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Utgangspunkt

Fenomenet

Integritet i arbeidslivet

• Profesjonell og faglig 
slitenhet: opplevelse 
av utilstrekkelighet:

-Å «gå på akkord 
med faget»

Arbeidsmiljøbegrepet
integritet (2006)

• Arbeidsmiljølovens §
4.3 ”Arbeidstakers 
verdighet og 
integritet skal 
ivaretas”

• Ikke presist definert i 
lovens forarbeider –
hva kan det bety?

Fenomenets 
implikasjoner for 

arbeidsmiljøbegrepet?

• En samfunnsmessig 
og strukturell –
sosiologisk –
tilnærming

• Ikke en psykologisk... 
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Hvordan ser integritetsproblemet ut?

Empiri fra helsesektoren

• Eks. på erfaringer knyttet til integritet:

❖I Psykiatrien: ”Vi har ikke lenger tid til miljøterapi”

❖I Kreftomsorgen: ”Vi ser jo at behandlingen 
innrettes etter DRG-takstene”

❖I Hjemmetjenesten: ”Mye av det viktigste vi gjør er 
ikke beskrevet i enkeltvedtakene”



Hvorfor?

Fra et ´kunnskapsstatsregime´ (Slagstad, 2001)

• Oppbygging av velferdsstaten med utgangspunkt i fagene og (etter hvert) 
profesjonene (etterkrigstiden frem til 80-tallet)

… til et ´målstyringsstatsregime´ (Thomassen, 2013)

• Utvikling og vedlikehold av velferdsstaten, men nå med begrensninger på 
den profesjonelle autonomien

• New Public Management som samlebegrep: økt kontroll og styring –
redusert profesjonelt handlingsrom

• ”Forvaltningen har est ut og blitt overdifferensiert” (Knut Fossestøl, AFI)



Mekanismene bak at integritet er kommet 
tydeligere i spill
• Målstyringsstatsregimet skaper et ”profesjonelt kontrovers”: fag 

mot byråkrati. Fagfolkenes handlingsrom begrenses til fordel for en 
mer økonomisk og administrativ styringslogikk

• Arbeidslivsforskning viser:
• Økt ansvar for den enkelte og teamet – men redusert innflytelse 

på rammer og strukturer: et klart ansvarsparadoks som resultat. 
Ansvarsoversvømmelse (Vike et al, 2003; Maktens samvittighet)?

• Ansattes opplevelse av medvirkning og medbestemmelse 
redusert, særlig i offentlig sektor
(Medbestemmelsesbarometeret, 2017)



Hva skaper integritetsproblematikken?

• ”Integritetskrenkelse er en kroppsliggjøring av det profesjonelle 
kontrovers”:
• Den tilsynelatende private erfaringen av at integritet er kommet i spill, er en 

internalisering av en spenning på makronivå, dvs. mellom gamle og nye 
former for ansvarsrasjonalitet i velferdsorganisasjonene – og i sykehus: 

Ansvars/omsorgsrasjonalitet                             Teknisk-økonomisk rasjonalitet 

• Arbeidstakere setter egen helse på spill for å få gjennomslag for ”et godt 
arbeid”
• Individuell og kollektivt kompenserende adferd: ”JEG/VI må likevel ta ansvar for å få gjort 

det som skal gjøres!”
• Derfor kan integritetsbrist manifestere seg som uhelse



Et problem i problemet

• Hvordan ser arbeidsplass-diskursen om 
integritet ut?
➢«Jeg/vi må jobbe raskere og mer 

effektivt»
➢Selvkritisk granskning av egne 

profesjonelle ferdigheter
➢Dette er et privat og personlig 

anliggende (”krever vi for mye 
selvrealisering?”)

➢At integritet lar seg ”reparere” ad 
psykologiske tiltak

Innebærer at integritet ofte gjøres til –
av arbeidstakere selv - til et VÆRENs-
fenomen:
- ‘Det sitter vel i hodet...’



Hva kan (burde) det gjøres til?
• Hvis man ser nærmere på erfaringer som oppfattes som 

integritetskrenkende:

• Et brudd med måter å arbeide (profesjonelt) på, 
som kan kalles imperative eller nødvendige
➢Imperative yrkeshandlinger; ting man gjør i 

arbeidet som man som kompetent fagperson 
vurderer som essensiell for å gjøre et godt arbeid i 
seg selv

• Integritet handler da om å gjøre et håndverk, jf.
Richard Sennett (2008: The Craftsman)

• Min påstand: Integritet er et GJØREN-fenomen
➢Fenomenet integritet sitter i hånden – og ikke 

hodet



Konsekvens av integritet som gjøren/håndverk
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 Integritet som Gjøren 

 

Integritet som Væren 

Objekt/det fokale punktet -Faget, det profesjonelle arbeidet, 

håndverket  

-Kollektivet 

-Psyken, sinnet 

-Enkeltpersonen 

Strategier Håndverksdiskusjonen: 

-på aktørnivå: diskusjon om 

imperativ håndverksutførelse 

-på strukturnivå: hensiktsmessige/ 

uhensiktsmessig 

håndverksorganisering 

 

Kalibrere forholdet 

mellom forventninger 

og realiteter: 

-”voice” 

-”mindfulness” 

 

Relevante aktører -Ledelse 

-Arbeidstakere som håndverkere 

(det handlende mennesket) 

-Coachen, psykologen, 

-Arbeidstakeren som det 

psykologiske mennesket 

Perspektiv Konfliktorientert Harmoniserende 

 

 

De implikasjonene jeg har pekt på, er verken uttømmende eller entydige. I ´virkeligheten´ er 

selve distinksjonen mellom de to integritetsbegrepene, og implikasjonene av disse, heller ikke 

gjensidig utelukkende. Poenget mitt er ikke at et værenbasert integritetsbegrep er uten 

relevans, eller at det ikke kan ha noe viktig å si om hva som konstituerer integritet og hva som 

ut fra det kan være relevante måter å jobbe med det på. Hovedpoenget mitt er å skrive frem en 

alternativ innfallsport til forståelsen av integritet, med hensikt om å problematisere det jeg 

oppfatter som en tradisjonell forståelse av integritet. Når integritet adresseres gjennom en 

gjørenbasert optikk, blir det et spørsmål om å utforske håndverksbetingelsene i en 

organisasjon. I stedet for at integritet gjøres til et spørsmål om menneskers væren, blir det et 

spørsmål om menneskers og organisasjoners gjøren. En gjørenbasert forståelse av integritet, 

kan være et bidrag til å unngå den feilslutningen som Sennett peker på ovenfor, om at dårlige 

betingelser for håndverk kompenseres gjennom psykologisk meningsskaping. Et gjørenbasert 

integritetsbegrep relaterer seg mer direkte til det profesjonelle kontrovers, som konstituerende 

for integritetsfenomenet. 

  



Konsekvens for tolkning av 
arbeidsmiljøbegrepet integritet
• Integritetsbegrepet i AML legitimerer kritiske arbeidsplassdiskusjoner 

og ikke psykologisk reparasjon:
➢AMLs §§ om psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø bør forstås ut fra et 

mobiliseringsprinsipp (Bjørn Gustavsen, 1980): retten til å opponere!

➢Håndverk under press er åpenbart noe som er i kjernen av arbeidslivets 
utfordringer

Ut med mindfulness, inn med kritisk diskusjon om arbeidets rammevilkår!
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