att prata med NN (chefen). Den äldre kvinnan svarar den yngre
kvinnan med att det har hon minsann tänkt att göra under en längre tid och
att hon tänker göra just det någon gång under dagen. 

I ett scenario som detta är vissa repliker mer passande än andra. Det finns
ett sätt att tala som är förstått och skapas av alla till en slags underliggande
mening i organisationen. Aktörerna agerar i enlighet med ett slags ”com-
mon sense”, en underförstådd dagordning. Att ifrågasätta detta, som sker
i denna akt, stör också akten och detta visar sig i och med den tystnad som
också uppkommer i och med ifrågasättande av ”gnällandet”. Under en fika-
paus, eller egentligen under pauser överhuvudet taget, utvecklas det ofta
liknande samtal som ofta går ut på att klaga eller ”gnälla” över sin egen
situation på arbetet. Det går följaktligen att säga att aktörernas repliker
överensstämmer med akten och scenen. Intressant är att detta är den enda
observation som gjorts då någon aktör verkligen fattar mod och ifrågasät-
ter replikerna. Nedanstående diskussion kommer att kretsa kring detta
faktum att det ”gnälls” mycket och att det oftast inte ifrågasätts. Intres-
sant är att detta ”scen–akt–aktörs”-förhållande skulle kunna förklaras i
teatertermer. Det är svårt att se det som ett lustspel; snarare kan vi kanske
översätta det till en svart komedi. Samtidigt som det klagas och ”gnälls”
så skapas också en stämning av tillhörighet. Paradoxalt, kan tyckas, så
verkar ”gnället” vara ett sätt som det pratas på även i humoristiska orda-
lag. Till slut klagas det överallt, oavsett om det egentligen är bra eller då-
ligt. Ovanstående akt kan också tolkas som att aktörerna faktiskt fått mer
att säga till om, de har fått ta mer ansvar, men istället för att se detta som
något positivt, ”gnälls” det över något som det tidigare klagades på.
Nämligen att aktörerna hade för lite ansvar. 

Aktörernas utspel kan också ses i ljuset av hur deras chef väljer att be-
skriva den typiske kontra den ideala medarbetaren sett ur henens perspek-
tiv. Chefen på vårdboendet får besvara frågorna om hur hon uppfattar
den typiske medarbetaren och den ideala medarbetaren och efter viss 
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Vad är då syftet med att handla på detta sätt, att bli en aktiv del i en
”vredesorganisation”? En intressant tolkning är att det just är den ”vrede”
som finns inom organisationen som skapar detta ”gnäll”. Aktörerna upp-
lever att ingen lyssnar på dem. Aktörerna har fastnat i en slags negativ spiral
som också formar sättet att prata och bete sig under ett arbetspass. Att
”gnälla”, och enbart hålla sig till det, är ett effektivt sätt att göra sin röst
hörd utan att samtidigt skapa konflikt. Så länge som chefen inget får höra
om ”gnället”, för under medarbetarsamtalen är aktörerna enbart nöjda
med sin tillvaro enligt chefen, skapar ”gnället” en kollektiv styrka mellan
aktörerna på arbetsplatsen. Det blir ett sätt att stärka sina identiteter, ett
sätt att klara av att vara en aktör i en ”vredesorganisation”. Det ska alltså
påpekas att denna ”vrede” och detta ”gnäll” ej enbart är av negativ karak-
tär. Inom ”vredens organisation” finns stort utrymme för empati gente-
mot vårdtagarna, och själva ”vreden” och ”gnället” skapar också en, vad
vi kan kalla för, ”gemenskap i skyttegraven”. Alltså det skapas en ”Vi-
känsla” mellan organisationsmedlemmarna. Vi kan tolka skapandet eller
inträdandet i en ”vredes” organisation som ett paradoxalt skeende där
det å ena sidan skapas en negativ stämning på arbetsplatsen, men det å
andra sidan skapas gruppstärkande processer.

Ytterligare ett sätt att tolka denna organisatoriska eftersläpning är att
se organisationen utifrån ett ekologiskt perspektiv. Ur detta organisatoriska
perspektiv är organisationens överlevnad beroende av samordning i tiden
mellan organisation och omgivningen. Eftersom organisationer aldrig
kan förändra sig lika snabbt som omgivningen kommer alla försök till an-
passning leda till misslyckanden, organisationen kommer alltid att ligga
steget efter. Detta resonemang innebär att en organisation som har en hög
grad av ”tröghet” kommer klara sig bättre genom exempelvis nedskär-
ningar och andra omorganiseringar som kan kopplas samman med sam-
hällsutveckling och förändring. Dock är det så att om organisationen inte
är förberedd på förändringar i samhället, eller om organisationen inte finner
sin specifika nisch kommer den drabbas av backlashes och inte nå organi-
satorisk framgång (jfr. Helmersson Bergmark 1995). 

2.5 Främlingskapet – skapandet av en idémässig scen

I varje ögonblick då vår själ inte blott är en intresselös spegel för verklighe-
ten – vilket den kanske aldrig är, eftersom till och med den objektiva kunska-
pen bara kan ha sitt ursprung i en värdering av denna kunskap – lever den i
en värld av värden, som innesluter verklighetens innehåll i en fullständigt
autonom ordning. (Philosophie des Geldes: 5 i Simmel 1981: 24).

Att vandra innebär att vara lösgjord från varje given punkt i rummet och det
är begreppsmässigt motsatsen till att vara fixerad till en sådan. Men ‘främ-
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radikala förändring i befolkningsstrukturen brukar kallas för den demo-
grafiska transitionen, som innebär långsiktigt sjunkande dödstal, och
framför allt långsiktigt sjunkande födelsetal. Detta är dock inget nytt feno-
men utan är något som inträffat i alla industrialiserade länder. I Sverige
ägde en sådan rum under 1800-talet fram till 1930. Slutresultatet av den
demografiska transitionen är att andelen äldre i befolkningen dramatiskt
ökar i landet (jfr. Broomé & Jonsson 1994: 14f). Samtidigt som befolk-
ningen blev allt äldre förbättrades pensionssystem och hemtjänsten sub-
ventionerades. Äldreboendena var under tiden efter kriget främst till för
människor med olika grad av funktionshinder men den allt äldre befolk-
ningen började ställa krav. Vilket ledde fram till 1952-års åldringsvårdut-
redning, där ”hemmaboendeideologin” fick sitt genombrott, alltså vård i
hemmet i stället för på anstalt. Det skulle ta ända fram till mitten 1970-ta-
let innan denna reform var genomdriven. 1960- och 70-talet kännetecknas
av en omfattande utbyggnad av äldrevården, detta går hand i hand med
utbyggnaden av folkhemmet (jfr. Songur 1996: 21ff). Efter den kraftiga
satsningen och utbyggnaden av äldreomsorgen kom så en stagnation un-
der 1980-talet. Restriktioner inom hemtjänstens behovsprövningar blev allt
vanligare (ibid.: 24f). 

Fram till 1980-talet kan man beskriva omsorgssektorn som en ”vredens
organisation” på grund utav dess monotona, mer eller mindre enkla och
rutinmässiga arbetsuppgifter. För att bli omvårdnadspersonal krävdes inga
högre utbildningar och en stor del av personalen hade endast folkskola i
bagaget. Grundtanken för dessa organisationer var löpandebandsprincipen:
”Som förebild hade organisationen det löpande bandet inom industrin
och den fordistiska organisationen med dess kännetecken i form av stan-
dardisering, underordning, disciplin, storskalighet, avancerad arbetsför-
delning och en långt driven specialisering.” (Ohlsson & Broomé 2002:
96f). Denna arbetsorganisation kunde naturligtvis ofta få mer eller mindre
absurda konsekvenser, speciellt för vårdtagarna men även för personalen
som ibland fick specialisera sig så pass att en del blev matspecialister,
andra sängbäddningsproffs (ibid.: 97). Under 1980-talet inleddes ett för-
ändringsarbete. Organisationen skulle förändras och statusen skulle öka.
Man gick från ”klassisk” långvård till vårdboende i hemmamiljö. Ett ak-
tivt arbete för att effektivisera personalens arbete inleddes, bland annat
genom ett ökat nyttjande av informationsteknologi. Grundidén i detta
förändringsarbete var industrins arbetslag och inom omsorgssektorn ska-
pades vårdlag där alla skulle vara bra på allt (ibid.: 100). På grund av att
förändringsarbetet som genomförts inom vårdsektorn de senaste 20 åren
misslyckats har alltså en ”vredens organisation” etsat sig fast inom denna
sektor, vilket också leder till att de kulturella yttringarna inom dessa orga-
nisationer formas av just ”vredens karaktär”. 10
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rasism. Denna rasism är lätt att förringa då det inte tar sig i något våld-
samt uttryck. Dock är den lika kategoriskt uteslutande som annan rasism
(jfr. Essed 1991). Främlingsfientlighet handlar till skillnad från vardags-
rasismen om en känsla av en psykologisk överlägsenhet som är samman-
kopplad med en etno-/eurocentriskt synsätt. Vidare handlar främlings-
fientligheten om att känna ett obehag, en osäkerhet, inför det ”okända”
(jfr. Wigerfelt 2003).

2.5.1 Akt – scen
För att inte trivialisera kultursökandet i detta avsnitt så är det inte de var-
dagsrasistiska handlingarna som är mest intressanta här, utan snarare den
delade världsbild, de idéer som ligger till grund för just detta handlande,
nämligen främlingskapet. Om vi nu återigen tar oss till vårdboendet i
Malmö kan vi se många exempel på det såkallade främlingskapet i orga-
nisationskulturen. I denna organisation handlar det allt som oftast om 
invandrarnas sätt att vara som inte passar (sig) speciellt bra i just denna
organisation. Ofta berättar akörerna ”skräckhistorier” om hur ”de” är och
beter sig:

[Informant]: Alltså detta är ju inget man ska diskutera en halvtimme, jag
skulle kunna sitta i två dagar och prata om detta … för det
kan misstolkas va… det är ett problem tycker jag och det tycker 
de flesta men de vågar inte säga det. Varför ska man säga till
sina barn att de ska acceptera dem och de ska ha såna kompisar
och i nästa sekund så säger man…gå inte igenom Rosen-
gård…varför? Jo du kan bli nedslagen av utlänningar … Hur
faan ska man bära sig åt? Och så är det för oss med, jag cyklar
inte gärna där igenom då jag ska hem … jag är inte uppväxt
med det, men så är det ju i hela samhället … man är lite rädd …

Eller

[Informant 1]:Det är lättare att acceptera vissa människor från det landet
[Informanten syftar på Chile. Förf. anm.]. Man tycker att de
smälter in mer liksom …

[Informant 2]: Jo det är klart de som har samma traditioner …

Och slutligen

[Informant]: ehh… att ta seden dit man kommer kanske … Jag vet inte det
är ju svårt. Att man försöker leva efter det svenska … sen hur
dom har det familjevis … det blir ju så fel då man säger det …

Aktörerna utsätter de utrikesfödda organisationsmedlemmarna medvetet
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lingen’ som sociologisk form representerar i viss mån en enhet av dessa två
egenskaper. Också i detta fall visar det sig, att rumsliga förhållanden bara i
ett avseende är en förutsättning, men i ett annat en symbol, för förhållanden
mellan människor. Jag avser alltså inte främlingen i den hittills gängse bety-
delsen av en vandrare, som kommer idag och går imorgon, utan den som
kommer idag och stannar i morgon – den så att säga potentielle vandraren.
(Simmel 1981: 139). 

Detta ratio (akt-scen) innebär att vi kan lära om situationen, eller i detta
fall, den idémässiga scen, genom akterna, eller handlandet. Burke menar
att en scen kan vara så mycket mer än just en scen. Detta låter kanske
konstigt, men Burke skissar på ett flertal olika idéer om vad en scen kan
vara, allt från den fysiska platsen, eller ”containern”, via en situation till
idéer. I detta avsnitt ska vi se hur det skapas en idémässig scen som när-
mast kan sägas bygga på ett främlingskap mellan å ena sidan de svensk-
födda aktörerna och å andra sidan de utrikesfödda aktörerna. Skapandet
av detta främlingskap kan också i förlängningen leda till olika former av
handlingar i form av vardagsrasism eller främlingsfientlighet.11 Innan vi
går vidare ska vi se vad detta främlingskap, mer filosofiskt, kan innebära.
Sociologen Georg Simmel skrev sin essä kring främlingskap redan under
1800-talet, dock är hans filosofiska idéer fortfarande relevanta och intres-
santa. Simmel skiljer på två sorters främlingskap, det positiva och det 
negativa. Det positiva främlingskapets grund ligger i främlingens tillförsel
av ”nya” kvalitéer, som inte härstammar eller inte kan härstamma från
den ”nya kontexten” (Simmel 1981). Trots tillförseln av nya kvalitéer
kommer främlingen att förbli främling eller som Simmel uttrycker det:
”Ändå är han, så länge han upplevs som en främling, inte någon ‘jordägare’
inför den andre” (ibid.: 140). I främlingskapets natur ligger med andra ord
en dominansrelation mellan överordnad och underordnad eller för att dis-
kutera i mer moderna termer ett skapande av kategorierna ”vi mot dom”.
Det negativa främlingskapet innebär att en uteslutning sker trots det ”ge-
mensamma” som kan finnas mellan främlingen och de andra. Främlingen
fråntas sina individuella egenskaper och förvandlas till en ”typ”, främlingen
blir gruppstigmatiserad. Simmel skriver: ”Det rör sig om alla de fall, där
man frånkänner motparten just de allmänna egenskaper, som man upp-
fattar som de enda mänskliga i egentlig mening. Här har ‘främlingen’ ingen
positiv betydelse. Relationen till honom är en icke-relation” (ibid.: 144).

Vardagsrasism innebär enligt Philomena Essed en rasism som inte vilar
på samma ideologiska grund som annan rasism. Istället är basen i den så
kallade vardagsrasismen just vardagslivets situationer. I det dagliga livet
blir invandrarna misstänkligjorda genom exempelvis blickar, det kan
handla om myter och fördomar som ligger till grund för denna typ av 
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som på ett liknande sätt konstruerar män och kvinnor in i olika roller.
Skapandet av denna identitetspolitik är ett säkrande av etniska och kultu-
rella koder och identiteter. Vidare kan vi i utifrån en syn på mångfald som
kulturell pluralism se hur detta syfte, istället för pluralism symboliserar en
kulturell/etnisk enfald eller ett skapande av ”de andra”. Det är intressant
att se hur denna symbolik konstruerar ett olikhetstänkande som i motsats
till den kulturella pluralismen konstruerar ett hierarkiskt synsätt som kan
sägas baseras på ett hegemoniskt etnicitetstänkande (jfr. Essed 1996).
Detta sätt att inordna sig likt en stege med flera pinnar skapar mening bå-
de för de svenskfödda aktörerna i och med att de ser sig som mer eller
mindre ”överlägsna” sina medaktörer med utländsk bakgrund. Det para-
doxala är att även de utrikesfödda kan finna mening i denna konstruktion
i och med att det ger dem en möjlighet att finna en plats i tillvaron (en
plats i den symboliska världen). 

2.6 I’m not guilty – inte jag, men alla andra
I detta sista avsnitt av dramat ska en diskussion föras kring ett frikännande
av aktörernas ansvar gentemot de symboliska meningar som ovan disku-
terats. Det finns som visats en medvetenhet om vad som är politiskt kor-
rekt och inte ”får” uttryckas. Det finns också, som även det påvisats, sym-
boliska handlingar som skapar mening och socialt utanförskap inom 
organisationen. 

2.6.1 Aktör – handling
Nedan presenteras ett antal citat från de intervjuer som gjorts och det är
dessa som får ligga till grund för den tolkning och analys som sedan görs.

[Informant]: Jag menar vissa kan vi acceptera, man sorterar mer ut va … 
eller man drar alla över en kam va, men det är ju för att vi inte
är insatta va… men rasist de har allt klart: ‘de är hemska och
de ska skjutas.’, ‘de är judar och de ska vi…’, rasist, det är
starkare. Vi är inte rasister utan de är lite främmande, men vi
vet ju inte. Då tycker man att, då man har råkat ut för något
så måste ju alla vara lika hemska va, men så är det ju inte, det
är ju bara så, rasisten har sin inriktning och lever med detta.

En annan menar att:

[Informant]: Alltså, jag tycker, jag tycker man tar in för många. Jag tycker
man ska hjälpa på stället där de bor. Vi måste hjälpa oss, vi
klarar inte oss själva hela tiden med inkomster och så. Om
man hjälper på stället … så tycker folk man är rasist bara för
det!? Men det är jag inte.
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eller omedvetet för denna typ av handling. Ofta handlar det om historier
om hur ”de andra” är, men det kan också ta sig i uttryck genom just en ut-
bredd misstänksamhet inför den nya och annorlunda situation som en et-
nisk mångfaldig organisation innebär. En vanlig historia som berättas på
vårdboendet handlar om en muslimsk man som har haft sin vårdpraktik
där. Enligt de kvinnliga informanterna vägrar han att se dem i ögonen och
ta dem i hand. De demoniserar honom och beskriver honom som ett stort
problem och han får stå symbol för de muslimska männen som inte ses på
med blida ögon inom vårdboendet. En annan intressant del i främlingskapet
är hur personalen tenderar att tycka bättre om vissa invandrargrupper än
andra. De skapar en etnisk hierarki som ”naturligtvis” har de svenskfödda
på topp, men som därunder sorterar in människor från olika länder på
olika nivåer. De som konsekvent hamnar längst ned är människor från
muslimska länder medan exempelvis chilenare nämns i mer positiva orda-
lag och mer ”lika oss”. Det är denna praxis som kan tolkas såsom ett
främlingskapande.

2.5.2 Syfte: akt – scen
Även inom denna form av motstånd till den etniska mångfalden inom 
organisationskulturen skapas en kollektiv mening för organisationsmed-
lemmarna som bygger på en tanke om likhet kontra olikhet. Denna diko-
tomi som pendlar mellan likhet och olikhet är grunden i den idémässiga
scen som skapas genom handlandet. Det är viktigt ur en kulturteoretisk
synvinkel att konstatera att själva handlingarna inte kan ses i ljuset av
kultur. Istället är det just den idémässiga scenen (=akten=främligskapet)
som är intressant i ett kulturellt och symbolsikt perspektiv. Syftet kan vi
kalla för en etnisk hierarki baserad på konstruktionen av främlingen i en
mer eller mindre negativ mening där de som kan uppvisa mest ”likhet”
hamnar högt upp på stegen.12 Aktörerna säger detta rakt ut och menar att
just chilenare är bättre och lättare att ha att göra med än exempelvis mus-
limer. Intressant är att tolka detta syfte: akt – scen utifrån ett identitetspo-
litiskt symboliskt perspektiv. Syftet med att skapa denna, främlingskapets
scen kan då ses som ett försök att säkra kulturella och etniska identiteter.
Att på detta sätt ”peka” ut, exempelvis genom olika utsagor, blickar, före-
ställningar, de andra som konstiga, farliga eller andra negationer leder i
förlängningen till en symbolisk trygghet för majoritetsaktörerna. Risken
finns i förlängningen att det sker en form av assimileringsprocess i och
med denna idémässiga scen (jfr. Gordon 1964). Ett aktivt sätt för ”de
andra” att inte vara just ”de andra” i denna akt blir just att assimilera sig
till ett av majoritetsaktörerna accepterat sätt att ”vara” (jfr sminklogen).
Jämförelser med andra liknande händelser kan hjälpa oss till en högre för-
ståelse och det är intressant att se dessa skeenden i ljuset av könsroller
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med en ökad främlingsfientlighet i samhället, eller hur invandrarna beter
sig i Rosengård. 

2.6.2 Syfte: aktör – handling
Syftet skuldbelägga andra är att det gentemot det omgivande samhället
skapas en förstärkt ”vi-känsla” i det egna kollektivet. Det är just denna
vi-känsla som skapar mening inom organisationskulturen genom ett stär-
kande av identiteterna för dem som verkar inom ”vi-gruppen”, detta sam-
tidigt som det då sker ett uteslutande av dem som hamnar utanför. Denna
process kallar sociologen Norbert Elias för ett skapande av etablerade och
outsiders. Det var då Elias studerade vad som skedde i etablerandet av ett
nytt bostadsområde i närheten av ett redan existerande område som han
upptäckte detta fenomen. De ”gamla” i området uppfattade sig själva som
överlägsna dem som levde i det nya området. De vägrade att ha någon
som helst social kontakt med de nya i området som då blev ”outsiders”.
Med hjälp av stigmatisering och social utestängning kunde ”de gamla” i
området stärka sina egna identiteter. Maktbalansen mellan olika grupper
är avgörande för hur en etablerad grupp ska kunna stigmatisera en out-
sidergrupp. Bakgrunden till stigmatiseringen är att den etablerade gruppen
har kunnat upprätta en gemensam livsföring och normuppsättning. I och
med stigmatiseringen skapar de etablerade en ”Vi-känsla”, en känsla av
att ”Vi” är bättre än ”Dom”. För de erkända gäller det att hålla sig för sig
själva, för kontakt med en outsider kan leda till en sänkning av ens egen
status inom den egna gruppen, den enskilde medlemmens självbild och
självrespekt hänger samman med vad andra medlemmar i gruppen tycker
om honom (jfr. Elias 1999). 

Ett annat sätt att tolka ovanstående process på är att likt Philomena 
Essed se denna ”jag är inte skyldig process”, som en etnifieringprocess där
det skapas en ”Vi-känsla” i kollektivet genom att slå sig fri från beskyll-
ningar. Att skylla ifrån sig blir en aktiv handling för att styrka sin egen
identitet och också bygga upp ett respektabelt yttre, med Goffman i min-
net, skapa en fasad. Istället för att ta itu med problematiken väljer organi-
sationen att ”blunda” för den, på så vis kan också ”Vi-gruppen” hålla
kvar sina positioner i förhållande till ”de andra”. Att agera på detta sätt,
att skylla ifrån sig, tyder också på en osäkerhet inom organisationen om
hur arbetet med den etniska mångfalden ska skötas. 

Detta kan också ses i ett större organisatoriskt sammanhang, där det
finns en tro på att den etniska mångfalden löser sig, bara det kommer in
tillräckligt många invandrare i organisationen, att det skulle finnas domi-
nansrelationer är inget som verkar förekomma högt på den organisatoriska
dagordningen. Vad är acceptabelt och vad är inte? När agerar jag för-
tryckande och när gör jag det inte? Vad är bra och vad är dåligt? är frågor
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En del har en något annorlunda syn på det hela:

[Informant]: Jag menar det beror ju så mycket på hur människan är. Egent-
ligen kvittar det ju om det är en svensk människa eller en ut-
ländsk människa. Det intressanta är ju hur människan är i sig.
Men det blir ju lite konstigt då man säger ‘dom’ och ‘vi’… jag
menar vi är ju människor allihopa så det blir lite konstigt.

Men den största skulden ligger hos ”de andra”:

[Informant]: Man säger, att den största rasismen förekommer ju fak-
tiskt inte invandrargrupper emellan … man tror att det
bara handlar om svenskar kontra invandrare, men i
skolan verkar det vara mest mellan invandrare från olika
kulturer och det är det största problemet faktiskt.

Eller:

[Informant]: Jag tror det är mest det är utländska ungdomar som är rasister, 
förlåt att jag säger det.

Aktören lägger här skulden (handlingen) för rasismen på de utrikesfödda.
Scenen är ”som vanligt” vårdboendet i Malmö. Invandrarna anpassar sig
inte till det svenska samhället och det beror på att de är egoister. Invand-
rarna stigmatiseras också som socialbidragstagare och svenskarna som
”goda” arbetare som sliter i sitt anletes svett (jfr. Goffman 1990). Proble-
met hamnar hos de utrikesfödda som inte kan tillräckligt om de svenska
reglerna. Denna form av motstånd mot den etniska mångfalden inom en
organisation handlar egentligen om ett skuldbeläggande av ”de andra”
som roten till de upplevda problemen med en etnisk mångfald i organisa-
tionen. Det paradoxala är dock, som vi var inne på tidigare, att den in-
vandrade personalen som blir accepterade av majoritetsbefolkningen inom
organisationen också blir en del av detta ”hyckleri”. Det blir en ”vi mot
dom” situation som utspelar sig gentemot nya organisationsmedlemmar.
Detta är ett vanligt fenomen även om de nya kommer från samma etniska
eller sociala grupp, men blir så klart ”värre” om de inte gör det. Det tydli-
gaste fallet av detta ”hyckleri” är dock av något annorlunda slag. Istället
för att se till hur det verkligen fungerar inom den egna organisationskul-
turen (vilket alltid är svårt på grund av ”hemmablindhet”) positionerar
organisationsmedlemmarna sig gentemot det omgivande samhället. Istäl-
let för att se till hur den egna organisationskulturens motstånd gentemot
den etniska mångfalden fungerar byggs det murar runt den egna organisa-
tionen där allt är mer eller mindre gott, detta jämfört med situationen i
samhället. Det berättas inom organisationen om hur hemsk situationen är
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var de generellt positiva till den etniska mångfalden, men agerade de bak-
om scenen var de mer negativa till etnisk mångfald. Den empiriska redo-
visningen gick sedan vidare för en diskussion utifrån Kenneth Burkes dra-
maturgiska metod och sminkloge som scen. Denna tolkning utgår främst
från utrikesfödda aktörers utsagor om att de inte ”bara” agerar utifrån
sin arbetsroll på arbetet utan också känner att de måste agera ”svenskt”
på jobbet. Detta till skillnad från de svenskfödda aktörernas utsagor om
att de endast har en arbetsroll. Detta agerande kan tolkas som att det inom
organisationen sker ett slags assimilerande av ”icke-svenskar”. Det fjärde
temat som diskuterades kan tolkas som en organisatorisk tröghet. I av-
snittet tolkades en fika paus och det ”gnäll” som uppstod under pausen,
och som också är karakteristiskt för organisationen. Tolkningen som
gjordes var att den organisatoriska trögheten baseras på utvecklandet av
en ”vredesorganisation” och det paradoxala att det kan tolkas som det
finns faktorer (främst etnicitet) som påverkar hur organisationen funge-
rar, trots att yttre faktorer i en ”vredesorganisation” ej är av betydelse.
Det femte temat som togs upp för analys är det främlingskap som kan an-
tas existera inom organisationsenheten. Främlingskapet skiljer ”agnarna
från vetet”, skiljer det ”goda från det onda”, definierar vilka som tillhör
”Vi-gruppen” och vilka som tillhör ”Dom-gruppen”. Främlingskapet kan
förknippas med vardagsrasistiskt och/eller främlingsfientligt handlande
inom organisationen. Det sista temat som diskuterades i den empiriska
diskussionen avsåg ett frikännande av ansvar för etniskt influerade tankar
och handlingar. Detta frikännande kan tolkas som akt av grupptillhörig-
het, ett urskiljande av å ena sidan ”Vi” och å andra sidan ”Dom”. 

3.2 Normer och normalisering – hypotesgenererande diskussion
3.2.1 Inledning
Denna avslutande diskussion ska inte ses som några generella slutsatser
av den empiriska redovisningen utan istället som en hypotesgenerering in-
för fortsatta studier. I ovan förda empiriska redovisning och diskussion
har jag försökt tolka det sätt varpå jag, som forskare, tolkat aktörernas
konstruktion av världen och sin egen organisation. I den empiriska redo-
visningen har ett antal teman växt fram och i dessa avslutande kommen-
tarer kommer jag fortsätta att konstruera världen genom att reflexivt dis-
kutera ytterligare hypoteser/teman, utifrån det sätt varpå jag som forskare
väljer att konstruera världen och organisationen. 

Den hypotesgenererande diskussionen som nedan kommer att ta vid
kommer att kretsa kring vad som kallas för normalisering. Kan det vara
så att de olika empiriska teman som diskuterades ovan är ett uttryck för
under underliggande och meningsskapande normalisering? Den franske
filosofen och professorn Foucault (jfr. 1983) har bland annat undersökt
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som många medlemmar i kollektivet verkar fundera mycket över, intres-
sant att notera i samband med detta är också att det ofta kan vara så att
majoritetsmedlemmarna (åsyftar i detta fall ej enbart de som är i majori-
tet, utan de som är medlemmar i en större samhällelig/kulturell majoritet)
ofta anser sig ha tolkningsföreträde. 

Nu åter till Elias teori (ibid.) om etablerade och outsiders. Precis som i
Elias bostadsområde går det att tolka det som sker inom organisationsen-
heten som ett skapande av olika grupper inom organisationen som i detta
fall baserar sig på etniska grunder. Det finns en norm som ”de andra”
måste uppfylla för att bli accepterade. Men aktörerna vet om att det finns
en fara med att agera på detta sätt, så i den identitetsskapande processen
är det viktigt att ”hålla ryggen fri”. Detta sker just genom ett överläggande
av skuld på ”de andra”. Att erkänna för sig själv att man fientlig mot ”de
andra” skulle leda till en sprucken yta och försvåra denna identitetsska-
pande process. Som avslutning kan vi konstatera vad de flesta organisa-
tionsmedlemmarna verkar hålla med om:

[Informant 1]: Det vet jag inte ... jag tror inte det finns rasism på jobbet … är
det?

[Informant 2]: Ingen aning…

3 Epilog
3.1 Sammanfattning
I den empiriska diskussionen har dramatism och organisationskultur fun-
gerat som teoretisk referensram och en hermeneutisk och tolkande ansats
ligger till grund för de analyser och tolkningar som gjorts. På grund av det
begränsade empiriska materialet kommer de teoretiska och metodologiska
diskussionerna avslutas här. Istället kommer denna epilog kretsa kring att
diskutera hypoteser för framtiden.

Efter denna redovisning av det empiriska materialet kan det vara på sin
plats med en sammanfattning av vad vi kunnat läsa ovan. Den empiriska
diskussionen inleddes med an tolkning av den fysiska miljön på vårdboen-
det. Det argumenterades, utifrån en tolkande ansats att de fysiska artefak-
terna syftade till att sprida en känsla av ”svenskhet”, att mentala, symbo-
liska artefakter skapades i och med detta och att denna ”svenskhet” har
rötter långt tillbaks i tiden. Vidare fördes en diskussion kring den snöbolls-
effekt denna ”svenskhetskontext” kan leda till. Resterande empiriska dis-
kussion handlar om olika situationer, eller scener, som utspelat sig under
tiden för observationerna och intervjuerna på vårdboendet. Diskussionen
inleddes med en tolkning och analys av intervjusituationerna utifrån Goff-
mans dramaturgiska metod. Vi kunde se hur aktörerna hade olika roller
utifrån vilken position de hade på scenen. Agerade de framme på scenen
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En hypotes som kan uttolkas efter redovisningen av det empiriska ma-
terialet är att den kulturtröghet som existerar i den studerade organisa-
tionsenheten står i en beroendeställning till just arbetets art. Det har i en-
heten utvecklats en kultur som karakteriseras av en ”vrede” som till stor
del grundar sig i den typ av arbete som utförs, ett arbete som till stor del
går på rutin. Dagarna fylls av rutiniserade arbetsuppgifter, där kreativitet
och fritt tänkande inte får stor plats. En annan viktig del i denna ”vredes-
kultur” är den organisatoriska utveckling som skett under de senaste de-
cennierna, utvecklingen har aldrig fått tid att forma sig inom organisatio-
nen utan istället har det via olika reformer förändrats utan att de fått
mogna till något fast och hållbart. Att diskutera detta i termer av en me-
ningsskapande meningslöshet är kanske att gå långt, men det är också i
det begreppet en möjlig lösning till ”gnället” går att finna. ”Gnället” blir,
sett i detta perspektiv, ett vad vi kan kalla för ”kamikazepilot beteende”.
Oavsett vad som händer i organisationen ska det ”gnällas”. Det var inte
bättre förr, i dåtidens långvård, det är inte bra nu, i nutidens äldreboende,
men kanske var det bättre förr ändå. Ett antagande är att denna ”kamika-
zestrategi” i mångt och mycket bygger på populismens framtidspessimism,
framtiden ligger bakåt i tiden. 

3.2.3 Etnisk normalisering
Som konstaterades i ett av ovanstående kapitel anser författaren [Jag] att
det är mer eller mindre ointressant att ”peka ut” enskilda som rasister eller
främlingsfientliga. Det intressanta är just att se på den delade kunskapen
eller som jag nyss skrev, det som finns i organisationens väggar eller mellan
medlemmarnas huvuden. 

På punkt efter punkt har vi i den empiriska diskussionen kunnat se hur
det skapats mening genom den organisationskultur som utvecklat sig i 
organisationsenheten, detta genom hur hanterandet av den etniska mång-
falden skett. Denna mening kretsar ofta kring olika former av motstånd eller
hinder mot den etniska mångfalden. Oavsett om vi ser skapandet (med
hjälp av artefakter) av en scen (symbolisk) som enligt aktörerna ska spegla
svunna svenska tider i och symbolisera ”svenskhet”, eller om vi ser till hur
aktörerna tar olika roller beroende på deras etniska tillhörighet så skapas
det en symbolisk ”svenskhet” i organisationen, en ”svenskhet” som också
skapar mening för såväl organisation som aktör och vårdtagare. Detta kan
tolkas som att en ”Vi-känsla” skapats, en ”Vi-känsla” som också kräver en
”Dom-känsla”. Denna ”vi-känsla” har, kan vi påstå, också en grund i det
främlingskap ”de andra” symboliserar. Ett främlingskap som ofta bygger
på fördomar och stereotyper. Diskussionen nedan kommer att fortsätta
med att djupare analysera hur dessa ”murar” och gränser, eller ännu hellre
denna etnicitetssegregering och etnicitetsmärkning, skapas och bibehålls. 
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vansinnesbegreppet och visar hur detta har förändrats under tidens gång
och hur en maktfullkomlig institution använder kunskap för att producera
och återproducera vansinnet som en organisationsfaktor, som ett medel
för kontroll. Detta kan tolkas som en normaliseringsprocess. En makt-
analys som grundar sig på en syn på makt som normalisering innebär
egentligen att normalisering och disciplinering handlar om ett skapande,
underbyggande och legitimerande av kunskap som samtidigt binder eller
låser individer vid kunskapen och som då även är identitetskonstruerande.
Identitetskonstruerande – genom normalisering och disciplinering – är den
moderna maktens främsta ”vapen”; genom att underordna sig kunskaper
snärjs individen in i ett finmaskigt nät av olika kunskapsformer som sam-
tidigt skapar individens och organisationens identitet (jfr. Svenningsson
1999: 70).

3.2.1 Det rutiniserade arbetet som norm
Ett intressant sätt att tolka det som sker i organisationsenheten är att se
till arbetets art. Det dagliga arbetet på vårdboendet är starkt styrt av ruti-
ner. Allt från morgonarbetet med allt vad det innebär, till mathantering,
via kafferaster till kvällsarbetet, som går på rutin. Detta är viktigt för 
organisationsmedlemmarna som ofta berättar om vikten av att ”nya” orga-
nisationsmedlemmar snabbt lär sig rutinerna. Att arbeta mycket på rutin
tar också bort de spontana händelserna i arbetet, de mer kreativa möjlig-
heterna till utveckling på arbetsplatsen blir mindre ju mer rutiniserat ett
arbete är. Det är också i ljuset av detta som utvecklandet av en ”vredens
organisation” kan ses. Kontentan av det rutiniserade arbetet kan vidare
tolkas i ljuset av en småborgerlig eller populistisk anda. I och med det
starka betonandet av rutin i arbetslivet sker samtidigt ett romantiserande
av svunne tider, som kan tolkas som att utvecklingen inte ligger framåt,
utan bakåt i tiden. Vidare leder detta synsätt till en framtidspessimism.
För att stålsätta sig emot detta glorifieras traditionella normer såsom:
”ärlighet, sparsamhet, skuldfrihet, pliktkänsla, god hushållning och ord-
ning. Den lutherska inställningen till arbetet, att man skall arbete ‘i sitt
anletes svett’, är en central tanke härvidlag. Det gäller inställningen till sitt
eget arbete, men det gäller även grunden för en bedömning av andra män-
niskor.” (Fryklund & Petersson 1989: 55). Det ska dock påpekas att det
är just den populistiska andan som här åsyftas, alltså ses aktörerna ej som
småborgerliga i en klassanalys. Ett antagande är att den ”populistiska
trend” som utvecklat sig i den studerade organisationsenheten sker just på
grund utav att den studerade organisationen kan ses som en ”vredesorga-
nisation”. Ser vi detta i ljuset av den etniska mångfalden bland organisa-
tionsmedlemmarna kan vi anta att missnöje med det mesta, också kan leda
till missnöje eller misstänksamhet inför ”främlingen”. 
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De populistiska dragen skapar en utdefiniering av ”de” som olika ”oss”,
eller för att låna ett par ord av Fryklund och Petersson (1989: 128): ”en
ko ska se ut som en ko” - alltså underförstått, en människa ska vara som
”vi” är. En hypotes inför kommande studier är, att det som tolkas som 
etniska hierarkier, främlingskap och skapandet av ”vi mot dom” baserade
konflikter i grund och botten handlar om ett normaliserande. Inom den
undersökta delen av organisationen kan vi se hur det formats en kunskap
kring den etniska mångfalden som ett problemområde. Går vi bortom den
fina retoriken om mångfaldens servicemöjligheter kan vi se hur det som
sker inom den studerade organisationen kan tolkas som en etnisk norma-
lisering. Mångfaldens grundsyn att människors olikhet ska beaktas och
tas tillvara får ett litet utrymme, om vi bortser från de utrikesföddas möj-
lighet att ibland agera tolk inom organisationen. Istället framstår organi-
sationskulturen som en assimilerande kraft där människor med olika bak-
grund formas och stöps i samma form för att bli accepterade. Med andra
ord, det skapas en pseudoetnisk vi-känsla i det egna organisationskollek-
tivet. Detsamma gäller hur den fysiska scenen skapas i och med den för-
svenskning som inredningen eller skapandet av den fysiska scenen inne-
bär. Det utvecklas en norm som bygger på ett främlingskap och en ”etnisk
renhet”. Detta resonemang kring hinder och motstånd för den etniska
mångfalden innebär i förlängningen hinder för utrikesfödda personers 
integrationsförmåga i organisationen.

NOTER

1.Att se en organisation som ett drama innebär att forskaren tolkar det sätt varpå aktörerna,
eller organisationsmedlemmarna, konstruerar sin verklighet. Detta innebär att forskaren
kan ses som regissör till dramat. Denna problematik återfinns inom all tolkande forskning.
Dock är det intressant att reflektera kring det. Utgångspunkten för denna uppsats är att
forskaren [jag] tolkar den av aktörerna konstruerade världen.

2.Grunden för hermeneutiken är den såkallade hermeneutiska cirkeln som i all enkelhet inne-
bär att helheten inte kan förstås utan delen och delen inte utan helheten (jfr. Alvesson &
Sköldberg 1994; Holme & Solvang 1997; Andersen 1998). Den hermeneutiska cirkeln har
dock senare omarbetats och fått vidare innebörder såsom en hermeneutisk spiral som får
symbolisera del – helhet – för-förståelse – förståelse. För att undvika att hamna i en djup
diskussion om hermeneutik kan vi nöja oss med en ytterst grundläggande diskussion kring
detta begrepp. Hermeneutik handlar om tolkning och i en tolkningsprocess är det viktigt
att vara medveten om kopplingen mellan del och helhet. Vidare är det viktigt att fundera
kring för-förståelsens vikt för den förståelse som forskaren skapar kring en viss problematik.
Detta sammantaget innebär vidare att hermeneutiken ifrågasätter det ”klassiska” sannings-
begreppet. Alla fakta är tolkningar och tolkningar styrs av den för-förståelse vi har och för-
mågan att koppla samman just delarna med helheten. I förlängningen innebär detta att det
inom hermeneutiken inte finns någon dikotomi, alltså motsättningar mellan påstående och
verklighet, mellan subjektivt och objektivt. För att skapa förståelse inför denna diskussion
kan vi jämföra med litteraturanalyser, där det är svårt att påstå att någon har fel i sin tolk-
ning av en text, det vi däremot kan göra är att påvisa en annorlunda tolkning av samma
text för att skapa diskussion och en djupare förståelse (jfr. Alvesson & Sköldberg 1994;
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Skapandet av en ”meningsscen” kan alltså ses i ljuset av den etniska
normalisering som sker vid inträdet i organisationsenheten. Vi kan tolka
vissa uppträdanden som mer accepterade än andra, detta baserat på etniska
grunder. Som vi kunde se i ett av ovanstående avsnitt så finns ett agerande
som kan tolkas i form av ett skapande av en etnisk hierarki. Går vi på djupet
i denna analys kan vi se hur all empirisk diskussion egentligen handlar om
just en positioneringsprocess. Den uppdelning som sker inom organisatio-
nen mellan det vi kan kalla för det ”kända” och det ”okända” bygger på
en dikotomisering mellan svensk och invandrare. ”De andra”, de utrikes-
födda, konstrueras i förhållande till de svenskfödda. Vidare bygger denna
uppdelning på en värdeladdad syn på deras ”annorlundahet” som inte
passar sig inom organisationen. Detta kan tolkas som att organisationens
signifikanta andra skapas. Eller för att låna Philomena Essed’s (1996: 37)
ord:

Ethnic injustices at all levels, from shop floors to the management level,
from institution to government. This is why the things that happen at the or-
ganizational level cannot be separated from government policy. Government
policies toward ethnic minorities are rooted in the social construction of the
white and ethnic Other as two mutually exclusive categories: those who be-
long and those who don’t (yet). In other words, the notion of ethnic difference
is crucial to ideas about culture and ethnicity in society. Ethnic difference is
not a neutral concept in this. The Other is not just seen as difference, but as
difference with connotations of being a problem, threatening, and belonging
elsewhere.

En intressant jämförelse kan göras med genusforskningen, som har mycket
gemensamt med etnicitetsforskningen. Inom genusforskningen brukar ett
klart jämförbart teoretiskt begrepp användas, nämligen genusordning,
som enligt Hirdman (1988 refererad i Abrahamsson 2001: 34) innebär:
”[…] ett genomgående och konservativt organisationsmönster i samhället
som bygger på myter och föreställningar om kvinnor och män och om
kvinnligt och manligt. Man kan se två grundläggande organisationsprin-
ciper i genusordningen: 1) kvinnor och män hålls isär och 2) män är mer
värda än kvinnor”. Om vi istället för genusordningen har ett etnicitetsper-
spektiv i den studerade organisationen kan vi se hur det existerar en etni-
citetsordning i organisationskulturen där svenskar och invandrare ”hålls
isär” och svenskar är mer ”värda” än invandare. Det intressanta som skiljer
dessa ordningar är hur genusordningen existerar mer öppet, är mer socialt
accepterad, än etnicitetsordningen som främst vinner mark i en mental
kontext. Ovan diskuterades ett populistiskt drag som en hypotes till kon-
struerandet av en ”vredesorganisation”. Att se det som sker i de etniska 
relationerna personalen emellan kan också det tolkas i ljuset av populism.
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som möjligt. Genomförandet av intervjuerna har dock varit ganska svårt och min profes-
sionalism som intervjuare har verkligen satts på prov. Långa stunder av tystnad har snarare
varit en regel än undantag. Denna problematik har visats sig vara den motsatta då personer
med olika former av chefsbefattning har intervjuats. Istället för långa tystnader har dessa
personer pratat länge och mycket och problemet i dessa situationer har snarare varit att
minnas vad de sagt för att undvika upprepningar. Detta leder oss till den problematik som
finns kring att använda intervjuer som metod. Att forskaren under dessa situationer har en
stor makt att forma intervjuerna och på så vis även svaren är ett välkänt faktum och det är
naturligtvis alltid ett problem. Om detta går att läsa i en stor del av den metodlitteratur som
finns tillgänglig på den akademiska marknaden. Dock är det viktigt att i relation till denna
problematik sätta det faktum att även exempelvis observationer, som inte genomförs i hem-
lighet, alltid också endast kommer att ge den bild av den så kallade verkligheten som infor-
manterna vill visa upp i forskarens närhet. Alltså är detta en problematik som hela tiden
finns med i bilden då en kvalitativ studie ska genomföras (jfr. Holme & Solvang 1997; An-
dersen 1998). Ett problem under intervjusituationerna har varit att de skett i anknytning till
arbetspassen. Detta på grund av svårigheten att få tid till intervjuer. Intervjusituationen har
med andra ord i flera fall varit smått kaotisk med vårdtagare i bakgrunden, ringande telefo-
ner. Ett par av intervjuerna har också blivit helt avbrutna under kortare tider, det längsta
avbrottet var på ca 30 minuter då informanterna var tvungna att hjälpa några av vårdtagar-
na till sängs. Denna problematik var ej endast av ondo utan det fanns positiva effekter ock-
så då de gavs tid till att fundera och reflektera kring frågornas problematik. Tre av intervju-
erna på vårdboendet gjordes i enskilda rum, vilket helt klart är att föredra då informanten
kan tänka och prata fritt utan att vara rädd för att säga ”fel” saker. Vidare har tre av inter-
vjuerna på vårdboendet gjorts i grupper om två informanter. Anledningen till detta hänger
samman med problematiken som diskuterades ovan, om avbrutna intervjuer. Intervjuerna
gjordes på kvällstid och det fanns helt enkelt inte tid för informanterna att dela upp sig för
enskilda intervjuer. Även dessa situationer har ett janusansikte då informanterna å ena si-
dan kan prata med varandra, de får möjlighet att tänka högt och utveckla sina svar men å
andra sidan kan det hända att de inte kände sig fria att säga vad de ville, att situationen ska-
pade en press på den enskilda informanten. Intervjuerna med chefen på vårdboendet och
personal på stadsdelsnivå har allesammans skett i deras arbetsrum. Samtliga intervjuer har
spelats in på bandspelare och banden finns bevarade på Malmö högskola. Efter intervjutill-
fället har intervjun skrivits ned på papper så fort tillfälle funnits. Sammanlagt har 11 inter-
vjuer på vårdboendet genomförts med omvårdnadspersonal. Vidare har chefen på vårdbo-
endet och slutligen på stadsdelen en personalsekreterare, personalchefen, ytterligare än chef
på personalavdelningen samt stadsdelschefen intervjuats. Det ska också tilläggas att chefen
för vård och omsorg kontaktats fyra gånger per e-post, ett par gånger per telefon (utan
svar) och slutligen genom ett försök att nå denne chef via stadsdelschefen, samtliga försök
utan positivt resultat. Av dem som intervjuats är en majoritet svenskfödda, av de tio infor-
manterna på vårdboendet är sju stycken svenskfödda och tre stycken utrikesfödda. Detta
kan ses som problematiskt i en mångfaldsstudie som denna, men det är viktigt att konstate-
ra att mångfald kan studeras utifrån två olika perspektiv, majoritetsperspektivet och mino-
ritetsperspektivet. Om det så kallade majoritetsperspektivet (”Vi”) sätts i centrum sätts
också normaliteten i centrum för studien, istället för ”de andra”. Efter att intervjuerna och
observationen på vårdboendet var genomförda intervjuades en timvikarie för att på så vis
kunna jämföra resultaten som framkommit i undersökningen med informantens upplevel-
ser av att arbeta där. En timvikarie har en helt annan roll än de som arbetar på heltid eller
deltid i organisationen. Enkäten var ett försök att få en bild av attityder och åsikter innan
observationerna och intervjuerna genomfördes. Cirka 75 procent av de anställda valde att
svara på enkäten och det var en majoritet av svenskfödda som svarade. Samtliga som svara-
de var kvinnor. Naturligtvis finns det problem med att använda sig av en enkät som attity-
dundersökning, dock hjälpte enkäten till att skapa en bra grund till de frågor som senare
ställdes till informanterna. Det faktum att det var Malmö stads ”mångfaldsplan” som ut-
gjorde tredje delen i enkäten talar också för att arbeta på detta sätt då det ger en fingervis-
ning om attityderna till denna skrift som har en oerhört positiv syn på etnisk mångfald, pro-
blematiken kring denna verklighet och även förslag på lösningar på densamma (jfr. Åtgärd-
splan för att främja integration i Malmö stad 1999).

5.Se exempelvis Daun 1995; Ehn, Frykman & Löfgren 1993 för utvecklad diskussion kring
”svenskhet”.
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Holme & Solvang 1997; Andersen 1998). Att tolka, i en reflexiv anda, innebär i detta fall
att det inte finns några självklara, enkla regler eller arbetssätt och att det centrala blir fors-
karens omdöme, intuition samt ett beaktande av en mer eller mindre uttalad dialog med det
som undersöks (jfr. Alvesson & Sköldberg 1994: 325). Det går med andra ord att säga att
reflektionen uppstår genom att forskaren inte tar något för givet utan testar sitt material
gentemot exempelvis flera teorier. För precis som Alvesson och Sköldberg (jfr. 1994: 327)
skriver är det lätt att bli ”förälskad” i en teori, eller en förklaringsmodell.

3.En intressant liknelse med den normativa ansatsen kan vara långfärdsskridskoåkaren som
under den tidiga vintern trotsar de tunna isarna för att tillfredställs sitt behov av en skrid-
skotur. Han har lärt sig att ”knakar det så håller det”. Med denna devis i bakhuvudet så ger
han sig ut på isarna. Istället för att grundligt studera isarnas kvalitet, tjocklek låter han
drömmen och suget komma i första hand … Westin menar (jfr. 2001: 12) att det finns ett
problem med mångfaldsbegreppets tvetydighet och att tvetydigheten ligger i att begreppet
är både beskrivande och normativt. Det beskriver hur det är i samhället samtidigt som det
förklarar hur det borde vara. Normativt syftar alltså mångfaldsbegreppet till hur det borde
vara i samhället, till hur förhållandena mellan olika grupper av människor ska vara i sam-
hället, grupper som är definierade utifrån kön, etnicitet, sexuell läggning. Att öka den etniska
mångfalden kan normativt betyda att öka antalet invandare på arbetsmarknaden. Då upp-
kommer dock en ny och intressant konfliktsituation. Westin (jfr. 2001: 13) menar vidare att
konflikten baserar sig på frågan om mångfald är ett medel eller ett politiskt mål. Medel i be-
märkelsen att ökad mångfald kan lösa ett potentiellt arbetskraftsunderskott eller att mång-
faldsidén är själva lösningen på de problem som skapas av invandring. Mål i meningen ett
rikare, humanare och bättre samhälle, vilket uppnås genom ökad invandring. Vi kan med
andra ord konstatera att begreppet mångfald är politiskt laddat vilket också visade sig i den
politiska debatten inför valet i Sverige 2002 och i de ökade extremnationalistiska rörelser-
nas framväxt i Europa. Den svenska litteraturen om etnisk mångfald vilar ofta på en nor-
mativ grund. Istället för att grundligt deskriptivt analysera problematiken inriktas litteratu-
ren på de möjligheter och fördelar en organisation kan göra. Mycket av den svenska forsk-
ningen och debatten utgår från det amerikanska begreppet ”managing diversity” som i
korthet innebär att organisationer ska arbeta med mångfaldens positiva sidor, detta för att
få diverse olika vinster för organisationen, istället för att då diskutera den ”verkliga mång-
faldssituationen” ute i olika organisationer oberoende av eller i förhållande till den under-
liggande kontexten (jfr. Alm 1999; Bjärvall 2000; Dilschmann 2000; Fägerlind & Wener
Red. 2001; Fägerlind 1999; Fägerlind 2001; Fägerlind & Ekelöf 2001). Och kanske är det
så att långfärdskridskoåkaren under sin första tur på höstisarna inte tillräckligt studerat
isarnas kvalitet och istället låter suget efter en tur gå före. kanske är då olyckan framme och
skridskoåkaren hamnar i en vak.

4.Att just lita till observationer ses av en del som problematiskt, egentligen på samma grund
som intervjuer kan ses som problematiska. I en intervjusituation har forskaren lätt för att
styra informanterna genom de frågor som ställs. På samma sätt kan forskaren styras under
en observation medvetet eller omedvetet. Nåväl, den tid som lagts ned för denna observa-
tion är inte speciellt lång men ska ses i ljuset av att detta är en pilotstudie och att författaren
även har ett par års egen erfarenhet av att arbeta i denna bransch eller sektor. Detta innebär
att tiden kan anses vara rimlig för just denna typ av studie. Dock väcker detta tankar kring
metod av ett anat slag nämligen till det vi kan kalla för ”hemmablindhet” och som såväl an-
tropologer som etnologer eller andra etnografer ofta tampas med och som på ett bra sam-
manfattas med den amerikanske antropologen Benedict Andersons ord ”Vi ser ej linsen ge-
nom vilken vi betraktar omvärlden” (jfr. Ehn & Löfgren 2002; Erikssen 1995). Att göra
etnografi eller observation på hemmaplan kan alltså vara förenat med en fara att forskaren
ej ser allt som händer på grund av just denna hemmablindhet. Detta är dock ett problem
som forskaren i början av sin karriär delvis får leva med och också måste arbeta med och lä-
ra sig att arbeta bort. I arbetet med att genomföra observationerna har en medveten strategi
utarbetats på förhand, en strategi som egentligen utgår från att vara lyhörd och frågvis. Vi-
dare var utgångstanken att hålla sig lagom mycket i bakgrunden och se och lyssna snarare
än att ta ton och diskutera. Denna strategi tycks i efterhand ha fungerat förhållandevis väl,
men visst det ska erkännas att det ibland är oerhört svårt att inte gå i debatt då exempelvis
obehagliga åsikter kommer upp till ytan. Under observationstiden har anteckningar förts
på plats och vid hemkomst har en fältdagbok eller fältanteckningar nedtecknats så snabbt
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6. Se Londos 1993 för utförlig diskussion om tavlor/målningars betydelse i hemmamiljö.

7. Se Roth 1999 för en utförlig diskussion kring kulturell pluralism.

8. Alvesson & Kärremans (1995) översättning av Burkes pentad.

9. Intervjun gjordes med två informanter samtidigt varav den ena var svensk, detta utdrag
är gjort under en diskussion kring etnisk mångfald på arbetsplatsen. 

10. Ohlsson och Brommé menar att vrede i en organisation uppstår i äldreomsorgen som en
konsekvens av att ålder och erfarenhet inte räknas som merit i den platta organisationen.
Analogt menar jag att etnisk pluralism inte ges utrymmer i den studerade organisationen
vilket underblåser vredeskaraktären i äldreomsorgsorganisationen. 

11. Att studera en såkallad etnifieringsprocess kan leda till misstankar om en vilja att peka ut
alla som rasister. Så är dock ej fallet, jag tvekar länge innan en sådan slutsats. Precis som
Essed (1996: 31f) skriver: ”I don’t call anyone a racist very easily, because, that individu-
alizes the problem. But it is important to recognize and take position against practises,
procedures, statements, or ideas that are hurtful, insulting, or discriminatory in an ethnic
(racial) sense”, tycker jag inte det finns mening med att individualisera utan att studera en
organisatorisk praxishandling. 

12. Se exempelvis Paulsson & Schierup 1994 för diskussion kring etnisk delning av arbete.
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Sammanfattning
I studien analyseras Komvuxskolans föreställda kärnvärderingar, deras
underliggande beståndsdelar och implicita antaganden, samt hur identifi-
eringen med dessa värderingar sker. Vidare förs det en diskussion kring hur
denna identifieringsprocess påverkar implementering av etnisk mångfald. 

sökord: mångfald, Komvux, SFI, social konstruktion, organisationsi-
dentitet

A lesson in social integration – a study of diversity 
and identification in a school for adults (Abstract)
The aim of the study is to understand how a municipal adults education
school views ethnic diversity within its activity in relation to the organiza-
tional identity i.e. the core values of the organization.  The rhetoric about
the school identity is filled with recurrent references to a “we” that is active,
sensitive for the needs of the students. Assimilation intentions and a disci-
plinarian, authoritarian attitude towards the students, underpin the refe-
rences that occur in this self-differentiating process. Unity through a col-
lective view on democracy and identification with equality and responsi-
bility as exclusively Swedish values has the impact that people with another
ethnic background is seen as not qualified to work as teachers at the
school. They are seen as lacking the necessary, “Swedish” values. A broken
Swedish, another religion or ethnic background can be used in the recruit-
ment process as the expression of “wrong” values. The advantages with
ethnic diversity are connected to language and cultural competence in ad-
dition to the applicants’ “Swedish competences”.

keywords: diversity, adult education, social construction, organizational
identity
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