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1 MAKT OCH FÖRÄNDRING 
 
Detta inledande kapitel avser att ge en bakgrund till studien där vi diskuterar och 
problematiserar förändringsmodeller, kritiska moment och makt. Här presenteras även 
studiens syfte och disposition. 

 

1.1 Förändringsmodeller – en förenklad och 
statisk syn på verkligheten  

Förändringar kan ses som ett naturligt inslag i dagens samhälle där 
organisationer tvingas acceptera att förändringar krävs för att överleva. 
Förändring handlar dels om att kunna förutsäga framtida skeenden och styra 
verksamheten i rätt riktning utifrån denna approximation men innefattar även 
att se till organisationens möjlighet och förmåga att anpassa sig till nya 
förutsättningar. 
 
I den organisatoriska verkligheten har teorier beträffande planerade 
förändringar haft stor genomslagskraft. Flera förändringsmodeller bygger på 
antaganden om linjära utvecklingsperspektiv, människans rationalitet och 
tilltron till möjligheten att predicera och kontrollera förändringar Deetz (1994). 
En av de mest tillämpade är Lewins (1975) modell där förändring antas ske i 
olika faser. Den utgår från upptining, rörelse och frysning där de olika faserna 
karakteriseras av olika grad av stabilitet respektive turbulens och osäkerhet. 
Den första fasen uppnås på tre olika sätt; genom att stärka de drivande 
krafterna, minska de hämmande krafterna eller en kombination av båda för att 
förändra ett jämviktsläge. Lewin (1975) menar att det är positivt när en 
organisation inte är i jämvikt och till och med i ett kontrollerat kaos för att 
uppnå en effektiv förändring. Samtidigt som Lewins förändringsmodell är 
statisk och utgår från att förändringar kan planeras så välkomnar han en 
dynamik inom organisationen. Vi ställer oss frågande till om det i praktiken 
verkligen går att förutsäga och styra förändringar under dynamiska 
förutsättningar. 
 
Det finns förespråkare både för och emot Lewins modell och detta oliktänkande 
gör att en studie inom förändringsområdet är intressant. De som försvarar 
modellen menar att även om det inte går att styra förändringar fullt ut så ger en 
idé och färdig modell förändringen legitimitet i organisationen, vilket innebär 
att ideologier och värderingar bakom begrepp som till exempel flexibilitet och 
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effektivitet definieras (Cameron & Whetten, 1983). Kritikerna å sin sida menar 
att intentionerna för eller syftena med förändringarna istället generaliseras i 
planeringen (Pettigrew, Ferlie & McKee, 1992). Vidare argumenterar de för att 
förändringsmodeller tenderar att fokusera allt för mycket på den inre 
kontexten, vilket innebär att den externa miljön, dominerande grupper och 
koalitioners betydelse ignoreras i modellen. Den bakomliggande 
argumentationen är att det inte finns någon organisation som verkar i ett 
vakuum utan att de av olika grad konstant utsätts för extern alternativt intern 
påverkan. 
 
Vår uppfattning är att den statiska delen i Lewins (1975) modell bygger på 
förenklade antaganden och att den inte fungerar i praktiken. Vi intresserar oss 
istället för den del av Lewins (1975) teori som behandlar en organisation som 
inte är i jämvikt. Eftersom vi har argumenterat för att organisationer verkar i en 
föränderlig miljö så vill vi, genom att studera vilka effekter en extern alternativt 
intern påverkan får på en organisation i förändring, bidra med ytterligare 
kunskap om förändringsprocessen. För att kunna studera denna påverkan och 
dess effekter kommer vi att se till ett antal större externa och interna händelser 
som påverkat ett antal organisationer. Vi kommer i fortsättningen att benämna 
denna påverkan som ett kritiskt moment. 

 

1.2 Det blir aldrig som man tänkt sig – det kritiska 
momentet 

Vad kan då ses som ett kritiskt moment? I vår studie har vi observerat både 
interna och externa händelser som vi väljer att benämna som kritiska moment. 
Det är alltifrån interna avhopp som drabbat Posten till naturkatastrofer som 
påverkat Utrikesdepartementet. Kan det kritiska momentet ge organisationer den 
dynamik som Lewin (1975) förespråkar och i sådana fall skapar det utrymme för 
ytterligare förändringar? 
 
Gersick (1991) argumenterar för att när organisationen utsätts för en större 
oförutsedd förändring som sker hastigt så kan det skapas ett kaos och en 
dynamik, vilket löser upp de befintliga strukturerna. Detta kan, i likhet med 
Lewins (1975) teori, skapa utrymme för ytterligare förändringar. Gersick (1988) 
har i sina studier av projektgrupper kommit fram till att de istället för att 
utvecklas kontinuerligt över tiden, utvecklas under en period av tröghet. Vidare 
menar hon att gruppernas utveckling går igenom två faser som är beroende av 
projektets deadline. Den första fasen av tröghet uppstår i slutet av 
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planeringsfasen. När projektet har nått sin mittpunkt, det vill säga halvvägs till 
deadline, kommer gruppen in i en övergångsperiod och trögheten tenderar att 
minska. Gersick (1989) argumenterar vidare för att tidpunkten för 
övergångsperioden är när gruppmedlemmarnas uppfattning om sitt eget arbete 
förändras på ett fundamentalt vis och att gruppens framsteg kommer från 
medlemmarnas vetskap om tid och deadlines, snarare än det arbete som utförts 
fram till en viss tidpunkt. Gersick (1995) benämner mittpunkten som en 
medelålderskris. Hon argumenterar för att gruppen vid denna kris stannar upp 
för att reflektera och ompröva projektarbetets framtida riktning. Hon menar 
vidare att gruppen i detta skede kan rådfråga externa intressenter, exempelvis 
uppdragsgivare, om hjälp för att lösa konflikter, klargöra mål och hitta nya 
infallsvinklar inom projektet. 
 
Det är viktigt att inte blanda ihop det som Gersick benämner som kris och det 
som vi väljer att benämna som kritiskt moment. Det är två skilda begrepp. 
Varför vi har valt att presentera Gersicks teorier är för att vi finner det intressant att 
studera om effekterna som uppkommer under en medelålderskris även uppstår under det 
som vi benämner som ett kritiskt moment? 
 
Om de organisatoriska förutsättningarna förändras hävdar Deetz (1994) att det 
är särskilt viktigt att uppmärksamma vilka underliggande värderingar och 
ideologier som ligger till grund för till synes vardagliga ting som till exempel 
hur arbetsuppgifter fördelas eller hur information hanteras. Denna fördelning 
och hantering påverkas i sin tur av de dominerande grupperna inom 
organisationen som genom sin position eller ledarroll skapar och definierar 
referensramar och genom dessa utövar inflytande på andra gruppers behov, 
intressen och problem (Weick, 1979). Vid ett sådant utövande föreligger det 
enligt, Deetz (1994), en risk att deras åsikter ges allmängiltig status och att idéer 
och kunskaper som motsäger dem undertrycks eller döljs. 
 
Ett sådant förtryck inom organisationen kan vara ett sätt för dominerande 
grupper att hantera motstånd, vilket i sin tur kan ses som ett maktutövande 
Beronius (1986). Vi ställer oss därför frågande till hur makt påverkar effekterna av det 
kritiska momentet? Vi kommer således att studera kritiska moment och analysera 
dem ur ett maktperspektiv. För att kunna göra detta kommer vi i följande 
stycke föra en diskussion om maktbegreppet. 
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1.3 Makt – ett begrepp, flera definitioner 
Makt är ett ord som existerar och verkar olika i olika sammanhang. Det 
används med varierande innehåll i politiska diskussioner, samhällsdebatter, 
massmedia och ekonomisk teori. I den samhällsvetenskapliga och ekonomiska 
forskningen har flertalet försök gjorts för att formulera kloka definitioner och 
föra diskussioner om makt som en svårbestämd storhet. 
 
Den moderna maktdebatten tog fart på 1950- talet när ”elitisterna” som bestod 
av sociologer, med en syn på makt som en centraliserad storhet, kritiserades av 
statsvetarna, pluralisterna, som hävdade att makten snarare är decentraliserad 
(Bacharach & Baratz, 1972). Beronius (1986) menar att olika teorier använder 
samma namn för att beskriva olika fenomen och samma ord för olika begrepp, 
vilket väl beskriver mångfalden inom maktbegreppet. Makt kan definieras 
ytterst snävt och utesluta en rad förhållande samtidigt som det finns utrymme 
för extensiva tolkningar av specifika händelser eller fenomen. Vi kommer 
nedan att presentera olika synsätt på makt, där vi inleder med en snävare 
tolkning för att slutligen diskutera Michel Foucaults extensiva syn. En av de 
snävare tolkningarna är att; 
 
”A har makt över B i den utsträckning han kan få B att göra något som B annars inte 
skulle göra.”  

(Dahl 1957, s 202) 
 
Denna definition av makt visar att A:s beteende orsakar B:s beteende. Är det då 
så enkelt att de som har en högre position eller ledarroll inom organisationen 
kan påverka andra individer och styra förändringar? Om vi förespråkar Dahls 
(1957) snäva tolkning så kan deras möjlighet att skapa och definiera 
referensramar, Weick (1979), ses som ett bevis på makt. Samtidigt diskuterade 
vi tidigare hur dominerande grupper kunde välja att hantera motstånd genom 
att definiera referensramar. Oavsett om vi använder en snäv eller mer extensiv 
tolkning så ser det ut att förekomma makt under det kritiska momentet. 
 
Dahl (1957) fokuserade sina studier på att undersöka vem som fattade besluten 
och hur besluten togs. Enligt Beronius (1986) var sökandet efter att lokalisera 
maktens subjekt, det vill säga vem som innehar makt, det som drev Dahl och 
övriga inom den statsvetenskapliga skolan. Beslutsfattandet ansågs av 
pluralisterna vara den plats som avgör vilka individer eller grupper som har 
mer makt än andra. Frågan är om makt inom det kritiska momentet går att 
hänföra till specifika individer eller grupper. 
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Bacharach & Baratz (1972) har kritiserat Dahls synsätt på makt då de 
argumenterar för att det inte går att begränsa sig till det som är synligt och 
direkt mätbart. Liksom Dahl har Bacharach & Baratz (1972) valt att avgränsa sin 
definition till en beslutsproblematik där det som inte kan relateras till beslut 
eller icke-beslut faller utanför ramen (Beronius 1986). De pekar på tre skäl till 
varför makt inte kan ses som en egendom som kan innehas av en individ eller 
grupp. För det första, menar författarna, att detta sätt att se på makt inte skiljer 
mellan makt över människor och makt i sak. För det andra kan makt inte mätas 
i det mål som uppnås utan kan endast ställas i relation mot något. För det 
tredje, menar författarna, att innehav av maktmedel inte är detsamma som 
innehav av makt. Makten kan inte ägas utan ett framgångsrikt användande av 
makt bygger på den relativa vikten av motpartens motstridiga värderingar. 
 
Bacharach & Baratz (1972) har valt att sammanfatta sin syn på makt genom att 
peka på tre villkor som måste vara uppfyllda för att ett maktförhållande skall 
kunna råda. En konflikt mellan A och B:s värderingar, B samtycker till A:s 
önskningar och B gör det i rädsla för att A skall beröva honom något som 
besitter ett högre värde än vad han fått av ett icke-samtycke. Enligt detta 
resonemang går det inte hänföra makten i ett kritiskt moment till en viss 
individ eller grupp. Vi ställer oss frågande till om makt i det kritiska momentet 
endast verkar inom beslutsproblematikens ramar eller om den kan existera 
utöver dessa. 
 
Lukes (2005) instämmer med ovannämnda författare om att A kan utöva makt 
genom att få B att göra saker han inte vill göra. Han argumenterar dock för att 
ett av problemen med såväl Dahl som Bacharach & Baratzs definition av 
maktbegreppet är att de förutsätter att en konflikt måste föreligga för att 
maktutövande ska vara möjligt. Samtidigt menar han att ett effektivt 
maktutövande handlar om att förebygga en konfliktsituations uppkomst 
genom att påverka individers perceptioner och preferenser. Detta kan A göra 
genom att influera, forma och begränsa B:s önskningar så att de överens-
stämmer med hans egna, vilket avlägsnar den konfliktsituation som skulle 
kunna existera.  
 
”A may exercise power over B by getting him to do what he does not want to do, but he 
also exercises power over him by influencing, shaping or determining his very wants”.  

Lukes (2005: 27) 
 
Lukes resonemang talar mot att makt i det kritiska momentet endast existerar 
när det finns en beslutsproblematik. Trots att hans avsikt är att frångå det 
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individualistiska perspektivet genom att vidga maktdiskussionen till att 
innefatta makt och struktur, så är han ändå fångad i subjektproblematiken, det 
vill säga i studierna söker han lokalisera vem som har makt. Vi ställde oss 
tidigare frågan om makt går att hänföra till någon och fick stöd i Bacharach & 
Baratz (1972) att så inte är fallet. Med andra ord så svarar Bacharach & Baratz 
och Lukes teorier delvis på våra frågor, samtidigt som de lämnar vissa 
frågetecken. Detta beror på att Bacharach & Baratzs, såväl som Lukes, utgår 
från den grundläggande maktförståelsen där A utövar makt över B där A 
påverkar B på ett sätt som motstrider B:s intressen. Problemet med detta 
substantialiserande av makt, menar Beronius (1986), är att det får makt att 
framstå som något som inte behöver utövas utan något som äges, erövras eller 
som en potential som individen kan välja att utöva. Denna problematik leder 
oss till det perspektiv av makt som vi kommer att använda i vår analys av det 
kritiska momentet. 

 

1.4 Foucault – makt som en relation 
Foucault (1982) har valt att inte kritisera andra forskare inom maktområdet 
utan menar att deras arbete är viktigt och värdefullt. Han föreslår dock att 
undersökandet av makt bör präglas mer av empiri som är kopplad till 
vardagliga situationer. Det medför en analys av makt som innehåller mer 
relationer mellan teori och praktik, där han intresserar sig för makten riktad 
mot subjektiviteten. 
 
”There are two meanings of the word ”subject”: subject to someone else by control and 
dependence; and tied to his own identity by conscience or self-knowledge.” 

Foucault (1982: 212) 
 
Individen blir dels underordnad i skapandet av subjektivitet, samtidigt 
utvecklas en viss begränsad identitet. Däri utövas makten genom att subjektet, i 
detta fall individen, binds till en viss identitet. (Foucault, 1982) 
 
För Foucault är det i huvudsak inte resultatet av maktförhållandet som 
intresserar utan av vad som händer i förhållandena och med vilka medel makt 
utövas (Foucault 2002a). Foucaults idé om makt kan möjligen sammanfattas 
som en central aspekt av relationer, där subjektiviteten omvandlas eller 
reproduceras genom sociala interaktioner, vilka utrycker makt (Knights & 
Willmott, 1989). 
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Lindgren (2003) menar att Foucaults maktbegrepp, som han kallar ”maktens 
analytik” utgår från det samhälleliga vardagsplanet där makt är något som 
utövas över människan som fysisk varelse där; 
 
”Makt i sig inte är liktydigt med en viss institution eller struktur. Och den är inte 
heller en förmåga eller ett resursinnehav som vissa personer är utrustade med. Makt är 
snarare synonymt med en elementär kraft vilken är immanent i alla förekommande 
sociala relationer. Den kan förstås som en neutral kapacitet att verka, påverka och 
förändra.”  

Lindgren (2003: 360)  
 
Makt för Foucault (2002a) är därmed inte någon slags abstrakt egenskap som 
kan avskiljas och studeras separat. Istället saknar makten essens och går inte att 
kvantifiera utan existerar endast i relationer, där den uttrycks genom handling. 
Foucault lägger därmed ingen större vikt vid vem som ”har” makt, det vill säga 
suveränens makt över någon, utifrån dennes roll, kunskap, position eller någon 
annan maktbas. (Alvesson 1995) Makt låter sig inte lokaliseras eller fixeras, utan 
maktrelationer förstås istället bäst genom de tekniker och former som de 
uttrycks i, där maktens utövning blir det centrala. Foucault (2002a) ser makt 
som ett nät av; 
 
”…lättrubbade, olikartade, ostadiga och spända styrkeförhållanden” 

 Foucault (2002a: 104) 

 

1.5 Syfte och Disposition 
Vi ämnar ge en infallsvinkel till hur makt och maktutövning kan ses till skillnad 
från de mer frekventa uppfattningarna som framkommer i dagens 
management- och ledarskapslitteratur, där vi anser att fokus tenderar att 
hamna alltför mycket på ledningens perspektiv. Syftet med studien är att 
identifiera kritiska moment som har varit avgörande för organisationers 
förändringsarbete samt bidra med ytterligare kunskap om förändringsprocesser 
genom att studera det kritiska momentet och dess effekter ur ett Foucaultianskt 
maktperspektiv. 
 
Studien fungerar på inget sätt som en manual eller checklista för företag i 
förändring varför läsaren av denna uppsats inte skall förvänta sig att finna 
konkreta råd och tips. Däremot finns det ett antal infallsvinklar och reflektioner 
som kan vara bra att ha i åtanke vid en förändring. Genom att medvetandegöra 
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det kritiska momentets effekter och dess betydelse för ett förändringsarbete vill 
vi ge ett kunskapsbidrag inom området som även kan ligga till grund för vidare 
studier inom förändringsprocesser.  
 
I nästkommande kapitel inleder vi med att förklara och beskriva vår metod och 
vårt tillvägagångssätt. Där beskrivs främst hur vi har gått tillväga när vi har 
kontaktat och intervjuat fallorganisationerna, identifierat de kritiska momenten 
samt hur vi har valt att tolka och använda oss av Foucaults maktbegrepp. 
Nästföljande kapitel behandlar vår insamlade empiri där vi har valt att beskriva 
respektive fallorganisation, dess kritiska moment samt de effekter som har 
uppkommit av de kritiska momenten. Därefter presenterar vi Foucaults 
maktbegrepp som ligger till grund för vår analys av det kritiska momentet. I 
efterkommande kapitel analyserar vi den insamlade empirin utifrån Foucaults 
maktbegrepp för att avslutningsvis presentera de slutsatser och reflektioner 
som studien har bidragit till.     
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2 HUR OCH VARFÖR – EN 
METODOLOGISK GENOMGÅNG 

 
Detta kapitel avser att presentera hur vi har gått tillväga vid studiens genomförande 
samt diskutera vilka metodologiska val vi har gjort under studiens gång. Vi presenterar 
här bland annat hur vi har identifierat de kritiska momenten samt hur Foucaults 
tolkning av makt har påverkat vår studie. 

 

2.1 Studerade fall 
Eisenhardt (1989) menar att en fallstudie kan ske genom att använda sig av ett 
eller flera fall. Vi har i vår studie valt att behandla tre organisationer som 
befinner sig i, eller nyligen avslutat, en betydande organisationsförändring. Vår 
uppfattning är att individer som nyligen har genomgått ett förändringsarbete är 
villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Om antalet studerade fall i en 
studie är begränsat till ett fåtal fall argumenterar Pettigrew (1998) för att dessa 
bör utmärka sig så till den grad att den för studien intressanta processen är 
transparant och enkel att observera. 
 
I vårt val av fallorganisationer har urvalet främst påverkats av access och 
öppenhet, då detta var viktigt för att kunna observera de maktrelationer som 
finns inom organisationerna. Vi hade i inledningsskedet kontakt med en 
projektledare på Nordea, som var tilltänkt som en av studiens fall-
organisationer. Studien inriktades med tiden mot att behandla kritiska moment 
ur ett maktperspektiv vilket medförde vissa komplikationer. När vi 
presenterade den nya inriktningen av studien för vår kontaktperson på Nordea 
var denne inte längre villig att ställa upp på en intervju utan ett godkännande 
från ledningen. I telefonsamtalet där ordet makt togs upp tolkade vi det som 
om kontaktpersonen reagerade starkt mot just ordet makt. Från att ha bemötts 
positivt och med ett intresse fick vi nu ett mer återhållsamt bemötande. Efter ett 
antal telefonsamtal med högt uppsatta personer inom Nordea tolkade vi den 
respons vi fick som att Nordea inte var intresserade av att delta i vår studie.  
 
Effekterna av detta blev att vi i vårt val av fallorganisationer allt mer 
prioriterade access och öppenhet. När vi kontaktade potentiella 
fallorganisationer var vi medvetna om att ordet makt kan uppfattas negativt. 
Därför valde vi först att beskriva vad studien skulle inrikta sig mot, det vill säga 
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kritiska moment, för att senare i samtalet presentera studiens maktperspektiv. 
De organisationer som vi har haft kontakt med har inte reagerat på samma sätt 
som Nordea utan har snarare visat intresse för studiens maktperspektiv. De 
fallorganisationer som blev aktuella för studien var Systembolaget och 
Utrikesdepartementet där vi fick bra kontakt med anställda som arbetat med 
olika delar i respektive förändringsarbete. De anställda som deltog vid 
intervjuerna hade också möjlighet att diskutera de kritiska momenten öppet och 
fritt från påverkan av andra inom organisationen. Vi har förutom den empiri vi 
erhållit från intervjuer med Systembolaget och Utrikesdepartementet använt 
oss av en studie som Bredin & Söderlund genomfört av Postens stora 
förändringsprojekt under början av 2000-talet. 
 
Westelius (1996) har i sin avhandling, A Study of Patterns of Communication in 
Management Accounting and Control Projects, använt sig av såväl befintliga 
empiriska studier som eget inhämtat material. Westelius motiverar sitt val med 
att användandet av befintlig empiri bidrar till att ge ett bredare urval och att 
mycket av det som tidigare studerats går att använda för att stärka den empiri 
som har införskaffats specifikt för studien. Problemet med användandet av 
tidigare studier är att det endast går att tolka informationen från vad som 
faktiskt är skrivet i studien. Intervjuerna kan ha bidragit med information som 
författarna av någon anledning inte valt att behandla i studien. (Westelius, 
1996) Väl medvetna om detta anser vi ändock att Bredin & Söderlunds studie 
har bidragit till ett bredare urval samtidigt som den har verkat som en slags 
förförståelse inför vår studie. Postens förändringsprojekt kantades av en del 
större interna såväl som externa påverkningar, vilket förde oss fram till att 
studien skulle behandla just de kritiska momenten i ett förändringsarbete.  
 
Vi har även låtit oss inspireras av hur Westelius strukturerat sin presentation av 
empirin. Denna metod att presentera data underlättar för läsaren då det tydligt 
framkommer vilken organisation respektive avsnitt behandlar, samt för att 
enklare särskilja den empiri vi inhämtat från den empiri som kommer från 
Bredin & Söderlunds studie. Vi har i empiriavsnittet valt att presentera de 
kritiska momenten på ett relativt kortfattat men levande sätt. I både vår empiri 
och analys har vi låtit oss inspireras av Alvessons (1995) studie Kommunikation 
makt och organisation, där han studerar ett informationsmöte ur ett 
Foucaultianskt maktperspektiv. Hans empiriska underlag består endast av ett 
informationsmöte som han sedan väljer att analysera med hjälp av Foucaults 
maktbegrepp. Alvessons sätt att studera och analysera med hjälp av Foucault 
gav oss en insikt i hur vi kunde forma vår studie, varför vi valde att studera det 
kritiska momentet ur Foucaults maktbegrepp. Vi är medvetna om att studiens 
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empiri kan uppfattas som enkel och vardaglig men som tidigare nämnts menar 
Foucault att undersökandet av makt bör präglas av empiri som är kopplad till 
vardagliga situationer. 

 

2.2 Kritiska moment 
Vi har i vår studie valt att definiera ett kritiskt moment som en situation som 
har uppkommit av en intern eller extern påverkan på förändringsarbetet. 
Tanken att studera kritiska moment slog oss vid läsandet av Gersicks studier av 
projektgrupper i samband med att vi arbetade med studien om Posten. Hon 
menar att det uppstår ett kritiskt moment halvvägs genom ett projektarbete, där 
gruppen stannar upp och reflekterar. Vi ställde oss frågande till om inte detta 
kunde inträffa vid fler tillfällen och då i samband med interna alternativt 
externa påverkningar. Samtidigt såg vi det intressant att studera huruvida 
effekterna som Gersick nämner kunde vara desamma vid sådana påverkningar.  
 
Inspirerade av Alvesson (1995) är det i vår studie inte individen eller systemen 
som prioriteras utan det är snarare en analys och förståelse utifrån de 
handlingar, situationer och sociala praktiker som finns i det kritiska momentet. 
I Posten inträffade ett antal större interna och externa påverkningar som 
medförde att förändringsarbetet stannade upp och bytte riktning. Vi har valt att 
använda oss av två av dessa påverkningar som vi ansåg vara rika på 
handlingar, situationer och sociala praktiker.  
 
Den definition av kritiska moment som vi valde tillsammans med Gersicks teori 
om medelålderskriser gav oss en bild av hur vi skulle identifiera kritiska 
moment i fallorganisationerna. Vi har även använt oss av Postens interna och 
externa påverkningar som exempel när vi har definierat och identifierat kritiska 
moment i fallorganisationerna. För att identifiera de kritiska momenten i 
fallorganisationerna lät vi biträdande projektledare respektive enhetschef 
beskriva interna och externa påverkningar som de uppfattade som avgörande 
för förändringsarbetet. De kritiska moment som framkom hos 
fallorganisationerna liknar inte de som vi exemplifierade genom Posten varför 
vi inte tror att det har påverkat deras val av interna eller externa påverkningar.   
 
Samtidigt har de kritiska moment vi har observerat uppfyllt de krav vi satt på 
innehållsrika handlingar, situationer och sociala praktiker. Vid identifieringen 
fann vi två kritiska moment i Posten och UD som uppfyllde kraven samtidigt 
som vi i Systembolagets fall identifierade ett kritiskt moment. Anledningen till 
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att vi valde att identifiera ett kritiskt moment i Systembolagets fall var att deras 
förändringsarbete sträckte sig över en kortare tidsperiod och att det endast 
inträffade ett kritiskt moment som den biträdande projektledaren såg som 
avgörande för förändringsarbetet. Vi valde därför att endast behandla ett 
kritiskt moment i Systembolaget istället för att studera ytterligare ett kritiskt 
moment som inte var tillräckligt innehållsrikt. 

 

2.3 Intervjuer om kritiska moment  
Studier kan använda sig av kvantitativ data, kvalitativ data eller en 
kombination av de båda (Yin, 1984). Vi har använt oss av den kvalitativa 
ansatsen som fokuserar på en öppen och mångtydig empiri med studieobjektets 
perspektiv av det kritiska momentet som utgångspunkt (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Vid kvalitativa undersökningar kan exempelvis intervjuer, observationer 
eller redan befintliga dokument användas för datainsamling (Eisenhardt, 1989). 
Vi har i vår studie valt att inhämta empiri främst genom intervjuer där vår 
avsikt har varit att fånga individernas tankar, attityder samt känslor som 
uppstått under det kritiska momentet. Intervjuerna har gett oss möjligheten att 
kunna ställa mer ingående frågor och där det behövs följa upp med följdfrågor. 
Vi kunde också förklara mer ingående om respondenten på något vis 
missförstått avsikten med frågan. 
 
Vi kontaktade de utvalda organisationerna via telefon. När vi kommit i kontakt 
med personer inom det valda området, det vill säga förändringsarbete, använde 
vi oss av ett så kallat snöbollsurval. Det innebär att de personer som intervjuas 
tillfrågas om andra lämpliga respondenter för undersökningen (Esaiasson, 
2003). Vi pratade i telefon med de personer som vi blivit rekommenderade för 
att kunna konstatera att vissa av dessa passade in i vår undersökning medan 
vissa kunde rekommendera andra inom organisationen som vi kunde prata 
med. 
 
Vi har haft telefonkontakt med samtliga respondenter innan intervjutillfället för 
att säkerhetsställa att respondenten har insikt i de frågor som vi ämnat 
diskutera. När vi hade bokat in ett möte med respondenten skickade vi, via e-
post, den intervjuguide vi framställt för att ge respondenten möjligheten att 
förbereda sig inför intervjun. Respondenten tillfrågades vid det inledande 
telefonsamtalet om det fanns möjlighet för oss att använda oss av bandspelare 
vid intervjutillfället. Ingen av respondenterna motsatte sig detta vilket gav oss 
en möjlighet att vid intervjutillfället fokusera oss på diskussionen för att vid ett 
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senare tillfälle gå tillbaka och analysera informationen. Respondenten 
tillfrågades även om hur lång tid som var möjligt att avsätta för intervjun, där 
vårt mål var att få cirka två timmar per intervju. Intervjuernas längd har 
varierat mellan en och två timmar där respondentens möjlighet att avsätta tid 
styrde längden av intervjun. Vi anser inte att längden på intervjuerna har 
påverkat studien då vi vid samtliga intervjuer fick beskrivande och 
uttömmande svar om det kritiska momentet och dess konsekvenser.     
 
Som tidigare nämnts lät vi i biträdande projektledare respektive enhetschef 
identifiera vad de som såg som avgörande interna alternativt externa 
påverkningar. Vi är medvetna om att det tillvägagångssätt vi har använt för att 
identifiera det kritiska momentet i fallorganisationerna har påverkat de 
efterföljande intervjuerna. Det vill säga att vi har använt de kritiska moment 
som de inledande intervjuerna har gett oss som utgångspunkt i de följande 
intervjuerna. Vi har därmed medvetet styrt in respondenterna på vilka kritiska 
moment som ska behandlas för att därefter lämna öppet för respondenten att 
komma med egna åsikter och reflektioner om det inträffade. En följd av detta 
kan vara att den enskilda individen ansåg att det fanns ett annat kritiskt 
moment som påverkade förändringsarbetet än mer, vilket då inte framkom vid 
intervjutillfället. Vi uppfattade det som att även medarbetarna ansåg att de 
kritiska moment som identifierats i tidigare intervjuer var viktiga för 
förändringsarbetet. 

 

2.4 Tolkning av makt 
Foucault är måhända en kontroversiell filosof och idéhistoriker men hans texter 
om makt och maktutövning har bidragit till en alternativ tolkning i 
diskussionerna kring makt. Foucaults texter är ofta komplexa, svårtolkade och 
rika på metaforer. De bygger på ett resonemang som är egensinnigt, 
okonventionellt och som dessutom förändrades över tiden. (Ekenstam, 1993) Vi 
har därför i tolkningen av Foucault använt oss av hans egna texter men även av 
andras tolkningar och återgivelser av hans texter. De tolkningar och 
återgivelser som vi har tagit del av har bidragit till att studien inte enbart 
innefattar våra egna tolkningar av Foucaults syn på makt, vilket ger ett bredare 
perspektiv av Foucaults maktbegrepp.   
 
Foucaults (2002a) syn på makt avser enligt honom själv inte att ligga till grund 
som teori, utan som ett annorlunda sätt att hantera former och relationer av 
makt. Han benämner det som maktens analytik vilken innebär; 
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”…att definiera det specifika område som maktrelationerna utgör och fastställa vilka 
verktyg som behövs för att analysera det.” 

Foucault (2002a: 95) 
 
I vår studie har vi använt oss av handlingar, situationer och sociala praktiker 
för att kunna studera maktrelationerna inom det kritiska momentet. Foucault 
(2002a) såg sina böcker som små verktygslådor, inte tillslutna eller teoretiskt 
avslutade verk. Detta har gett oss som författare ett relativt fritt 
tolkningsutrymme utifrån Foucaults maktbegrepp. Vi är medvetna om att vår 
studie är formad efter dessa verktygslådor vilket också har varit syftet med 
uppsatsen. Vår studie kommer att genomsyras av Foucaults tankar och 
funderingar vilket innebär att våra tolkningar av Foucault blir centrala för 
studien. 
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3 KRITISKA MOMENT I 
VERKLIGHETEN 

 
Vi kommer i detta kapitel att behandla den empiri som ligger till grund för vår studie. 
Inledningsvis diskuteras Posten och bakgrunden till deras förändringsarbete för att 
sedan presentera de kritiska moment som uppstod samt effekterna av dessa. Därefter 
följer en liknande presentation av vad vi har observerat i Systembolaget och 
Utrikesdepartementet. Materialet bygger, om inget annat framkommer, på de intervjuer 
som vi genomfört och i Postens fall på Bredin & Söderlunds studie om ”Postens nya 
servicenät”. 

 

3.1 Posten 
”Du måste våga stå fast. Du kan aldrig göra en sån här förändring utan att det kommer 
att blåsa. Du måste orka hela vägen ut.” 

Charlotte Ahlström, projektledare Nya Servicenätet 

 

3.1.1 Bakgrund till Posten 
Posten är ett stort svenskt företag med gamla anor som under de senaste åren 
genomgått ett antal drastiska organisationsförändringar. 1994 kom Postens 
monopolställning att avskaffas vilket satte press på organisationen. Företaget, 
som fortfarande ägs av den svenska staten, har på grund av denna 
marknadsförändring tvingats utveckla och rationalisera sin verksamhet. Bland 
annat har en halvering av personalstyrkan från cirka 80 000 till cirka 40 000 
anställda genomförts under en tioårsperiod. 
 
En annan viktig faktor till förändringsarbetet, utöver den avreglerade 
marknaden, var den minskade efterfrågan av Postens tjänster. Främst var det 
Posten brev som märkte av en minskad efterfrågan till följd av den ökade IT-
användningen i Sverige, där den svenska befolkningen använder sig mer och 
mer av e-post istället för vanliga brev. 
 
Ett flertal utredningar hade genomförts, vilket medförde att högre chefer och 
ledningen inte delade allmänhetens uppfattning och såg förändringen som lika 
drastisk. För Posten som företag var förändringen ett naturligt steg med 
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bakgrund i omvärldens utveckling och en nödvändig förändring för att ha 
möjlighet att driva Posten med lönsamhet i bolagsform. 
 
”Vi ville prova något nytt! Vi ville pröva nya vägar och visa att det går att göra något 
avsevärt annorlunda på mycket kort tid.” 

Medlem i koncernledningen 
 
För att möta dessa förändringar skulle organisationen anpassas och en återgång 
till kärnverksamheten, det vill säga brev och paket, var det som den nya 
ledningen ansåg vara lösningen. Innan förändringen var brev, paket och 
finansiella tjänster företagets tre huvudverksamheter. Den tekniska 
utvecklingen drev även fram ett minskat transaktionsbehov på kontoren till 
förmån för girering, uttagsautomater samt transfereringar via Internet. Ett led i 
förändringen blev således att avskaffa de finansiella tjänsterna, då dessa inte 
längre kunde drivas med förtjänst, genom att bland annat avyttra Postgirot till 
Nordbanken (nuvarande Nordea). Fokus kom i och med förändringen således 
att ligga på brev och paket. 
 
Posten startade sju koncernprojekt för att få igenom de nödvändiga 
förändringarna. Enligt ledningen skulle dessa projekt få de resurser som 
krävdes, målet var att genomföra dem snabbt. Projekten skulle drivas parallellt 
med den övriga verksamheten men den personal som var avsatt till projekten 
skulle arbeta heltid inom dessa. 
 
Postens koncept var att på ett enhetligt och professionellt sätt presentera de 
stora förändringarna för allmänheten; det nya servicenätet, den nya 
varumärkesstrategin och vilken innebörd förändringarna skulle komma att få 
för svenska folket. Hela Sverige sågs som en målgrupp, allt ifrån företagare, 
invandrargrupper, handikapporganisationer, opinionsbildare etcetera. 
Kommunikation utformades utifrån två utgångspunkter; det faktum att det 
traditionella postkontoret skulle stängas, vilket skulle skapa debatt och beröra 
flera parter, samtidigt som förändringen skulle påverka redan utsatta grupper i 
samhället. Redan från start fanns en medvetenhet om att Posten var tvungna att 
utforma ett starkt grundläggande koncept som skulle följas i hela Sverige, 
samtidigt som lyhördhet gällande opinionsbilden var ytterst viktigt. 

 

3.1.2 Kritiskt moment 1 
Britt Rozental var projektledare för projektet som skulle ta fram Postens nya 
profil samt kommunicera ut detta såväl internt som externt. Under 
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huvudprojektet låg ett antal delprojekt, däribland projekt som fokuserades på 
framtagandet av nya postlådor, kläder och fordon. Projektet, som inleddes i 
början av 2000, präglades av ett tufft arbetstempo då tanken var att resultatet 
skulle presenteras på en vernissage under hösten 2000. Framförallt två faktorer 
medförde att förutsättningarna för designprojektet förändrades. 
 
Efter ett halvår i projektet blev Postens marknadschef, informationsdirektör och 
varumärkeschef erbjudna andra tjänster utanför posten, vilket resulterade i att 
de slutade. Samtliga var centrala personer i uppstarten av Design & 
Kommunikationsprojektet och i framtagandet av varumärkesstrategin. Genom 
sin linjebefattning var informationsdirektören projektets formella beställare. 
 
Media gav även utryck för att den nya designen var silvrig och dyr, opinionen 
var missnöjd. Ledningen höll sin kommunikationsstrategi, var lyhörda och 
ifrågasatte om det verkligen behövdes en så radikal förändring i designen, 
framförallt logotypen. Frågan ställdes om Posten verkligen behövde förstöra ett 
av Sveriges mest välkända varumärken genom att ta bort kronan?  

 

3.1.3 Effekter av det kritiska momentet  
Posten anställde ett par månader efter detta nya personer för att fylla 
positionerna och låta dem sätta sin prägel på arbetet. Detta fick till följd att Britt 
Rozentals arbete blev allt intensivare då de tre personerna som slutade hade 
varit centrala personer i projektet. 
 
Det som kom att bli en kärnfråga i projektet var kronans vara eller inte vara. I 
det förslag som presenterades i maj 2000 hade kronan över posthornet 
försvunnit och färgerna skulle gå mer i silver. Förslaget godkändes först av 
styrelsen men enligt Börge Österholm, vice VD, så förändrades åsikterna i och 
med anställandet av en ny informationsdirektör samt en ny marknadschef. 
Detta var en av de frågor som fick till följd att deadlinen försköts fram till 
början av mars 2001. Det togs även ett beslut att inte förändra den gula färgen 
på Postens fordon eftersom det skulle innebära alltför höga kostnader samtidigt 
som färgen var starkt förenad med posten. 
 
”Det gjordes ett stort arbete med att ta fram en symbol som hade tagit bort kronan. 
Vidare togs det fram ett helt profilprogram med en symbol som inte alls stod att känna 
igen av det gamla, med mycket silver som skulle stå för det som var express. Det var ett 
stort arbete och det var förankrat ända upp i styrelsen där de flesta spontant tyckte att 
det var bra. Sedan kom vi emot verkställighet och då skedde det ett skifte både när det 
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gäller informationsdirektör och marknadschef och då vände det. Det är rätt fascinerande 
att se hur ett stort gäng kan gå åt ett håll och tycka en sak och sedan när det kommer in 
nya synpunkter så stannar man upp och det resulterar i det som nu gäller, att vi vände 
på färgerna och behöll kronan.” 

Börge Österholm, vice VD 
 
Den stora förändringen medförde en hel del merarbete men mottogs relativt väl 
av projektorganisationen. Vissa var dock skeptiska, Posten skulle dels inleda ett 
samarbete med nya partners, samtidigt som den radikala utseendeförändringen 
ansågs kunna skapa förvirring både internt och externt.   
 
”En av hela höstens frustrationer var att det blev väldigt mycket förändringar utifrån 
beslut som fattades på högre nivå, som gjorde att vi också var tvungna att förändra hur 
det skulle se ut.” 

Inga-Britt Andersson, koordinator för delprojektet Design 

 

3.1.4 Kritiskt moment 2 
Syftet med projektet Nya Servicenätet var att skapa ett nytt, mer tillgängligt och 
mer kostnadseffektivt servicenät. Arbetet med projektet var bland annat inriktat 
på att ta fram en strategi angående partners och serviceställen, organisation och 
processer. Att anpassa organisationen till det nya servicenätet krävde stora 
omstruktureringar såväl på lokal som på organisatorisk nivå.  
 
Inledningsvis var direktiven klara för projektgrupperna, de finansiella 
tjänsterna skulle avskaffas och kassaservice med dem. Avtalet med 
Nordbanken var uppsagt och skulle löpa ut under våren 2001. En av orsakerna 
till att Postens förändringsprojekt skulle komma att ändras var den, mestadels 
negativa, massmediala uppmärksamhet som projektet hade börjat få. 
Diskussioner med staten, som ägare, hade uppstått om huruvida Posten skulle 
ansvara för att upprätthålla ett rikstäckande konkurrensneutralt kassanät. Detta 
kom att bli en kärnfråga i den debatt som blossade upp i media under 
sommaren och hösten 2000. 
 
”Det ska finnas minst ett postkontor i varje kommun där man kan betala räkningar, ta 
ut kontanter och göra insättningar och uttag på konton med bankkort. Dessa ställen ska 
även hantera utlandsbetalningar och fortsätta hantera dagskassor från företagare.” 

Björn Rosengren, statsråd 
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Diskussioner i riksdagen mynnade ut i att den grundläggande kassaservicen 
reglerades i en särskild lag, där det framkom att Posten skulle ansvara för att 
erbjuda kunderna in- och utbetalningar i hela landet. Riksdagens beslut innebar 
ett flertal förändringar inom projektet Nya Servicenätet, där strategin tidigare var 
att exkludera kassaservice och övriga finansiella tjänster. 

 

3.1.5 Effekter av det kritiska momentet 
”Vi har fått ett uppdrag från våra ägare att säkerställa kassaservice i hela landet…synd 
att det kom mitt i, vi hade kunnat göra det bättre om vi hade haft det med oss från 
början.” 

Åke Holst, delprojektledare servicenätsstrategi och utrullning 
 
Inom projektgruppen rådde det under den debatt som uppstod skilda 
meningar om huruvida kassanätet skulle ingå i det nya servicenätet. Enligt 
Charlotte Ahlström, projektledare i Nya Servicenätet, fanns en frustration inom 
projektet då deltagarna kunde följa debatten om postkontoren i media 
samtidigt som de i projektet bara kunde köra på och invänta andra direktiv. 
 
När de nya direktiven blev klara för projektgruppen blev stämningen pressad, 
hur skulle förändringarna påverka förhandlingarna med partners och de 
tidsplaner som var uppsatta? Åke Holst hävdar att en av de svåraste 
uppgifterna i projektet var att säkerhetsställa 1300 ställen för kassaservice. Han 
nämner att styrelsen redan hade beslutat om att ta bort kassan och att projektet 
tidigare främst handlade om att rita ett nytt nät för brev- och paketaffären.  
 
Införandet av kassaservice i Nya Servicenätet innebar att projektgruppen 
tvingades att hitta lösningar på problem som tidigare inte existerat. Planer om 
var partners och postcenter skulle finnas fick anpassas för att tillmötesgå kravet 
på ett postkontor i varje kommun. 
 
”Som konsekvens av att kassaservice kom till så var vi tvungna att bygga ett nytt 
system för våra postcenter. Vi hade tänkt använda oss av det gamla systemet i kassan 
till postcenter, men nu fick kassaservice behålla det systemet och vi var på kort tid 
tvungna att ta fram ett nytt system för postcenter.” 

Åke Holst, delprojektledare servicenätsstrategi och utrullning 
 
De blivande partners som Posten förhandlade med kom också att påverkas av 
förändringen. En stor del av de förväntade intäkterna hos partners låg i 
frimärksförsäljningen varför det var viktigt för partners att kassaservice inte 
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skulle få sälja frimärken. Diskussioner mellan staten, Posten och blivande 
centrala partners slutade i att rättigheterna till frimärksförsäljning hamnade hos 
partners. 

 

3.2 Systembolaget 
”Vi hade ju så lösa tyglar, alla var entusiastiska så in i helsike. Att få ett sånt här 
uppdrag var ju fantastiskt.”  

 Owe Nilsson, projektmedarbetare 

 

3.2.1 Bakgrund till Systembolaget 
Systembolaget är ett statligt företag som sedan mitten av 1800-talet har som 
uppgift att sälja alkoholhaltiga drycker till det svenska folket. Organisationen 
finns till främst av hälsomässiga skäl då det argumenteras för att ett monopol 
håller nere den svenska konsumtionen av alkohol, vilket förstärks av att 
organisationen drivs utan vinstintresse. Systembolaget har knappt 5000 
anställda och drygt 420 butiker och 580 ombud. (www.systembolaget.se)  
 
Trots monopolställningen är det viktigt för Systembolaget att förändra 
organisationen och möta konsumenternas behov. 1991 öppnades den första 
självbetjäningsbutiken i Sverige. (www.systembolaget.se) Detta kan sägas vara 
ett av många pilotprojekt som låg till grund för det förändringsprojekt som 
inleddes 2001. Självbetjäningsbutikerna motiverades med att det skulle vara 
trevligare att besöka och lättare att hitta för konsumenterna. Det skulle också bli 
bättre för både konsumenter och personal då personalen skulle få mer tid över 
till de kunder som verkligen behövde hjälp. En annan viktig faktor till varför 
Systembolaget valde att genomföra förändringar är den konkurrenssituation 
som smuggelsprit, ökade införselkvoter från EU-länder samt den försäljning av 
alkohol som förekommer på Internet har bidragit med.  
 
”Syftet med förändringsprojektet var att segmentera och ge kunderna vad de ville ha” 

Lennart Agén, biträdande projektledare 
 
Förändringsprojektet tillkom i uppdrag av ledningen för att vidareutveckla de 
planer som fanns för självbetjäningsbutikerna samt att arbeta fram andra 
butikskoncept för att möta konsumenternas behov. Ett koncept var det som 
kom att kallas vinkällaren som var butiker där det skulle finnas ett större 
vinutbud för att matcha behovet från specifika kundgrupper. Motpolen till det 
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var butiken som kallades express, där Systembolagets mest efterfrågade varor 
skulle säljas. Syftet med expressbutikerna var att möta behovet hos de 
konsumenter som sällan frågar om råd och stöd i valet av alkohol, de kunder 
som vet vad de vill ha. Förändringsprojektet arbetade också med att se till hur 
Systembolaget skulle bedriva e-handel, om det överhuvudtaget var något som 
skulle bedrivas.  
 
Projektgruppen bestod av sex personer där fyra personer hade delprojektansvar 
utifrån den fackkunskap de besatt. Projektledaren var den enda personen i 
projektet som inte var lokaliserad på huvudkontoret i Stockholm. Detta kan 
enligt Lennart Agén vara en av anledningarna till den bristfälliga 
kommunikationen med ledningen. På medarbetarnivå (inom organisationen) 
fanns ett stort intresse, de skulle kunna söka sig till en butik utifrån deras 
intressen, ytterligare karriärvägar skulle öppnas  

 

3.2.2 Kritiskt moment 
Förändringsprojektet präglades av lösa tyglar vilket fick till följd att arbetet 
karaktäriserades av ett kreativt tänkande, kanske för kreativt menar Lennart 
Agén. Ett exempel på det var butiksformen express som skulle öppnas där det 
rör sig mycket människor, främst i storstäder, med ett begränsat sortiment av 
högfrekventa varor. Arbetet med expressbutikerna hade bedrivits utan tanke på 
om förslaget låg i linje med Systembolagets normer och värderingar, utan 
snarare som ett sätt för att tillgodose konsumenternas behov. En av 
Systembolagets grundläggande värderingar har alltid varit kvalité framför 
kvantitet, varför en expressbutik med endast högfrekventa varor kan sägas vara 
aningen motstridigt. Konceptet handlade snarare om att få en ruljans med 
snabbt in och ut som ledord.  
 
När ledningen i slutskedet av projektet blev informerade om de olika tilltänkta 
butikskoncepten kom det nya direktiv. Ledningen ifrågasatte om 
projektgruppen inte hade klivit utanför Systembolagets ramar och värderingar, 
vilket Lennart Agén när han själv funderade över saken faktiskt insåg att de 
hade gjort.   
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”Vi jobbade väldigt långt med det här men när vi stannade till och kollade med kritiska 
ögon såg vi att förslaget inte låg i linje med företagets värderingar och det sätt vi vill 
bedriva detaljhandel – här handlar det om snabbt in och ut och inte om våra vanliga 
bitar som stöd och hjälpa kunder, god dryckeskultur. Så vi fick lägga ner butiksmodellen 
helt och hållet.” 

Lennart Agén, biträdande projektledare 
 
Ledningens delaktighet och deras svaga intresse av förändringsprojektet 
medförde att projektgruppens framarbetade butikskoncept kom som en 
överraskning när de väl presenterades. Lennart Agén menar att ledningen hade 
det strategiska ansvaret varför ett så motstridigt butikskoncept som 
expressbutiken innebar inte kunde genomföras.  
 
”Vi satte ingen broms, vi var öppna så in i helsike. Projektet gick ju ut på att vara 
kreativ då det var många kunder som vi skulle tillfredställa. Vi kanske insåg själva att vi 
var ute och cyklade men det behövdes en extern insyn i projektet för att något skulle 
hända.” 

Owe Nilsson, projektmedarbetare 
 
Det som jobbats fram stred mot systembolagets grundläggande principer om 
kvalité framför kvantitet, vilket Lennart Agén beskriver som ett arbete i det 
blinda mot dryckeskulturen.  För projektgruppen medförde de nya direktiven 
att hela projektets olika koncept var tvunget att ses över. De olika 
butikskoncepten som fanns i projektet hade setts som en tårta där varje tårtbit 
representerades av ett koncept. Nu skulle de plötsligt presentera en slutlig 
lösning där det saknades en tårtbit.  

 

3.2.3 Effekter av det kritiska momentet 
”Projektet fortlöpte under ett år och ledningen kom egentligen inte in i matchen förrän 
kvart i tolv, jäkligt sent.” 

Owe Nilsson, projektmedarbetare 
 
Lennart Agén menar att det var tur att de drog i nödbromsen utifrån de 
förutsättningar som dök upp och ledningens signaler. Han menar att 
expresskonceptet inte hade fungerat rent kapacitetsmässigt, då det var tänkt att 
det skulle bli en relativt liten butik ytmässigt med en stor genomströmning, 
vilket skulle medföra väntetider samt att det stred mot varumärket. Lennart 
Agén menar att när väl ledningen grep in så var det många som tänkte till och 
faktiskt höll med. Det var sedan de sex personerna i projektgruppen som satte 
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sig ned och diskuterade hur de skulle gå vidare och framförallt vilka 
förändringar de skulle arbeta vidare med.  
 
”När man jobbar inom projekt är det svårt att lyfta blicken och få något 
helhetsperspektiv, utan vi satt ju med fingrarna i syltburken och jobbade med vårt. Vi 
märkte alldeles för sent att vi dragit iväg för långt, det var så jäkla kul allting.”  

Lennart Agén, biträdande projektledare 
 
Det som var kritiskt i projektet var att arbetet drevs för fristående från 
ledningen under projektets gång. Owe Nilsson menar att snedsteg som dessa 
hade kunnat undvikas om ledningens kommunikation med projektgruppen 
hade varit bättre. Nu fick istället arbetet bedrivas med inriktning mot att se till 
vilka av de övriga koncepten som var genomförbara och hur dessa skulle 
kunna implementeras.   
 
”Det var en taskig styrning från ledningen i företaget, vi fick för lösa tyglar. Vi fick 
driva det för långt innan vi fick hejd på det. Delaktigheten och engagemanget från 
beställarna kanske inte var tillräckligt stort. Vi presenterade lösningar som var längre 
ut än vad de hade tänkt sig.”  

Lennart Agén, biträdande projektledare 
 
I slutskedet av projektet infördes vissa piloter för att se till hur väl de olika 
koncepten skulle fungera. Det öppnades exempelvis vinkällare i vissa städer 
och Internettjänsterna utvecklades till att innefatta beställning av det 
specialsortiment som Systembolaget tillhandahåller. En annan förändring som 
projektet ledde till var att anpassa sortimentet efter kundklientelet. Butiker på 
Östermalm skulle ha ett annat sortiment än de på Södermalm. Vad gäller det 
nedlagda konceptet med expresskonceptet så hade det inte varit förgäves. 
Lennart Agén menar att det ändå fick projektmedarbetarna att tänka i andra 
banor, Systembolaget är inte som vilken affärsverksamhet som helst utan har 
ett samhällsansvar som måste ligga till grunden för hela verksamheten. Många 
av de idéer som hade kommit med konceptet, såsom ljusläggning och 
hyllplaceringar kom också att användas i Systembolagets ordinarie 
självbetjäningsbutiker. 
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3.3 Utrikesdepartementet 
”Varje organisation måste göra sin egen resa, det finns ingen universalmetod, det finns 
många bra recept att använda sig av och trolla med, men vägen fram är en resa som 
varje organisationen själv måste göra.” 

Lars-Göran Larsson, enhetschefen för verksamhetsutveckling 

 

3.3.1 Bakgrund till Utrikesdepartementet 
Utrikesdepartementet (UD) och de 104 utlandsmyndigheterna, vilka inkluderar 
ambassader, delegationer och konsulat, utgör tillsammans utrikesförvaltningen. 
På UD i Stockholm tjänstgör cirka 900 personer. På utlandsmyndigheterna 
arbetar 550 UD-tjänstemän tillsammans med cirka 1 000 lokalt anställda 
personer. Inom hela utrikesförvaltningen arbetar totalt cirka 2 450 personer. 
(www.ud.se) 
 
Anna Lindh, dåvarande utrikesminister, var initiativtagare och en stark 
drivkraft för det förändringsarbete som inleddes vid årsskiftet 2003/2004. 
Hennes tragiska bortgång fick förstås stora konsekvenser på hela 
organisationen. Även inom förändringsarbetet stannades det upp för att tänka 
till hur det fortsatta arbetet skulle se ut och hur det framtida departementet 
skulle formas.  
 
Enheten för verksamhetsutvecklingen består av åtta personer och bildades 1 
januari, 2004. Gruppens uppgift är att arbeta med strategiska frågor där 
förändring och modernisering är viktiga ledord. Lars-Göran Larsson, 
enhetschef för verksamhetsutveckling, ser gruppen som organisationens 
katalysator som bidrar med metoder, arbetssätt och fokus. Enheten arbetar 
konsultativt då de i deras arbete är ute på bland annat chefsmöten, enhetsmöten 
och utbildningar för att informera och diskutera de förändringar som är 
aktuella. Patrik Nilsson, medarbetare i enheten för verksamhetsutveckling, 
liknar det vid att vara konsult, med enda skillnaden att de inte efterfrågas utan 
snarare tränger sig på. Enhetens uppgift blir att öka kommunikationen ut mot 
de övriga enheterna där det gäller att hjälpa dem att hitta engagemang i 
gruppen. De delar i organisationen som påverkas av förändringarna måste 
förstå att dessa förändringar inte kommer till för ledningens skull utan är ett 
försök att effektivisera verksamheten. 
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”Vår enhet går ju igång på förändringar, väldigt förändringsbenägna, i vår lilla grupp 
är det mycket högt i tak.” 

Patrizia Bricca, medarbetare i enheten för verksamhetsutveckling  
 
Lars-Göran Larsson beskriver medarbetarna i enheten för verksamhets-
utvecklingen som tentakler ut i organisationen som ska känna av och slå larm 
när något inte fungerar som det ska, medan han själv fungerar som tentakel 
upp i ledningsgruppen. I slutändan fattas besluten till förändring, beroende av 
vilken betydelse den skulle ha för organisationen, på den nivå där mandat för 
ett sådant beslut finns. Patrizia Bricca menar att det finns mycket utrymme för 
kreativitet samtidigt som varje beslut ändå måste stämmas av med 
enhetschefen.   

 

3.3.2 Kritiskt moment 1 
ʺLandets äldre diplomater blir trakasserade på UD.ʺ 

Per Ström (Dagens Nyheter 2004-11-22) 
 
I november 2004 publicerade Dagens Nyheter en debattartikel skriven av Per 
ström, minister på UD. Dagens Nyheter skrev på förstasidan om hur Ström 
menade att departementet i smyg dränerades på kompetens och kunskap. 
Ström skriver i artikeln om hur regeringen i tysthet genomför en förändring 
som syftar till att utplåna det gamla diplomatyrket. Han menar att de äldre UD-
tjänstemännen står i vägen för det nya UD och därför erhåller uppdrag med 
mindre ansvarsfulla arbetsuppgifter och i vissa fall inga arbetsuppgifter alls. 
Dessa trakasserier av äldre menar Ström leder till att många äldre tjänstemän 
känner sig förfördelade och vissa väljer därför att sluta i förtid. Vidare menar 
han att denna respektlösa behandling av äldre tjänstemän skadar tilltron till 
ledningens försök att skapa ”ett nytt UD”.  
 
”Det är nämligen lågt i tak i UD trots ledningens utåtriktade propaganda om öppenhet 
och försök till interna värdegrundsdiskussioner, provocerande interna utställningar, 
personalenkäter med mera. UD:s pågående så kallade förändringsprocess har till uppgift 
att genom dimridåer dölja vad som verkligen sker för både personalen och allmänheten. 
Det är dumt. Många av oss i UD skulle välkomna en öppet genomförd stor omdaning 
av UD.” 

Per Ström (Dagens Nyheter 2004-11-22) 
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3.3.3 Effekter av det kritiska momentet 
Debattartikeln i Dagens Nyheter berörde många medarbetare och reaktionerna 
var såväl positiva som negativa. Debatten som uppstod efteråt användes delvis 
som ett politiskt redskap för de som ville visa sitt missnöje mot utrikesministern 
Laila Freivalds men den medförde även ett större fokus på 
moderniseringsarbetet inom organisationen. Lars-Göran Larsson menar att det 
som, i och med artikeln, kom i fokus inte var en av kärnfrågorna för 
moderniseringsarbetet men att det var viktigt att få till en diskussion. Patrik 
Nilsson förstärker detta med att poängtera att all publicitet är bra publicitet. 
 
”Det är fritt att tycka och tänka, samtidigt finns det många som tycker och tänker på 
UD men tyvärr inte gör sig lika högljudda. Problemet är när en person går ut i spetsen 
med en kampanj mot moderniseringsarbetet så finns det många som tycker tvärtom men 
inte tar samma stora plats. Externer utanför UD, ser det ju med hans ögon, vi internt 
vet ju hur det fungerar.” 

Patrik Nilsson, medarbetare i enheten för verksamhetsutveckling 
 
Artikeln visade att det fanns ett motstånd inom vissa delar av organisationen 
mot förändringsarbetet. Lars-Göran Larsson menar att det är viktigt att möta 
motståndet och lyssna på antagonisternas åsikter samtidigt som ett fåtal 
individer inte får stjälpa hela förändringsarbetet. Om det finns en uppfattning 
som är dominerande måste den gälla men det finns de som inte accepterar det 
heller. 
 
”En del stannade av, hade inte tsunamin kommit hade vi kunnat vända det till något 
positivt, något konstruktivt. När tsunamin kom så hämtade sig aldrig organisationen, 
vi kom aldrig riktigt igen. Det blev ytterligare ett par hårda smällar, man kan jämföra 
det med en boxningsmatch där vi blev golvade för andra gången. Artikeln gav skjuts åt 
förändringsarbetet samtidigt som många delar stannade av, vi fick ställa om och 
omprioritera. Man reser sig upp, enda frågan är hur snabbt det går. Man kan komma 
stärkt ur som organisation, men det är klart beroende av hur golvad man är.” 

Lars-Göran Larsson, enhetschefen för verksamhetsutveckling 
 
Patrizia Bricca menar att det var mycket som blev bättre i och med artikel. 
Klimatet inom organisationen blev öppnare då de anställda diskuterade mer i 
fikarum och på intranätet om vad som egentligen kunde och skulle förbättras. 
Patrik Nilsson menar att det förde upp förändringsarbetet till ytan och att de 
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som arbetar med förändringen såg var resurserna borde läggas och vilka 
grupper som behövde bearbetas. 

 

3.3.4 Kritiskt moment 2 
Klockan fyra på morgonen den 26 december 2004 träffar en tsunami med en 
våldsam kraft kuststräckor i Sydostasien där många svenskar befinner sig på 
semester. Timmarna efter spreds budskapet om att många turister saknades 
efter flodvågor som svept in över stränderna. UD informerades om katastrofen 
av Jonas Hafström, ambassadör i Thailand, som fått in ett flertal rapporter om 
skadade svenskar. Laila Freivalds förklarar att en beredskapsplan sattes in 
direkt katastrofen var ett faktum samtidigt som många svenskar beskriver hur 
de förgäves försökte att komma i kontakt med myndigheten. Bemanningen på 
UD var uppenbarligen otillräcklig då ett dussintal personer skulle besvara de 
tusentals samtal som registrerades. (Johansson, 2005) 
 
Senare under dagen hålls en presskonferens där bland annat Göran Persson och 
Laila Freivalds besvarar frågor från massmedia som sedan via TV sänds ut till 
det svenska folket. Stort intresse riktas mot UD och Laila Freivalds och då 
främst varför det har varit så svårt att komma fram på telefon. (Johansson, 2005) 
 
UD fick veckorna efter katastrofen mycket kritik i media. Göran Persson gick 
bland annat ut och förklarade att det var ett misstag inom UD som gjorde att 
regeringen inte satte in krisorganisationen tidigare. (Malmström, 2005) 
 
”Det fanns information som inte jag fick, som aldrig fördes vidare från UD. Jag förstod 
redan på annandag jul att det handlade om en stor katastrof, men det var först efter ett 
dygn som jag informerades om att många svenskar var drabbade.”  

Göran Persson, Statsminister 
 
Den information som Göran Persson menar fanns i två rapporter som Jonas 
Hafström skickade via fax till UD på annandagen. I rapporterna fanns uppgifter 
om drabbade svenskar varför Persson menar att informationen borde ha nått 
utrikesminister Laila Freivalds eller hennes nära medarbetare, 
kabinettssekreteraren Hans Dahlgren, redan den 26 december. (Malmström, 
2005) 
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3.3.5 Effekter av det kritiska momentet 
Tsunamin var en omfattande kris som ingen kunde vara förberedd på vilket för 
UD, som var högst involverat i krisen, innebar stora påfrestningar på 
organisationen. 
 
”En kris av den här omfattningen påverkar både kulturellt och mentalt organisationen 
men också konkret att man måste förändra i planer och lägga vissa saker på is under ett 
tag och lyfta fram andra saker.” 

Lars-Göran Larsson, enhetschefen för verksamhetsutveckling 
 
De påtryckningar som kom från regering, media och det svenska folket 
medförde än en gång att organisationens moderniseringsarbete aktualiserades. 
Enheten för verksamhetsutveckling fick, enligt Lars-Göran Larsson, 
omprioritera sitt moderniseringsarbete och sätta in större kraft och 
ansträngningar på de områden som var eftersatta i organisationen. Vidare 
menar han att en organisation som får ta så mycket stryk påverkar 
medarbetarna, vilket även det måste hanteras och bearbetas. Således var det två 
konkreta insatser som var aktuella, dels att förbättra det som inte fungerade bra 
och dels att förstärka organisationskulturen. 
 
”Man insåg att UD är beroende av ett moderniseringsarbete. Hur ska vi kunna ställa 
om verksamheten i en krissituation, det är verkligen modernisering och effektivisering, 
så man kan säga att vår verksamhet blev än mer prioriterad.” 

Patrik Nilsson, medarbetare i enheten för verksamhetsutveckling 
 
Praktiskt gällde det för utvecklingsenheten att se till vilka resurser som fanns 
och fördela dessa ut i gruppen och vidare i organisationen. De övergripande 
planerna sattes av ledningen för att sedan kalibreras av Lars-Göran Larsson, 
där han skulle fördela medarbetarna i gruppen för att effektivisera 
genomförandet. 
 
”Man får agera och göra det bästa av det. Man kan inte välja att lägga sig ner på 
marken och dö och säga att det har vi inga resurser över till. Då är det snabba exekutiva 
beslut som gäller. Vem kan fatta beslut på de olika områdena, besluten måste delegeras 
ut. Alla beslut blev inte rätt men det är bättre att fatta beslut än inte.” 

Lars-Göran Larsson, enhetschefen för verksamhetsutveckling 
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Situationen på UD var under dessa dagar kaosartad och även om viljan i 
ledningen var att det skulle fattas snabba beslut så satte den byråkratiska 
ordningen stopp för det. Patrik Nilsson beskriver sina första dagar efter 
katastrofen som att han inte kände något stöd eller mandat till att ta några egna 
initiativ, snarare tvärtom. Han menar att ledningen inte visste hur de skulle 
hantera situationen vilket fick till följd att hela organisationen lamslogs. 
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4 FOUCAULTS MAKTPERSPEKTIV  
 
Detta kapitel avser att ge läsaren en inblick i Foucaults maktbegrepp. Inledningsvis för 
vi en övergripande diskussion om Foucaults maktbegrepp för att sedan diskutera hur det 
går att se makt genom motstånd. Avslutningsvis presenteras mikromakten och maktens 
disciplinära verkan.  

 

4.1 Makt i praktiken 
Vi har tidigare presenterat traditionella analyser av makt1 som tenderar att 
substantialisera makten, där de argumenterar för att någon ”har makt”, eller 
”strävar efter makt”, som om makt vore ett slags objekt som kan erövras. Det 
talas även om makten som en potential eller möjlighet. Foucault (2002a) menar 
att makt nödvändigtvis inte behöver utövas eller uttrycka sig som makt och att 
den inte kan förvärvas, fråntas eller delas och att det inte finns en potential att 
välja att utöva den. Foucaults utvecklade maktanalys beskriver Beronius (1986) 
genom en liknelse med blixten; 
 
”På ungefär samma sätt som det bakom blixtrandet skulle finnas något annat, nämligen 
blixten, så antyds det att det bakom utövandet skulle finnas någonting som var makten. 
Men det här är bara exempel på hur språket förför oss. När vi säger att blixten blixtrar 
så talar vi som om blixten skulle kunna välja att inte blixtra. En kort stunds eftertanke 
och vi inser att blixten inte är något annat än blixtrandet. På liknande sätt menar jag 
att vi ska förstå Foucault: makt är inget annat än dess utövande.” 

Beronius (1986: 22) 
 
Foucault (2002a) argumenterar för att makt inte befinner sig på en sida och inte 
lyder under ett individuellt subjekts val eller beslut. Makten kan inte 
kontrolleras av en enskild part, utan är ett komplext spel mellan ständigt rörliga 
och mångfaldiga styrkeförhållanden som bildas och verkar i exempelvis 
familjer, grupper eller institutioner. För att synliggöra makt menar Foucault 
(2002a) att det krävs en analys av relationerna mellan de olika krafterna inom 
ett bestämt fält, exempelvis en organisation. Krafterna ändrar sina relationer 
gentemot varandra. Foucault påvisar att det är viktigt att observera de allianser 
och de stöd som vissa kan ha hos varandra, i varje sådant styrkeförhållande 
finns implicit en maktrelation (Beronius, 1986). 

                                                 
1 Se kapitel 1.3 om makt 
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Foucault (1982) fokuserar således inte på den enskilde aktören. Han gör ett 
försök att definiera maktförhållanden som handlingar, vilka inte direkt 
påverkar någon annan aktör utan utgår från den andre aktörens handlingar. 
Han menar att maktutövande framförallt är en fråga om på vilket sätt vissa 
handlingar kan strukturera andra potentiella handlingar, oavsett om de är 
subjektivt avsiktliga eller ej. En grundläggande förutsättning för denna 
definition är att vi inkluderar frihet. Makt utövas över subjekt i frihet och 
endast så länge som de är fria. Det vill säga att det individuella eller kollektiva 
subjektet måste ha ett antal möjligheter att agera efter.   
 
Foucault (2002a) intresserar sig för hur denna modifiering av handlingar går 
till, han menar att maktrelationerna är målinriktade men samtidigt icke- 
subjektiva. De är målinriktade i den bemärkelsen att de är helt genomsyrade av 
beräkningar, makt utövas aldrig utan inslag av avsikter och mål. Alvesson 
(1995) drar en parallell till management där han argumenterar för att 
ledningens metoder kan ses som maktinstrument, med avsikter och mål för att 
påvisa och begränsa individens handlingsområde.  
 
Det är svårt att genom Foucault avgränsa makten till någon specifik storhet 
eller enhet såsom kapitalism, stat, eller företagsledning. Den utrycks istället i 
olika mikrosammanhang, där institutioner såsom skola, sjukhus och fabriker 
bildar finmaskiga nät med disciplinerande verkan. 

 

4.2 Makt genom motstånd 
För att öka förståelsen av makten är det intressant att studera möjligheten till 
motstånd. Foucaults syn på motstånd skiljer sig, liksom hans syn på makt, från 
den traditionella. Han menar att; 
 
”… där makt finns, finns motstånd och att likväl, eller kanske just därför, motståndet 
aldrig står i utanförställning i förhållande till makten” 

Foucault (2002a: 105) 
 
Motstånd är, enligt Foucault (2002a), inte en substans eller ett subjekt. I det här 
fallet bör det tilläggas att Foucault inte syftar till våld eller fysiskt tvång, vilket 
han anser kan förstås utan något mer kvalificerat maktbegrepp. (Alvesson, 
1995) Motstånd är inte heller något vid sidan av de maktrelationer som det 
framträder i. Motstånd, menar Foucault, är inte alltid en oskyld antagonism 
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från en individ eller grupp utan kan finnas dolt eller oavsiktligt inom 
maktrelationen. (Beronius, 1986) Makten är inte entydig och Foucaults (2002a) 
beskrivning av möjligheten till motstånd bildar inte heller en uppenbar 
bestämd kraft. Motståndet kan således ta sig utryck i flera olika former men det 
existerar inom ett nät av maktrelationer. Makt och motstånd finns följaktligen i 
princip överallt. (Foucaults, 2002a) 
 
Motstånd kan även innefatta möjligheter. Foucault menar, enligt Beronius 
(1986), att det kan föreligga ett potentiellt motstånd i en maktrelation. Detta 
potentiella motstånd kan vara svårt att upptäcka men kan oupptäckt medföra 
betydande konsekvenser i maktrelationen.   
 
”Det förhåller sig på samma sätt med detta, som det enligt läkarna förhåller sig med 
tvinsoten – i början av sjukdomen är den lätt att bota men svår att upptäcka, men då 
man inte har upptäckt den från början och alltså inte medicinerat mot den blir den allt 
lättare att känna igen och svårare att bota” 

Machiavelli (1992, 18) 
 
Vidare kan det potentiella motståndet, om det inte motverkas i tid, få till följd 
att det utvecklas ett antal metoder för att motverka och minera terrängen kring 
maktutövandet (Beronius, 1986). Om motståndet går att lokalisera, eller att det 
finns antydningar till vart det finns ser Foucault (2002a) en möjlighet att 
använda denna vetskap som en av analysens redskap. Han menar att det går att 
använda i syfte att ringa in handlingar och förhållanden som direkt inte visar 
sig i termer av makt, med andra ord att studera makt genom dess motstånd. 
Som en liknelse argumenterar han för att; 
 
”… to find out what our society means by sanity, we should investigate what is 
happening in the field of insanity.” 

Foucault (1982: 211) 

 

4.3 Mikromakt – ett nät av maktrelationer 
Studien av maktens mikrofysik kan ses genom; 
 
”… resultatet av mått och steg, manövrer, taktiska grepp, tekniker och mekanismer; att 
man i denna makt urskiljer ett nät av spända, ständigt aktiva relationer, snarare än ett 
privilegium som man skulle kunna inneha; att man snarare jämför den med en ständig 
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kamp än med ett kontrakt som reglerar en överlåtelse eller med erövringen av ett 
område.” 

Foucault (1974: 36-37) 
 
Foucault menar att aktörer på lokal nivå ofta är medvetna om vilka beslut de tar 
och vet mer eller mindre vad de gör när de planerar och utför sina aktiviteter. 
Aktörer bygger upp nätverk och allianser av maktpraktiker utifrån sina 
medvetna handlingar, tillvägagångssätt, kontakter och viljor som sammantaget 
oavsiktligt bildar ett nät av effekter. (Clegg, 1998) 
 
”… Man måste inse att denna makt är något man utövar snarare än besitter, att den 
inte är ett av den härskande klassen erövrat eller bevarat ”privilegium”, utan den 
samfällda verkan av dess strategiska positioner – en verkan som kommer till synes i de 
underlydandes ställning och som denna ibland bidrar att förlänga. Å andra sidan 
tillämpas inte denna makt utan vidare, som ett tvång eller förbud, gentemot dem ”som 
inte har den”. Den omger dem, den sprids genom dem, den stöder sig på dem, liksom de 
själva i sin kamp mot makten i sin tur tar spjärn mot de grepp den har om den.” 

Foucault (1974: 36-37) 
 
Makt fungerar här som strategi utan strateger. Det kan innefatta ledningens roll 
gentemot individen, eller dess nätverk utanför organisationen hos en annan 
aktör eller inom en ekonomisk struktur (Beronius, 1986). Här bildas, enligt 
Foucault (2002a), en mängd strategier och slutligen ett mönster där ingen kan 
ställas ansvarig eller styra över ett nät av makt. 
 
”Varken den kast som styr eller de grupper som kontrollerar statens apparater eller de 
som fattar de viktigaste ekonomiska besluten dirigerar hela det maktnät som fungerar i 
samhället.”  

Foucault (2002a: 105) 

 

4.4 Maktens disciplinära verkan 
Alvesson (1995) argumenterar för att i de fall Foucault behandlar potentialerna i 
makt kan man tala om ”maktens ekonomi” där individerna disciplineras så att 
de utvecklas till självdisciplinerade, läraktiga och produktiva individer. Dessa 
egenskaper medför att folk får en positiv inställning till maktens former då det 
ofta inte uppfattas som makt, genom kontroll och styrning, utan istället 
förknippas med identitet och bekräftelse. 
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Enligt Foucault (1971) utvecklas inte potentialerna fritt eller av specifika 
aktörer. Han fokuserar istället på det dominerande, historiskt genererande 
föreställningar, så kallade diskurser. 
 
”En diskurs är en teoretiskt baserad tankegång, reglerad och inspirerad av 
maktförhållanden och således delvis socialt och ekonomiskt bestämd. Den anger ramar 
för tänkande och kunskapsutvecklade under en viss period. Diskursen möjliggör och 
ordnar utsagor, ger dessa en enhetlig form. Dessa diskurser existerar över och bortom de 
enskilda subjekten”  

Alvesson (1995: 69) 
 
Foucault (1971) argumenterar för att diskursen dels definierar och styr 
individen men även de uttalade ”makthavarna” underordnas dessa diskurser 
och strukturer som uppkommer utifrån dessa. Vidare menar Foucault att 
oavsett om det gäller nya rationella kunskapsformer, teorier för ledning och 
styrning likväl som äldre auktoritära byråkratiska teorier så måste vi vara 
uppmärksamma. Makten lurar överallt och särskilt bakom idealiserande 
omskrivningar och under utåt sett goda omständigheter. (Alvesson, 1995) 
 
När Foucault (2002a) behandlar maktens mikrofysik syftar han till de nät av 
makt som finns inom alla relationer och berör och påverkar aktörernas 
diskurser, inställningar och kunskaper. Foucault kallar mikromakten disciplinär 
i de fall den är centrerad till individen som ett objekt att manipulera, där han 
menar att det är enkelt att peka ut fångvaktare, lärare eller företagsledare som 
verkställer disciplinerande processer (Beronius, 1986). Samtidigt hävdar 
Foucault (2002b) att förutsatt att aktören inte själv är ”fursten” så har denne 
endast en förmedlande position och att de i sin tur är objekt för 
disciplineringstekniker. 
 
”Individer har inte disciplinär makt, utan är snarare platsen för dess artikulering…Den 
moderna individen – gjord till objekt, analyserad, manipulerad och fixerad – är i själv 
en makteffekt, en historisk produkt av ett särskilt slags sammanflätning av disciplinära 
makttekniker.” 

Beronius (1986: 29) 
 
Foucault hävdar att det inte går att lokalisera den disciplinära tekniken till en 
viss institution eller organisation. Samtidigt finns det ett lager av 
disciplineringstekniker som organisationer har tillgång till, kan förfina och 
utveckla men det finns inte någon specifik organisation som ligger till grund för 
den ”rätta” disciplinära tekniken (Clegg, 1998). 
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Utöver mikromakt kan även olika kunskapsformer fungera som disciplinerande 
och främja makt, bland annat genom vad som uttrycks som normalt eller 
avvikande från det som anses vara normalt. Individens åsikter och handlande 
regleras av etablerade vetenskapliga och samhälliga föreställningar. Enligt 
Foucault går det inte att bortse från kunskap och vetandes relation till makt, 
istället beskriver han makt och vetande som parallella begrepp. (McKinlay & 
Taylor, 1998) Foucault försöker inte särskilja sanning (kunskap, vetenskap) från 
ideologi (misstolkningar, fördomar) utan belyser istället de mekanismer som 
finns i en makt-kunskapsrelation. Kunskap är en grund för utövning av makt 
medan maktutövning också producerar kunskap, en förutsättning är att 
kunskapen är lokaliserad. Makt och kunskap innehåller varandra. Denna 
kunskap är positiv och utvecklande men kan i vissa fall verka hämmande, den 
är dock kopplad till makten och fungerar disciplinerande. (Alvesson, 1995; 
Beronius, 1986) 
 
Det finns således inga maktrelationer utan ett motsvarande vetande och det 
finns inget vetande utan en motsvarande maktrelation (Foucault, 2002a). 
Foucault syftar till att skapa en kris i den traditionella föreställningen om 
vetenskap och objektivitet. Han argumenterar för att människan och den 
kulturella identiteten är uppbyggd kring ett maktspel men att individen i flera 
fall tvingas bort från vissa kunskaper som av samhället och vetenskapen anses 
sakna substans, således styrs kunskapen utifrån ideologier och föreställningar. 
(Beronius, 1986) Foucault (2002a) argumenterar dock för att individens 
drivkraft och vilja till vetande tar sig uttryck i ett ytterst starkt begär där nytt 
vetande leder till frågor som i sig generar kunskap. 
 
Foucault ger sammanfattningsvis inte någon klar definition av eller klar teori 
om makten, vilken är en följd av hans uppfattning; 
 
”… han betraktar istället makt som öppna praktikarrangemang eller öppna strukturer 
som utövas i en mängd former och på en rad olika sociala fält. Det finns inte hos 
Foucault någon teori om makten som begränsar detta analysfält; ingen teoretisk 
ordning som stakar ut de gränser inom vilka ”makten” skulle ”vara”. Makt finns inte, 
men de praktiker i och genom vilka makt existerar, de finns potentiellt överallt.” 

Beronius (1986: 32) 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med utgångspunkt i de problemfrågor 
som presenterades i det inledande kapitlet. Kapitlet inleds med en bakomliggande 
analys, där vi behandlar vilka effekter det kritiska momentet får på en organisation i 
förändring. Vi går sedan vidare och diskuterar de kritiska momenten ur ett 
Foucaulianskt maktperspektiv. 

 

5.1 Effekter av det kritiska momentet 
Inledningsvis presenterade vi Lewins (1975) resonemang där han såg det som 
positivt att en organisation inte befann sig i jämvikt. Det stärktes av Gersicks 
(1991) teori kring vilka effekter en större oförutsedd förändring kan ha på en 
organisation. Hon menar att en oförutsedd förändring kan skapa ett kaos och 
en dynamik, vilket hon anser, i likhet med Lewin (1975), kan skapa 
förutsättningar för ytterligare förändringar. Gersick (1995) argumenterar även 
för att det i en projektgrupp efter halva tiden uppstår en medelålderskris, där 
gruppen stannar upp och reflekterar för att ompröva det framtida arbetet. Vi 
frågade oss inledningsvis om de kritiska momenten kan skapa en dynamik som 
medför ytterligare förändringar i förändringsarbetet och om effekterna är 
liknande de Gersick funnit i sina studier.  
 
Vi har i likhet med de nämnda författarna funnit att det kritiska momentet, som 
en oförutsedd påverkan, skapar en dynamik i förändringsarbetet. Den dynamik 
vi har observerat har dock inte medfört ytterligare förändringar. Vi har snarare 
sett att det kritiska momentet har medfört att organisationen har frångått de 
förändringsplaner som tidigare arbetats fram. I Postens fall visar det sig till 
exempel genom att kassaservice, posthornet och färgerna i stort sett förblev 
oförändrade, samtidigt som det i Systembolagets fall arbetades fram innovativa 
idéer som senare bordlades. 
 
Det har framkommit att de som arbetade med förändringsarbetet inom våra 
fallorganisationer gick in för sin uppgift, stimulerades, var innovativa och 
kreativa. I flera fall visade det sig att de var för kreativa, som en medarbetare i 
Systembolaget uttryckte det; ”Vi satte ingen broms, vi var öppna så in i helsike, 
projektet gick ju ut på att vara kreativ”. Vi ser här att de som arbetar i 
förändringsarbetet går in i sin egen värld, och inte ser till organisationen som 
helhet. I flera fall har vi sett att medarbetarna är så pass innovativa att 
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förändringarna enbart skulle skapa förvirrig och förstöra organisationens 
identitet vid ett genomförande. När det kritiska momentet inträffade fungerade 
det som en väckarklocka och det fanns möjlighet för de inom förändrings-
arbetet att stanna upp, i likhet med Gersicks (1995) teori om effekterna av en 
medelålderskris. Effekterna blev i flera fall att det skapades en återhållsamhet 
vad gäller förändringar Det kritiska momentet bidrog till att 
förändringsarbetets framtida riktning ifrågasattes vilket gjorde att 
organisationerna valde att förändra mindre än vad som tidigare arbetats fram. 
 
Vi har iakttaget att det kritiska momentet har bidragit till att den övriga 
organisationen har uppmärksammat förändringsarbetet i en annan 
utsträckning. Vi anser att det, i enlighet med Gersick (1995), kan fungera som 
ett sätt för de som arbetar med förändringen att få nya infallsvinklar och 
klargöra målet med förändringen. I Posten och Systembolagets fall rörde det sig 
om att förändra mindre än vad som först var planerat medan det i UD rörde sig 
om en omprioritering samtidigt som det klargjordes att alla inom 
organisationen inte var villiga att förändra.  
 
Vi har sett att det skapas en dynamik i det kritiska momentet men att det i de 
observerade fallen inte leder till ytterligare förändringar utan snarare till 
mindre förändringar. Vi har även sett att de effekter som uppstår vid det 
kritiska momentet är av liknande karaktär som de Gersick (1995) har observerat 
i sina studier. I det kritiska momentet har våra fallorganisationer stannat upp 
och reflekterat för att bestämma den framtida riktningen på förändringsarbetet.  

 

5.2 Att synliggöra maktrelationer 
När det gäller att se till hur makten uttrycks i det kritiska momentet vill vi 
poängtera att det inte är organisationen som institution eller praktik som 
vidmakthåller den disciplinära makten, utan det är dess aktörer som skapar ett 
nät av maktrelationer. När vi använder olika tekniker och motstånd för att se 
hur nätet av makt är strukturerat så kan det se ut som om makten är ett subjekt 
men det är viktigt att ha Foucaults (2002a) syn på makt i åtanke, det vill säga att 
makt inte låter sig lokaliseras. 

 

5.2.1 Se makt genom motstånd 
För att förstå maktrelationer och analysera maktförhållanden menar Foucault 
(2002a) att det går att se maktutövande genom motstånd. Det kan vara lättare 
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att upptäcka motstånd inom organisationen än att se de nät av maktrelationer 
som där förekommer. Motstånd var något som förekom i samtliga 
fallorganisationer, till exempel i UD där det fanns ett underliggande motstånd 
till förändringsarbetet som synliggjordes i samband med den artikel som Per 
Ström fick publicerad i Dagens Nyheter. Debattartikeln har i UD fört in 
motståndet och förändringsarbetet i ljuset och därmed även maktrelationerna. 
Medarbetarna pekar på att mycket blev bättre i och med artikeln då fler 
anställda blev involverade i förändringsarbetet. Debatten visar på att det fanns 
en maktrelation där båda sidor kunde påverka organisationens framtida 
utseende. Foucault (2002a) menar att motstånd, om det går att lokalisera, kan 
skapa möjligheter. Det stämmer väl överens med den bild som medarbetarna 
inom UD gav, då de menade att artikeln skapade diskussioner om 
förändringsarbetet. Detta sågs som positivt ur flera aspekter, dels kom det in 
nya infallsvinklar och idéer, dels såg de var i organisationen som det fanns stöd 
för förändringar och således också vilka individer som behövde bearbetas. I 
detta fall ser vi att motstånd kan bidra med något positivt och utvecklande för 
organisationen.  
 
I Posten fanns det ett externt motstånd där media och delar av det svenska 
folket motsatte sig förändringsarbetet. Här är det svårt att se till vilka 
maktrelationer som föreligger då antagonisterna inte befinner sig inom 
organisationen. Konsekvenserna av motståndet blev dock att maktrelationerna 
med Postens ägare, staten, synliggjordes. Riksdagen beslutade genom 
lagstiftning om att den grundläggande kassaservicen skulle förbli nästintill 
intakt vilket omkullkastade Postens planer om att exkludera kassaservice och 
övriga finansiella tjänster. Detta visar på att även om det rör sig om ett externt 
motstånd så kan det få betydande konsekvenser för maktrelationerna inom 
organisationen.  
 
Det motstånd som vi såg i våra fallorganisationer förstärker Foucaults syn på 
att makten inte kan kontrolleras av en enskild part, utan är ett komplext spel 
mellan styrkeförhållanden inom organisationen. 

 

5.3 Så disciplinerar makten 
Det kritiska momentet framstår ur ett Foucaultianskt maktperspektiv som ett 
uttryck för disciplineringsaktiviteter snarare än det som Lewin (1975) och 
Gersick (1991) benämner som dynamik och kaos. Foucault (1982) talar om att 
subjekten är formade, i vårt fall är de som verkar inom det kritiska momentet 
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formade av föreställningar, kunskaper, känslor och individuella uppfattningar. 
Vi kan se effekterna av det kritiska momentet som ett uttryck för den 
disciplinära makten i organisationen. Som stöd för detta har vi som tidigare 
nämnt observerat ett antal stora förändringar där organisationen efter det 
kritiska momentet valt att förändra mindre än vad som tidigare tänkts. I 
Systembolaget planerades förändringar som inte låg i linje med organisationens 
värderingar och i Postens fall upplevdes förändringarna ytterst omvälvande. I 
våra fallorganisationer har aktörernas föreställningar, inställningar till och 
kunskaper om förändringar, disciplinerat och disciplinerats av det som 
Foucault (2002a) benämner som ett maktnät. 
 
Foucault (2002a) behandlar mikromakten som ett nät av makt som finns inom 
alla relationer. I våra fallorganisationer har medarbetarna uttryckt att ”det är 
högt i tak” och att de kunde utrycka sina åsikter och uppfattningar, vilket gör att 
de känner ansvar och tillhörighet. Detta ger medarbetarna en föreställning om 
att kunna påverka, men fungerar i grund och botten som en maktteknik. 
Medarbetarna känner sig fria att ta beslut, i den mån som det ligger inom deras 
område. Det innebär att de känner en frihet, vilket enligt Foucault (1982) är en 
förutsättning för maktutövande, samtidigt som de är styrda av de värderingar 
och direktiv som ledningen ger dem. Detta kan ses som en disciplinerande 
makt där individen uppfattar makten som något positivt och förknippar den 
med ansvar och bekräftelse men där de i själva verket är utsatta för ett 
maktutövande.   
 
Det finns fall när ledningen själva utsätts för mikromakten. Då de förmedlar 
disciplineringsformer ut i organisationen, disciplineras även ledningen. De 
binds till sina egna tolkningar och värderingar. I våra fallorganisationer 
framstår det att ledningen är den centrala aktören under det kritiska momentet 
där de förespråkar vilken framtida riktning som förändringsarbetet bör ta. En 
vanlig tro i den traditionella synen på makt och det som har presenterats i vår 
inledande maktdiskussion är att ledningen har makten och utgör ett centrum 
för maktutövning. Att se makten som baserad på ledningens egenskaper eller 
formella positioner är lika enkelt som felaktigt. Foucault (1971) uppmuntrar oss 
till att se bakom den traditionella synen på makt och snarare se till de diskurser 
som styr individer. Vi har sett att mikromakten påverkar individerna i det 
kritiska momentet genom strategier och kunskap. 
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5.3.1 Strategier utan strateger 
I det kritiska momentet har vi observerat att de uttalade strategierna får en 
central disciplinär betydelse. Inom organisationen ses det som naturligt att 
ledningen med sin översikt över den uppkomna situationen ska delegera 
ansvar och dirigera individerna. Vi ser det som att ledningen har det 
övergripande ansvaret och att besluten i det kritiska momentet tas på högre 
nivå. Genom att införa ett strategibegrepp definieras ledningens roll och vilken 
riktning det fortsatta förändringsarbetet förväntas ta. 
 
Vi har i samtliga fall sett att ledningen i det kritiska momentet kliver fram och 
tar en allt mer central roll. Det är tydligast i UD där ledningen står för 
organisationens framtida strategi och får det att framstå som att de har en form 
av ensamrätt om hur organisationen bör se ut och hur det kritiska momentet 
skall hanteras. Problematiken i denna framställan är att ledningen är en 
heterogen grupp individer. Vi menar med stöd i Foucault (2002b) att makt inte 
kan centreras till enskilda individer om de inte är ”fursten” själva. Foucault 
menar att makt är något som utövas och att den härskande klassen, i vårt fall 
ledningen, inte har makten som ett ”erövrat eller bevarat privilegium” utan att 
den är en samlad verkan av strategiska positioner. Makt fungerar som en 
strategi utan strateger, där individerna inom organisationen påverkar och 
påverkas av strategierna. De effekter som det kritiska momentet får på 
organisationens förändringar styrs således av makt. 
 
I våra fallorganisationer har vi sett olika sidor av maktens effekter. I postens fall 
accepterade delar av den nya ledningen inte de uttalade strategierna att byta 
kronan och färgerna. ”Det är rätt fascinerande att se hur ett stort gäng kan gå åt ett 
håll och tycka en sak och sedan när det kommer in nya synpunkter så stannar man upp 
och det resulterar i det som nu gäller, att vi vände på färgerna och behöll kronan.” 
Detta medförde att förändringsarbetet bytte riktning där ett fåtal individer 
påverkade projektgruppens och ledningens utarbetade strategi. Vi ser här ett 
spel av olika strategier där förändringsplanerna bollades fram och tillbaka för 
att senare sluta i, dels det som var en av ledningens uttalade strategier, att 
förändra Posten, dels mot den strategin som arbetades fram under projektens 
gång, nämligen att byta färgerna och kronan. Vi tolkar det som att den samlade 
verkan av de strategiska positionerna i Postens fall varit positivt för 
förändringsarbetet. 
 
En annan sida visar sig i UD där ledningen utvecklade strategier för att bemöta 
tsunamin men inte involverade medarbetarna i samma utsträckning. Det 
skapade en förvirring i organisationen där medarbetarna inte var en del av det 
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framtida arbetet och strategierna som skulle reda ut effekterna av det kritiska 
momentet. Utåt sett accepterade medarbetarna ledningens strategier och 
underordnas dem men i det tysta ifrågasatte de varför allt tog så lång tid och 
varför vissa beslut dröjde. I efterhand kom det fram att ledningen i samband 
med tsunamin inte visste vad de skulle göra och vem som skulle göra vad.  Vi 
ser här ett tydligt tecken på hur den disciplinära makten kan slå tillbaka mot 
dem som själva disciplinerar individer. Ledningen på UD förespråkade att de 
anställda skulle ha fritt handlingsutrymme men att de var tvungna att stämma 
av med ledningen. I samband med det ovan nämnda kritiska momentet var de 
tvungna att följa sina egna disciplineringsformer, vilket begränsade deras eget 
handlingsutrymme för att delegera uppgifter. De styrdes därmed av sina egna 
handlingar och föreställningar som fanns inom UD som organisation angående 
hur arbete och beslutsfattande skall fördelas. 
 
Om UD:s ledning hade delegerat ut delar av beslutsfattandet hade individerna 
inom organisationen inte enbart påverkats av dem utan kunnat, i enlighet med 
Foucault (2002a), förstärkt strategin om hur organisationen skulle bemöta och 
dra nytta av det kritiska momentet. Individerna skulle här inte vara 
underkuvade makten utan vara en del av den. Vi ser här att makten inom 
organisationen påverkar effekterna av det kritiska momentet. Såväl ledningen 
som medarbetarna påverkas av makten. Ledningen kan inte genom sin position 
räkna med att deras maktutövande får de effekter som de avser. Att effekterna 
av de olika strategierna skiljer sig åt i våra fallorganisationer och inte kan 
kontrolleras av en enskild part stärker Foucaults resonemang om att det inom 
organisationen är ett komplext spel av olika styrkeförhållanden. 
 
När det kritiska momentet uppkommer iscensätter och omkullkastar det en rad 
strategier, vilket i sin tur skapar nya strategier. Vi anser att det kritiska 
momentet verkar i likhet med det som Gersick (1995) benämner som en 
medelålderskris i den bemärkelsen att organisationen stannar upp och det 
skapas en form av dynamik. Vi ser dock en skillnad i denna dynamik i 
samband med strategierna mot den som Lewin (1975) och Gersick (1991) 
behandlar i anknytning till förändringar. Den dynamik som vi har observerat 
har som vi tidigare nämnt bidragit till mindre förändringar men samtidigt har 
den medfört en rad nya strategier som i sin tur utvecklat och gett nya 
maktrelationer inom organisationen. När organisationer stannar upp och 
reflekterar skapas således en rad nya strategier och maktrelationer som varken 
Gersick (1995) eller Lewin (1975) tar hänsyn till. Vi hävdar att maktrelationerna 
är en bidragande orsak till varför organisationen väljer att förändra mindre än 
vad de tidigare planerat efter det kritiska momentet. Detta resonemang grundar 
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vi i att det nät av makt som finns inom en organisation bygger på historiskt 
genererade föreställningar om handlingar, kunskaper och färdigheter som styr 
de strategier som ledningen och individer använder när det kritiska momentet 
uppkommer. 

 

5.3.2 Strävan efter ett bättre vetande i relation till makt 
Det komplexa sambandet mellan makt och vetande visar sig i det kritiska 
momentet. Ledningen antar och antas ha kontroll över situationen och besitta 
tillräckliga kunskaper för att ta ställning till hur det kritiska momentet skall 
behandlas och vilka resurser som kan komma att behövas. Det ses som naturligt 
från medarbetarnas och ledningens sida att beslutsfattande och ansvar ska 
centreras och att det är deras uppgift att styra och uttala framtida strategier. 
Foucault talar om att kunskaper likt dessa kan verka disciplinerande och främja 
makt där individernas handlande i det kritiska momentet således regleras av 
etablerade föreställningar.  
 
Foucault menar att kunskap är makt i den mån som omgivningen vet vem som 
har kunskapen och vilket värde som den kan ha, samtidigt som den inte 
befinner sig på en sida. I praktiken gäller det för ledningen att få övriga 
intressenter att inse och bli medvetna om att de har ett kunskapsövertag, 
samtidigt som de kan utnyttja den kunskap som finns inom organisationen. Vi 
skulle kunna argumentera för andra förutsättningar och lösningar där 
medarbetarnas åsikter och kunskaper involveras i samband med det kritiska 
momentet. I likhet med Foucaults syn på makt så skulle dock även denna form 
av organisering genomsyras av makt och skapa disciplinerande effekter.  
 
Om vi applicerar detta på våra fallföretag så innebär det att en del 
maktrelationer som styr effekterna av det kritiska momentet grundar sig i en 
kunskapsasymmetri mellan olika individer inom organisationen. Samtidigt är 
den, vilket tydligast visar sig i UD, ett resultat av starkt asymmetrisk 
maktrelation, där alla beslut och ansvar centreras till ledningen. I samtliga våra 
fallorganisationer har medarbetarna under de förutsättningar som varit i det 
kritiska momentet velat vara delaktiga och utnyttja sina kunskaper och 
erfarenheter. Foucault (2002a) menar att individens drivkraft och vilja till 
vetande tar sig uttryck i ett starkt begär där nytt vetande leder till frågor som i 
sig generar kunskap. 
 
Vi ser här en möjlighet för organisationen att utnyttja det kritiska momentet. I 
samtliga fallorganisationer har individerna på olika sätt ifrågasatt vissa beslut 
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som; färg på kronor, om de utarbetade förändringarna ligger i linje med 
uttalade strategier etcetera. Detta bör i sin tur generera ny kunskap om vad som 
händer och hur organisationen reagerar och hur den kan arbeta under ett 
kritiskt moment, vilket väl stämmer överens med Foucaults resonemang där 
kunskap är en grund för maktutövning medan utövande av makt producerar 
kunskap. 
 
Föreställningen om, som i UD, att ledningen skulle ta alla beslut och att ingen 
handlar utan att stämma hade en disciplinerande verkan och medförde att 
ingen i organisationen vågade ta några beslut utan att stämma av med 
respektive chef. I detta fall ser vi att den verkar hämmande på 
förändringsarbetet, då individuella kunskaper och färdigheter kommer i 
skymundan. I de fall när ledningen rådfrågar individerna i det kritiska 
momentet om hur den framtida organisationen bör se ut eller vilka åtgärder 
som de bör vidta använder sig de av sitt handlingsutrymme på ett underordnat 
sätt, med en tilltro till att det kan ge dem ökade kunskaper. I detta fall är 
kunskapen lokaliserad till medarbetaren. 
 
I samtliga fall har ledningen lagt ut förändringsarbetet på medarbetarna i olika 
utsträckning och vi ser tecken på att ledningens kunskapsbas i vissa fall har 
varit bristfällig, gällande förändringsarbetets riktning. Medarbetarna i UD såg 
sig själva som en del av förändringsarbetet med en frihet att ta egna initiativ, 
samtidigt som vi tidigare argumenterade för att de var utsatta för ledningens 
disciplinerande maktutövande. Vi ser nu en annan sida av denna maktrelation 
och ett bevis på Foucaults resonemang om att makt inte befinner sig på en sida. 
Medarbetarna inom UD fungerade som tentakler ute i organisationen med 
specifika kunskaper om vilka behov och åsikter som fanns i organisationen och 
som låg till grund för ledningens beslut. I detta fall ligger makten i relationen i 
medarbetarnas specifika kunskaper. 
 
Vi anser att effekterna av det kritiska momentet drivs av det som Foucault 
(2002a) beskriver som en strävan efter nytt vetande som i sig utvecklar 
kunskap. I våra fallorganisationer har denna kunskap, tvärtemot Gersick (1991) 
och Lewins (1975) resonemang inte skapat utrymme för förändringar eller 
ytterligare förändringar, utan istället verkat disciplinerande och bidragit till 
färre och inte lika radikala förändringar. 
 
Även om vi här har argumenterat för att ledningen och individerna i det 
kritiska momentet har varit disciplinerade i de maktrelationer som förekommit, 
så har de bidragit till att organisationen insamlat ny kunskap. Denna kunskap 
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kommer i sin tur att påverka de föreställningar som kommer att ligga till grund 
för framtida strategier och handlingar i samband med ett nytt kritiskt moment. 
Således har makten bidragit och visat sin produktiva sida och utvecklat det nät 
av maktrelationer som finns inom organisationen. Det nät av maktrelationer 
som finns inom alla organisationer breder således ut sig när organisationen går 
igenom ett kritiskt moment. 
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6 SLUTSATSER OCH 
REFLEKTIONER 

Här presenteras kortfattat de slutsatser vi har dragit utifrån vår studie följt av en 
diskussion med reflektioner som har uppstått under studien. 

 

6.1 Slutsatser 
• Organisationen stannar upp och reflekterar gällande det framtida 

förändringsarbetet i samband med det kritiska momentet 
• Det kritiska momentet ger en dynamik som medför mindre förändringar.  
• Effekterna av det kritiska momentet styrs av det nät av maktrelationer 

som finns i organisationen.  
• Det kritiska momentet skapar nya strategier som i sin tur förändrar 

maktrelationerna. 
• Det nät av maktrelationer som existerar i organisationen expanderar, i 

form av kunskap, i och med det kritiska momentet. 

 

6.2 Reflektioner 
När vi studerade förändringslitteraturen uppmärksammade vi att det var svårt 
att identifiera och värdera effekterna av det som vi senare kom att benämna 
som ett kritiskt moment. Vidare såg vi att management- och ledarskaps-
litteraturen fokuserade och argumenterade för ledningens makt i det kritiska 
momentet genom centralisering av beslutsfattande. Vi anser efter denna studie 
att ledningen själva är utsatta för maktutövande och att samtliga individer inom 
organisationen disciplineras av makt genom föreställningar, kunskaper och 
handlingar på ett eller annat sätt i samband med det kritiska momentet. 
 
Vi har visat att effekterna av det kritiska moment styr riktningen på 
organisationens framtida förändringsarbete, där makten disciplinerar 
individerna. I tidigare forskning, som till exempel i Lewin och Gersicks studier, 
anser vi att vårt perspektiv av maktens påverkan under det kritiska momentet 
kan fungera som en kompletterande kunskap för att underlätta förståelsen för 
och om vad som händer i en organisation under förändring. 
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BILAGA INTERVJUMALL 
 
Respondenten 
Övergripande 
Vilken typ av förändringsarbete har du erfarenhet av? 
 
Förändringsarbetet 
Vilken är din roll i förändringen? 
 
Vad tror du är bakgrunden/syftet till förändringen?  

Vad tycker du om detta syfte? 
 
Fanns det en klar och tydlig vision för förändringen?  

Hur kommunicerades den ut till er grupp och övriga intressenter? 
 
Kan du beskriva vad förändringen har fört med sig i stort? 

Vilka berördes? 
 
Hur upplevde du förändringen? 
 
Hur upplevde du andras inställning till förändringen? 
 
Hur såg organisationen ut? 

Ansvarsfördelning  
Informationskanaler  

 
Fanns det en tydlig maktstruktur i förändringsarbetet?  
 Ledning, ägare, personal etcetera 
 
Har det förekommit någon intern alternativt extern påverkan på 
förändringsarbetet? 
 
Vi förklarar och beskriver här vad vi har valt att definiera som ett kritiskt moment och 
exemplifierar det med Postens kritiska moment. 
 
Kritiska moment i förändringsarbetet 
Förändrades din inställning till förändringen under förändringsarbetets gång 
och i så fall hur? 
 
Vilka kritiska moment uppstod under förändringsarbetet?  
 Hur upplevde du dem? 
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 Hur upplevde du andras inställning till dem? 
 
Kom det nya direktiv under arbetets gång? 
 Hur upplevde/bemötte du dem?  

Hur bemöttes de av ledning/medarbetare? 
Hur bemöttes de av den övriga organisationen? 

 
Vad tycker du sköttes bra/ mindre bra vid planeringen, genomförandet och 
implementeringen av förändringen? 
 
Ändrade förändringsarbetet riktning i och med det kritiska momentet? 

Uppkom det nya behov? 
 
Förändrade det kritiska momentet förändringsorganisationens: 

Ansvarsfördelning?  
Informationskanaler?  
Samspel med den övriga organisationen? 

 
Förändrades deltagarnas inflytande under det kritiska momentet? 
 Intog ledning, ägare, personal andra roller?  
 
Hur påverkades förändringens vision av det kritiska momentet?  
 Omarbetades den? 
 


