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Sammanfattning 
 

Vår uppsats syftar till att undersöka hur det skrivs om organisationsförändringar i svenska 

tidskrifter som riktar sig till företagsledare. Hur organisationsförändringar framställs, hur 

förändringarna problematiseras och vad som uppfattas som naturligt och självklart.  

 

Studiens frågeställning är att studera hur det skrivits om organisationsförändring mellan åren 

2000-2014 och den teoretiska förankringen är socialkonstruktionism utifrån Vivien Burr samt 

Michel Foucaults diskursanalys. 

De tidskrifter som valts ut som underlag för vår studie riktar sig mot chefer och ledare. Valet 

motiveras av tidigare forskning där det framkommit att det är chefer som i de flesta fall 

initierar en organisationsförändring. En ytterligare avgränsning var att enbart inkludera de tre 

tidskrifter med flest antal läsare. Dessa var Kvalitetsmagasinet, Personal & ledarskap och 

Chef. 

Analysen har vi delat in utifrån Foucaults fyra begrepp tystnad, kamp, ritualer och sanning.  

Dessa begrepp är starkt sammankopplade till kunskap och makt.  

 

Resultaten av vår studie visar att organisationsförändringar framställs som en oundviklig och 

nödvändig process som organisationer behöver genomgå. Anledningen att förändringen 

upplevs nödvändig varierar och kan röra organisationens överlevnad, att det går starka trender 

gällande en viss typ av organisationsförändring och organisationens reaktion på förändringar i 

omvärlden.  

Ett annat resultat i studien visar att det ofta skrivs om förhållandet mellan de olika rollerna i 

organisationen i samband med förändringen, d.v.s. ledning, mellanchef och anställd. Vem 

som uttalar sig har en betydelse för diskursen då det finns en tendens att i högre grad lyssna 

och lita på personer med högre status. 

 

En annan viktig faktor som framkom var vikten av bra kommunikation för att lyckas med en 

organisationsförändring. Framförallt skrivs det om vikten av god kommunikationen från 

ledning till de anställda med syfte att motivera till att genomgå förändringen.  

Avslutningsvis framkommer i studien att den regerande diskursen beskriver 

organisationsförändringen som nödvändig och positiv och att det förekommer ett fåtal 

uttalanden som pekar mot en mer skeptisk syn på förändringar. Oavsett vad förändringen 

gäller eller hur den ser ut är det kommunikation och meningsskapande processer som är 

grunden för genomförandet och resultatet av förändringen. Detta syftar på att det i slutändan 

är människan som är den viktigaste faktorn för en lyckad organisationsförändring; ”it`s all 

about the people”. 

 

Nyckelord: Diskursanalys, organisationsförändring, ledarskapsmedia. 
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Förändringarna har avlöst varandra i många företag sedan finanskrisens början 2008, 

omorganiseringar och avvecklingar har blivit vardagsmat. Ökad globalisering, företagsförvärv 

och fler privatiseringar har ökat konkurrenstrycket på svenska företag (svd.se.2012-09-27). 

Nio av tio stora och medelstora företag har genomfört en stor organisationsförändring under 

de senaste fem åren, enligt en rapport från ett av Sveriges största fackförbund. Ett av tre 

företag har gjort fyra eller fler omorganiseringar. Statistiken bygger på svar från 200 vd:ar och 

visar att företag i lika stor utsträckning genomfört förändringsarbete i små successiva steg, 

som lansering av omfattande förändringsprogram. Av de företag som har realiserat stora 

förändringar de senaste åren var det vanligast med personalneddragningar, men nästan lika 

vanligt var att genomföra större företagsförvärv (svd.se.2012-09-27). Dessa återkommande 

förändringar kan vara en väg till stora framgångar för organisationen, men de kan även vara 

kortsiktiga lösningar som istället riskerar att få motsatt effekt. 

Vi som gjort denna studie har under ett flertal år i arbetslivet varit delaktiga i flera olika 

organisationsförändringar. De processer som uppstår vid en förändring påverkar vardagen för 

de anställda. Våra egna erfarenheter har givit oss ett internt perspektiv och vi har därför i 

denna studie intresserat oss för hur organisationsförändringar framställs ur ett externt 

perspektiv. 

 

Vi ämnar undersöka hur det skrivs om organisationsförändringar i ledarskapsmedia. Vi är 

intresserade av att studera hur organisationsförändringar framställs, hur förändringarna 

problematiseras och vad som uppfattas som naturligt och självklart. Vårt val av material 

motiveras av att vi utgår ifrån att ledningen i de flesta organisationer är de som initierar 

förändringen och att de kan ha fått inspiration till den aktuella förändringen från någon av de 

tidskrifter som riktar sig till svenska företagsledare. Vi har valt att avgränsa oss till att studera 

hur det har skrivits om organisationsförändring mellan åren 2000-2014.  

Organisationsförändringar kan vara mer eller mindre omfattande, korta eller långsiktiga eller 

snabba och omvälvande och dess orsaker varierar enligt Jacobsen (Jacobsen, 2004, s. 42-43). 

Flera av dagens förändringar tillskrivs globaliseringen och den tekniska utvecklingen, men 

även ökad konkurrens med konkurser och sammanslagningar som följd (Jacobsen, 2004, s.12-
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13). Inom kommunala och statliga verksamheter leder ökad privatisering till stora 

förändringar i organisationerna. Dessutom har de stora omläggningarna i politiken som skett 

under de senaste decennierna resulterat i genomgripande förändringar i struktur, 

administration och beslutsfattande (Jacobsen, 2004, s.15). 

 

Vilken typ av organisationsförändring ett företag väljer att genomföra påverkas enligt Røvik 

av bland annat så kallade organisationsrecept (Røvik, 1998, s.13). Dessa organisationsrecept 

sprids globalt, anammas av organisationer och blir genom att fler och fler organisationer tar 

dem till sig, ett legitimt recept på hur företagen bör utforma sin förändring (Røvik, 1998, 

s.13). Recepten är inte totallösningar utan behandlar endast en del av organisationen såsom till 

exempel struktur, ledarskap och rekrytering. Organisationsrecepten sprids mellan 

organisationer över hela världen och kombineras av olika aktörer inom organisationen, vilket 

leder till flyktigare och mer föränderliga organisationer (Røvik, 1998, s.25). 

 

Vid organisationsförändringar som innehåller stora och ibland omvälvande förändringar i det 

dagliga arbetet, påverkas människorna i organisationen. Det nya arbetslivet har utvecklats till 

att rymma oregelbundna arbetstider, högt tempo och ständiga förändringar (Allvin m.fl. 2006, 

s.9). I flera organisationer har arbetet blivit mer flexibelt när gäller arbetstid, vilket ställer 

högre krav på individen att hantera gränssättning mellan arbete, fritid och krav på prestation 

(Allvin m.fl. 2006, s.17-18). De byråkratiska regler och tidsramar som tidigare styrde arbetet 

har försvagats och istället arbetar många organisationer mer marknadsanpassat, vilket kan 

innebära ökad tidspress och snabba förändringar. Utvecklingen beror till stora delar på att 

marknaden är mer ombytlig och ställer högre krav på snabba leveranser (Allvin m. fl.  2006, 

s.150). Att arbetssituationen förändras på det sättet kan för en del anställda innebära en ökad 

känsla av frihet och möjlighet till utveckling, medan det för andra leder till upplevelser av 

otrygghet och ökad press (Allvin m.fl. 2006, s.9).   

 

Antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat sedan 1997, vilket kan vara 

tecken på att förändringarna i arbetslivet har påverkat de anställda (Allvin m.fl. 2006, s.159). 

Forskning visar att en tredjedel av de långtidssjukskrivna själva anser att deras ohälsa beror på 

arbetet. Det finns även forskning som visar ett samband mellan arbetsvillkor och 

sömnsvårigheter (Allvin m. fl. 2006, s. 163). Det kan förekomma andra orsaker till ökad 

ohälsa och det kan även vara så att organisationsförändringar leder till förbättringar i 
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arbetsmiljön. Mot denna bakgrund anser vi att det är intressant att studera hur 

organisationsförändringar framställs och vad som lyfts fram och uppmärksammas. 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur svenska tidskrifter som riktar sig till företagsledare 

framställer organisationsförändringar under åren 2000-2014. Vi ämnar då undersöka vilka 

ämnen som lyfts fram och hur dessa framställs.  

1.3 Frågeställning 

Hur framställs organisationsförändring i svensk ledarskapsmedia under åren 2000-2014? 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I inledningskapitlet har vi presenterat studiens bakgrund 

följt av dess syfte och frågeställningar. I andra kapitlet presenteras relevant tidigare forskning 

rörande organisationsförändringar. Därefter kommer ett teorikapitel där vi redogör för 

studiens teoretiska förankring, vilken är socialkonstruktionism utifrån Vivien Burr samt 

Michel Foucaults diskursanalys. Det fjärde kapitlet behandlar studiens metodologiska 

tillvägagångssätt, vilket innefattar val av analysmetod, studiens empiriska material samt hur 

insamling av materialet gått till. Metoden är Foucauldiansk diskursanalys och materialet 

består av artiklar från tre olika tidskrifter som riktar sig till svenska företagsledare. 

Metodkapitlet avslutas med en genomgång av de etiska överväganden som gjorts, samt en 

diskussion om validitet och reliabilitet. Utifrån diskursanalys som teori och metod finns en 

medvetenhet om att inga texter är neutrala. Alla texter ingår i en diskurs och är därmed 

färgade av sitt kulturella och historiska sammanhang, så även denna uppsats. I kapitel fem 

presenteras studiens analys. Denna del är uppdelad efter fyra verktyg som utgår från de 

diskursanalytiska verktyg som presenteras i metodkapitlet. I sjätte kapitlet presenteras 

studiens slutsatser. Därefter diskuteras studiens frågeställning och studiens resultat relaterat 

till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med möjliga förslag för framtida forskning. I sjunde 

och sista kapitlet presenteras litteraturlista och referenser. 
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2. TIDIGARE FORSKNING  

2.1 Introduktion 

I detta kapitel presenteras en översikt av tidigare forskning som gjorts inom fältet 

organisationsförändring för att placera denna studie i ett teoretiskt och metodologiskt 

sammanhang. Vi valde forskning som studerat faktorer som berör människan i 

organisationsförändringen snarare än de tekniska lösningarna. Urvalet bestod av forskning 

som studerat hur förändringar initieras och drivs, kommunikationen om förändringen, hur 

förändringen tas emot och vilka faktorer i organisationen som påverkas av förändringen.  

 

Vid vår efterforskning av tidigare forskning inom ämnet organisationsförändring genomfördes 

en bred sökning inom ämnet. Det resulterade även i ämnesområden som ligger utanför det 

rent sociologiska, såsom företagsekonomi och psykologi. Dessa avhandlingar och artiklar har 

dock använt sig av sociologiska och socialpsykologiska teoretiker vilket var avgörande för att 

inkludera dem.  

Detta kapitel är uppdelat i tre teman vilka är organisationsförändring, kommunikation och 

meningsskapande. Det första temat består av en beskrivning av orsaker till 

organisationsförändringar samt exempel på hur dessa förändringar kan genomföras. Avsnitten 

om kommunikation och meningsskapande skildrar dessa processer i empiriska 

undersökningar.  

 

Forskningen ger en bild av organisationsförändringen som ett fenomen där människan står i 

centrum. Oavsett vad förändringen gäller eller hur den ser ut är det kommunikation och 

meningsskapande processer som är grunden för genomförandet och resultatet av förändringen. 

I samband med en studie genomförd på företaget Ericsson menar organisationens ledning; 

”it`s all about the people. Detta syftar på att det i slutändan är människan som är den 

viktigaste faktorn för en lyckad organisationsförändring (Iveroth, 2010, s.82).  

2.2 Organisationsförändring 

Förekomsten av olika typer av drivkrafter, interna såväl som externa, ligger enligt Alvesson 

och Sveningsson till grund för att organisationen förändras. Hur en organisation förhåller sig 

till sin omgivning är ingen direkt påverkan från externa krafter, utan människors tolkning av 

dessa. Företagsledningen tolkar sin omgivning utifrån personliga intressen, 



8 
 

organisationskultur, historia, utbildning och även uppfattningen om hur andra organisationer 

agerar (Alvesson & Sveningsson, 2007, s.240). Alvesson och Sveningssons studie bygger på 

empiriskt material från andra forskare som sammanställts vid avdelningen för organisation på 

Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 

Att styra förändring i den riktning företaget vill är enligt Alvesson och Sveningsson ofta 

problematiskt om den inte har kommunicerats ut väl i organisationen och inte är 

genomarbetad strategiskt. Det händer att ett förändringsarbete i en viss riktning skapar 

förändring i helt motsatt riktning. Att beskriva vad en organisationsförändring är, innebär att 

precisera vilken typ av förändring det rör sig om. Alvesson och Sveningsson skiljer mellan 

fyra olika typer av förändring: Fixa och vidmakthålla, bygga på och utveckla, flytta och 

omlokalisera och frigöra och nyskapa (Alvesson & Sveningsson, 2007, s.243). 

Det finns enligt Alvesson och Sveningsson många sätt att beskriva förändringar på, vilka 

sällan går att kategorisera, eftersom perspektivet som anammas ofta leder fram till olika svar 

(Alvesson & Sveningsson, 2007, s.244). Det finns de som uppfattar organisationer som stabila 

och att de efter en förändring går till ett nytt stabilt läge. Motsatsen är de som hävdar att 

organisationer ständigt befinner sig i tillblivelse och att förändring snarare än stabilitet, är det 

naturliga tillståndet (Alvesson & Sveningsson, 2007, s.245). Betraktas organisationen på 

avstånd ser de flesta stabila ut, men vid närmare granskning av vad som händer dagligen i 

organisationer uppträder kontinuerlig förändring.  

De senaste tjugo åren har det varit populärt att tala om organisationsförändring som en 

pågående, öppen och oförutsägbar process utan någon egentlig början eller slut (Alvesson & 

Sveningsson, 2007, s.254-255). Utifrån detta synsätt sker förändringar genom att 

organisationer löpande anpassar sig till en alltmer dynamisk omgivning. Företag låter sig 

styras av rådande trender och föreställningar om vad som för tillfället anses bra för 

organisationen. Eftersom trender skiftar regelbundet blir följden att ledningar som följer dessa 

gärna talar om behovet av ständiga förändringar (Alvesson & Sveningsson, 2007, s.241). 

I en studie av Fransson på Karlstads företagsekonomiska institution framkommer flera olika 

orsaker till varför en organisation tar beslutet att genomföra en organisationsförändring. Det 

kan handla om att implementera en ny arbetsmetod (Fransson, 2008, s. 9) eller ett tekniskt 

system (Iveroth, 2010, s.1). Det kan också röra sig om en förändring av verksamhetsform och 

struktur (Stiwne, 1997, s.3).  



9 
 

Thomas Biedenbach universitetslektor och Anders Söderholm professor i företagsekonomi 

beskriver att förändringar på marknaden sätter press på organisationer att ständigt utvecklas, 

vara flexibla och innovativa för att behålla sin konkurrenskraft (Biedenbach & Söderholm, 

2008, s.124). Deras studie är en litteraturstudie om utmaningen i att organisera en förändring i 

extremt konkurrent präglad bransch. Dessa är exempel på förändringar som initieras uppifrån 

och sker i form av vad psykologen Weick kallar episodiska förändringar (Weick, 1999, 

s.367). Motparten till denna typ av förändring är enligt Weick den kontinuerliga förändringen, 

vilken pågår ständigt och initieras underifrån genom medarbetarnas arbetsprocesser och 

sociala praktiker. När medarbetarna prövar sig fram och gör små justeringar i det dagliga 

arbetet utvecklas så småningom nya sätt att arbeta och en organisationsförändring har ägt rum 

(Weick, 1999, s.375). K. E. Weick är professor i Organisatoriskt Beteende och Psykologi på 

universitetet i Michigan och studerar i första hand meningsskapande processer och hur stress 

påverkar tänkandet.  

En studie från arbetsmiljöverket (publicerad i en av Arbetslivsinstitutets vetenskapliga 

skriftserier) innehåller en serie arbeten av såväl institutets egna medarbetare som andra 

forskare inom och utom landet. Vetenskapliga originalarbeten, doktorsavhandlingar, 

kriteriedokument och litteraturöversikter publiceras i studien Arbete och Hälsa. En rapport 

behandlar mekanismer för långsiktigt hållbara arbetsplatser och är författad av Kristina 

Håkansson professor på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och Tommy 

Isodorsson docent på samma institution. Studien bygger på data från fem fallstudier där 

forskarna genomfört mer omfattande undersökningar och urvalet bestod av företag som 

genom att utveckla sin arbetsorganisation sänkt sjukfrånvaron. Dessa företag kan enligt 

Håkansson och Isodorsson belysa vilka mekanismer som förklarar långsiktigt hållbara 

arbetsplatser och ge förståelse för de komplexa samband som finns mellan sjukfrånvaro, 

arbetsorganisation och ledningsstrategier för arbetsmiljöarbete. Syftet med denna studie var 

att öka förståelsen för hur arbetsorganisationer som karaktäriseras av ansvar, inflytande och 

utvecklingsmöjligheter blir långsiktigt hållbara. Ökad kunskap om vilka mekanismer som är 

viktiga för att bibehålla en god arbetsmiljö är målet med studien. Resultatet av studien visar 

att de organisationer som behållit en god arbetsmiljö under organisationsförändringar haft en 

filosofi att arbetsorganiseringen är en ständigt pågående process som måste underhållas och 

påverkas (Håkansson & Isodorsson, 2006, s.24). 
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Merparten av de förändringar som det gjorts studier på är av naturliga skäl större förändringar, 

då det är svårt att studera de små förändringar som sker i det dagliga arbetet. Förutom de 

bakomliggande orsakerna till organisationsförändringar kan förändringarna studeras huruvida 

de sker genom en top-down eller bottom-up process. En topp-down förändring är en strategisk 

förändring som initieras och drivs av ledningen. Bottom-up är en lokal organisering som sker 

underifrån då varje enhet för sig planerar och driver sin förändring i form av självstyre 

(Fransson, 2008, s.9). Den mest förekommande organisationsförändringen i tidigare forskning 

är den top-down styrda episodiska. Den innebär en genomgripande förändring som påverkar 

hela organisationen och som drivs av ledningen. 

Fransson på Karlstads universitets Företagsekonomiska institution har i sin avhandling 

redogjort för hur ett av Arbetsförmedlingens kontor genomfört en processkartläggning med 

syfte att utveckla de anställdas tjänstekognition (Fransson, 2008, s.71-72). Metoden som 

användes i studien är så kallad aktionsforskning. Denna typ av forskning innebär att forskaren 

observerar samt själv deltar aktivt i den aktivitet hen studerar (Fransson, 2008, s.86). Studien 

är genomförd inom en företagsekonomisk disciplin och använder sig av sociokognitiva 

tolkningsramar för att beskriva och utvärdera processen. Dessa processer leder fram till 

utvecklad tjänstekognition och självstyre på det lokala arbetsförmedlarkontoret (Fransson, 

2008, s.9) Den teoretiska grunden i denna avhandling är hur lokal organisering och strategisk 

styrning förhåller sig till varandra och det är utifrån dessa aspekter Fransson gör sin analys 

(Fransson, 2008, s.9).  

 

Iveroth har en utgångspunkt som liknar Franssons då han undersöker hur samspelet mellan 

struktur och aktör ser ut i en organisationsförändring. Även Iveroth forskar inom 

företagsekonomi och har gjort en studie av en genomgripande IT-baserad förändring på 

Ericsson utifrån teorier om organisationsförändring, sociala förändringsprocesser och 

teknologiska förändringar. Iveroth intresserar sig i sin studie för hur människa och teknologi 

samverkar i en förändringsprocess och han menar att det handlar om samspelet mellan 

struktur och aktör. För att utveckla sitt resonemang använder han sig bland annat av Giddens 

teorier (Iveroth, 2010, s.9). 

Stiwne behandlar i likhet med Iveroth och Fransson spänningen mellan människa och struktur 

i en organisationsförändring och använder sig även hon av Giddens teoretiska perspektiv, för 

att undersöka det dialektala samspelet mellan struktur och människa (Stiwne, 1997, s.31). 

Studien görs i samband med en omfattande organisationsförändring i en svensk 
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kommunledning, inom ämnesområdet psykologi. Stiwnes forskningsansats är att tolka de 

meningsskapande processer de anställda genomgår vid en organisationsförändring, för att 

undersöka de bakomliggande orsakerna till att förändringar ibland inte lyckas (Stiwne, 1997, 

s.6). Både Stiwne (1997) och Iveroth (2008) kommer till slutsatsen att samspelet mellan 

aktörer och strukturer är det centrala i en organisationsförändring. Stiwne pekar på beroendet 

och samspelet mellan aktör och struktur där båda är skapare och bärare av mening och 

identitet. Iveroth lyfter fram aktörens betydelse och menar att strukturen visserligen spelar en 

betydande roll men att förändringen är beroende av aktören (Iveroth, 2008, s.82). 

 

2.3 Kommunikation 

I samband med organisationsförändringar uppkommer i många fall problem med 

kommunikationen, till exempel bristande kommunikation från ledningen till medarbetarna 

(von Platen, 2006, s.15), otydlig kommunikation mellan medarbetare (Fransson, 2008, s.254) 

samt misstänksamhet då saker diskuteras bakom stängda dörrar (Stiwne, 1997, s.198). 

 

Von Platen har i sin avhandling studerat hur identiteterna i en organisation påverkas av en 

organisationsförändring. Dels den personliga identiteten men även yrkesidentiteten och 

organisationsidentiteten (von Platen, 2006, s.43-53).  

”Den interna kommunikationen är av allt att döma viktig för att medlemmar i en organisation 

skall förstå och vara delaktiga i en förändringsprocess.” (von Platen, 2006, s.226).  

 

Den teoretiska grunden i von Platens avhandling är socialkonstruktionistisk vilken innebär att 

identiteterna tolkas utifrån perspektivet att de är socialt konstruerade (von Platen, 2006, s.33). 

Avhandlingen är skriven inom ämnet media och kommunikationsforskning och studien är 

gjord under en omfattande förändring på två av SVT´s kontor. 

 

En välfungerande kommunikation där de anställda är delaktiga och där det finns transparens, 

skapar förutsättningar för personalen att få inflytande i de förändringar som sker på företaget 

(Håkansson och Isodorsson, 2006, s.29). Iveroth lyfter fram vikten av öppen och 

mångfacetterad kommunikation i förändringsarbetet, för att underlätta aktörernas skapande av 

en gemensam grund (Iveroth, 2010, s.72). I Stiwnes avhandling blir kommunikationens 

betydelse tydlig då ledningens planerande bakom stängda dörrar lyfts fram som problematiskt 

(Stiwne, 1997, s.91). Agerandet blir desto mer problematiskt då ledningens uttalade intention 

var att ha en öppen dialog med de anställda (Stiwne, 1997, s.87).  
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I artikeln ”The HRM projekt” lyfter författarna fram kommunikation som en av grunderna för 

hela organisationen eftersom den domineras av ord i form av samtal och skrivna texter 

(Mueller & Carter, 2005, s.372). Studien består av en diskursanalys gjord på intervjuer med 

anställda. Studiens syfte var att undersöka hur HRM-projektet skapades och hur motståndet 

mot det utövades i ett litet företag som genomgick en privatiseringsprocess (Mueller & Carter, 

2005, s.372). Chris Carter och Frank Mueller forskar inom strategi och organisation på 

Universitetet i Edinburgh. 

 

Det uppstår problem när information ersätter kommunikation menar von Platen i sin 

avhandling, vilken bygger på en studie av en organisationsförändring på SVT. Ledningen på 

SVT utnyttjade effektivt alla tillgängliga kanaler för att informera de anställda, men 

möjligheten till kommunikation saknades. Det ledde till att de anställda inte kände delaktighet 

då möjligheterna till återkoppling saknades. De meningsskapande processerna hos aktörerna 

präglades därför av misstänksamhet och spekulationer (von Platen, 2006, s.212).   

 

2.4 Meningsskapande 

Meningsskapande processer lyfts fram som en viktig aspekt i organisationsförändringar, ett 

flertal artiklar och avhandlingar använder psykologen Weick `s teorier om meningsskapande 

vid analyser av organisationsförändringar. Weick beskriver meningsskapande i organisationer 

som en process där aktörer konstruerar händelser så att de blir begripliga och 

sammanhängande (Weick, 1995, s.4). Den aktuella händelsen placeras i och förstås utifrån en 

tolkningsram. Tolkningsramen bygger på tidigare händelser, används i tolkningen av det som 

sker idag och ligger till grund för förväntningar inför framtiden (Weick, 1995, s.4).  

 

Då de anställdas praktiska erfarenheter inte stämmer överens med ledningens önskemål 

uppstår ett meningsskapande dilemma (von Platen, 200,6 s.127). Von Platen beskriver det i 

sin studie av SVT där ledningens vision av omorganiseringen upplevdes krocka med de 

anställdas upplevelse av situationen ”Jag tror inte på det” uttryckte sig en av respondenterna 

(von Platen, 2006, s.127). 

 

Meningsskapandet kan leda till spekulation i situationer av osäkerhet. Vid tillbakablickar på 

en rad sammanhängande episoder upplevs ofta ett mönster, om detta mönster bryts av 

oväntade eller oförklarliga händelser uppstår ett behov av att skapa mening (Weick, 1995, 

s.2). Spekulativt meningsskapande behandlas av Stiwne i sin avhandling om 
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organisationsförändring i en svensk kommun. Där lyfts hotfulla och oväntade situationer i det 

förflutna upp i samband med den aktuella omorganisationen och bidrar till de 

meningsskapande processerna. Det handlar om oklara undantag från generella regler, otydliga 

kriterier vid chefstillsättningar samt brist på transparens vid uttagningar till arbetsgrupper 

(Stiwne, 1997, s.206).  

 

Ett exempel på en meningsskapande process framkommer i en sammanfattning av en studie 

publicerad i Journal of Organizational Management där författarna beskriver HRM som ett 

diskursivt projekt ”HRM is the map rather than the practices out there.” De menar vidare att 

kartan kan vara viktigare än området i sig för att få en överblick över vart man är (Mueller & 

Carter, 2005, s.371). Det innebär att de meningsskapande processerna i organisationen får stor 

betydelse. 

 

I organisationen sker mer förhandlingar än det gör i det vardagliga meningsskapandet. 

Skillnaderna i meningsskapande beror dels på att socialisationen är ytligare och lättare att 

omförhandla än i vardagslivet och dels på att aktörer i en organisation i högre grad är benägna 

att fråga efter förklaringar (Weick, 1995, s.63-64).  

 

Artikeln Discourse and Organizational Change, beskriver flera olika infallsvinklar där 

diskursanalys kan bidra till forskningen om organisationsförändringar (Grant m.fl. 2005). Den 

handlar dels om hur upplevelsen av mening i en organisationsförändring förhandlas fram i en 

diskursiv process och dels om att visa att diskursen om förändringen är intertextuell och 

därmed måste ses i ljuset av andra näraliggande diskurser (Grant m.fl. 2005, s.6). Den 

teoretiska grunden är i denna studie socialkonstruktionistisk, de använder sig av Berger & 

Luckmann samt Alvesson i sin analys. Metoden de använt i studien är narrativa analyser av 

aktörers berättelser om organisationsförändringar och fokus i analysen har varit på 

meningsskapande och tolkande processer (Grant m.fl. 2005, s.10). Författarna till artikeln 

forskar inom HR, ledarskap och organisationsförändring på Universitetet i Sydney samt 

Universitetet i Leicester. 
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3. TEORI 

 

3.1 Introduktion 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för de teorier vi ämnar använda i vår analys. Vår 

teoretiska grund är diskursanalys, vilket är ”ett bestämt sätt att tala om och se på världen”, 

enligt Winther Jørgenssen och Philips (Winther Jørgenssen & Phillips, 2000, s.7). 

Diskursanalys är en lämplig teori att använda vid studier av text, då den studerar hur ett 

fenomen framställs i texter. Vi har valt att använda diskursanalys både som teori och metod 

och kommer därför att presentera detta perspektiv både i teori och metodkapitlen. 

För att förankra diskursanalysen i ett bredare perspektiv kommer vi först att presentera 

socialkonstruktionismen, vilken är en teoretisk inriktning som innehåller psykologiska, 

socialpsykologiska och sociologiska teorier (Burr 2003). Socialkonstruktionistiska teorier 

förekommer ofta i tidigare forskning om organisationsförändringar, vilket visar på att detta är 

en lämplig teori att koppla till ämnesvalet. Diskursanalysen är en teoretisk och metodologisk 

ansats som är hemmahörande i socialkonstruktionismen och det lämpar sig därför att använda 

dessa tillsammans (Winther Jørgenssen & Phillips, 2000, s.11). Socialkonstruktionismen är en 

bredare och mer omfattande teori än diskursanalysen då den berör alla fält av mänsklig 

samvaro, medan diskursanalys är inriktad på studiet av texter. Vi har valt att använda oss av 

psykologen Vivien Burr`s beskrivning av socialkonstruktionismen, då vi menar att hon 

presenterar den teoretiska inriktningen på ett ingående och konkret vis. 

I diskursanalys är teori och metod sammankopplade, vilket innebär att diskursanalysen består 

dels av en teoretisk grundsyn på språkets roll i samhället och dels av verktyg för analys av 

sociala och diskursiva praktiker (Winther Jørgenssen & Phillips, 2000, s.10). Diskursanalysen 

beskriver vi utifrån Foucaults diskursteori. Här i teorikapitlet kommer diskursanalysen att 

diskuteras mer övergripande för att konkretiseras i metodkapitlet då vi presenterar 

analysverktyg som utgår ifrån Foucaults teori. Foucault har skrivit många texter och han berör 

diskursanalysen i de flesta av dem. Det innebär att definitionerna av diskurs och de begrepp 

han förknippar med diskursen varierar något. Vi har därför valt att närmare beskriva och tolka 

ett fåtal begrepp som är användbara i vår studie.  

3.2 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen består av en samling sociologiska, socialpsykologiska och 

psykologiska idéer (Burr, 2003, s.2). Den har växt fram som en motvikt mot den positivistiska 
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tanken om att vi objektivt kan betrakta världen och finna dess inneboende sanning (Burr, 

2003, s.3). Där positivismen påstår att vi genom observation kan komma fram till ett 

fenomens sanna väsen, anser socialkonstruktionismen att vi skall vara misstänksamma mot 

alla förgivettaganden och antaganden om världen (Burr, 2003, s.3). Socialkonstruktionismen 

anser att våra kategoriseringar, till exempel att tanken om uppdelningen i kön som naturlig 

och självklar, bör ifrågasättas. Vi hade likaväl kunnat göra andra kategoriseringar vilka vi då 

hade upplevt som lika självklara, då kategorierna är skapade av människan och inte av naturen 

givna (Burr, 2003, s.3).    

Enligt socialkonstruktionismen är vår kunskap specifik för vår historiska placering och den 

kultur vi lever i. Hur vi förstår och uppfattar ett fenomen är beroende av var vi befinner oss i 

tid och rum. Ett exempel är begreppet ungdom som genomgått en stor förändring då det är 

stor skillnad på innebörden i att vara ungdom nu och för hundra år sedan. Innebörden av 

ungdom varierar även idag i olika delar av världen (Burr 2003 s.4). Socialkonstruktionismen 

menar inte att dessa fenomen endast är influerade av historiska aspekter, de är skapade av sin 

historiska och kulturella kontext. I ett annat kulturellt och historiskt sammanhang konstrueras 

begreppet ungdom på ett helt annat sätt, och inget av dem är mer rätt eller fel (Burr, 2003, 

s.4). 

Kunskapen vi har om världen är socialt konstruerad och detta konstruerande sker i våra 

dagliga sociala interaktioner. Kunskapen är således inte objektiv och inneboende i fenomenen 

vi studerar, menar socialkonstruktionismen. Genom vårt dagliga deltagande i olika sociala 

praktiker konstruerar vi tillsammans vår kunskap om världen (Burr, 2003, s.4). Språket är 

särskilt betydelsefullt i detta konstruerande, varför det är ett viktigt studieobjekt för 

socialkonstruktionismen. Hur vi talar om ett fenomen bidrar till att konstruera fenomenet. 

Detta i sin tur påverkar den sociala praktiken. Till exempel kommer talet om missbrukaren 

och resonemanget kring orsak och ansvar att påverka hur samhället betraktar missbrukare 

(Burr, 2003, s.5). Detta är en aspekt av att vår kunskap om världen är socialt konstruerad. 

3.3 Diskursanalys enligt socialkonstruktionismen 

Språket och hur vi talar om ett fenomen är grunden för diskursanalysen. Diskurs är ett 

situationsbundet sätt att använda språket och diskursen kan därmed konstruera en verklighet 

inom ett område (Burr, 2003, s.63). Begreppet diskurs kan användas både i begränsade 

perspektiv såsom konversationsanalys där avgränsade samtal analyseras och i bredare 

perspektiv där även den sociala praktiken som omger diskursen undersöks (Burr, 2003, s.63).  
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I teorikapitlet beskriver vi det större perspektivet i vilket den sociala praktiken ges en plats i 

sammanhanget. I analysen kommer vi dock inte att beröra den sociala praktiken, eftersom 

detta inte ryms inom ramen för denna uppsats. Vi har ändå valt att kort nämna den sociala 

praktiken i detta teorikapitel för att undersöka diskursens betydelse för det sociala 

konstruerandet av verkligheten. 

En diskurs är det specifika sätt på vilket ett ämne, ett fenomen, eller en händelse beskrivs. 

Diskursen innehåller ordval, metaforer, berättelser och fakta som alla tillsammans skapar en 

bild av verkligheten. Även det som inte nämns, det som förblir nedtystat, men som ändå av 

någon orsak kan förväntas finnas där, är viktigt för diskursen. Av stor betydelse är även det 

som lyfts fram som positivt respektive negativt (Burr, 2003, s.64). Diskursen är en del i 

konstruerandet av fenomenet. Burr tar som exempel diskursen om missbrukare där det får stor 

betydelse hur omgivningen talar om missbruket och om missbrukarens eget ansvar och 

dennes roll i samhället (Burr, 2003, s.65). Antagandet att diskurserna får betydelse för sociala 

praktiker finns även i Foucaults idéer om diskurs. Foucault menar att diskursen har en nära 

relation till makt och kunskap i sociala praktiker (Foucault, 1993, s.44). Diskursen om 

missbrukare skapar en verklighet för missbrukaren, vilket av Burr beskrivs som den sociala 

praktiken (Burr, 2003, s.65). Konkret kan det röra sig om vilka åtgärder samhället vidtar i 

samband med missbruk. En viss diskurs kan då leda till att samhället väljer ett vårdande 

förhållningssätt, en annan diskurs kan leda till ett straffande förhållningssätt. Motsatta 

diskurser beskriver fenomen på olika sätt och dessa olika diskurser kan existera sida vid sida. 

Ofta är det dock en diskurs som för stunden är den härskande och utövar påverkan på de 

sociala praktikerna (Burr, 2003, s.64-65). 

3.4 Diskursanalys enligt Foucault  

Det som kännetecknar diskurser är deras ständiga kamp mot varandra, kampen om att få en 

dominerande roll i samhället. Makten rör sig hela tiden fram och tillbaka och diskursen är 

både konflikten i sig och själva vapnet menar Foucault (Foucault, 2008, s.181). Diskursen är 

aldrig en neutral spegelbild av verkligheten, den är alltid genomsyrad av makt (Foucault, 

2008, s.182).  

Enligt Foucault förlitar sig människan i sin iver att finna sanningen på att institutionen, det 

vill säga vetenskapsmän och kvinnor, ska presentera och äga den (Foucault, 1993 s.13). Den 

vetenskap som har lättast att bevisa att de rön den kommit fram till är sanningen, får mest 
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prestige, pengar och följaktligen flest utövare och beundrare. Dessa sanningar kan göra 

läsaren passiv inför kunskapen eftersom det är svårt att bevisa motsatsen då forskaren alltid 

ligger steget före. Det är logiken i det sättet att tänka kring sanning och kunskap som Foucault 

är intresserad av att undersöka. 

Motsättningar mellan det sanna och det falska lyfter Foucault fram som en 

utestängningsprocedur vars funktion är att reglera diskursen. 

”Självfallet är uppdelningen mellan det sanna och det falska varken godtycklig, modifierbar, 

institutionell eller våldsam om man placerar sig på satsnivån inom en diskurs. Men om man 

väljer en annan skala och frågar sig vilken denna vilja till sanning som ständigt finns i våra 

diskurser och som följt oss genom århundraden av vår historia är och har varit eller om man 

frågar sig vilken typ av uppdelning som generellt sett styr vår vilja till kunskap då kanske 

något som liknar ett utestängningssystem (dvs. ett historiskt, modifierbart och institutionellt 

tvingande system) börjar framträda” (Foucault, 1993 s.11).  

Foucault menar här att kunskap inte kommer till mänskligheten i ren form utan att den alltid 

är förmedlad, eftersom det i samhället finns en utbredd vilja att uppnå sanning. Även 

kunskapen om att se diskursens händelsekaraktär, det vill säga att världen inte utvecklas 

linjärt utan präglas av ständiga avbrott. Kunskap behöver passera vetenskapen innan den 

erkänns som just kunskap om världen (Foucault, 1993, s.30-32). Vetenskap handlar om att 

konstruera verktyg för att förstå principerna som ligger bakom skeendet som ger upphov till 

världen, samhällen samt kulturen. Det är med andra ord viktigt att studera vetenskapen som 

en praktik och inte använda sig av resultaten av det vetenskapliga arbetet. Kunskap är alltid 

resultatet av mänskliga handlingar. Foucault talar om att det i varje samhälle finns viktiga 

berättelser som berättas, upprepas och varierar. Att det finns saker som sagts vid något tillfälle 

och som sedan bevaras och berättas vidare och i och med det får en status som hemlighet eller 

skatt (Foucault, 1993 s.16). 

En bärande tanke hos Foucault är att allt av betydelse finns på insidan av diskursen. Här 

handlar det om vem och vad som bjuds in i diskursens ständigt pågående samtal. I samhället 

finns utestängningsprocedurer med regler för såväl vad som får sägas och inte som för vem 

som får tala (Foucaul,t 1993, s.7-8). Här finns en motsättning mellan förnuft och vansinne. 

Vem kommer att få status som geni och vem blir dåre?  
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”Ingen kommer in i diskursen om han inte uppfyller vissa krav eller från början är 

kvalificerad att uppfylla dem” (Foucault, 1993, s.26).  

Foucault talar vidare om ritualer som den mest påtagliga och synliga formen för reglering av 

deltagarna i diskursen (Foucault, 1993, s.28). Regleringen handlar egentligen om på vilken 

nivå i diskursens hierarki ett specifikt fenomen hamnar och inte vad som tillhör eller inte 

tillhör diskursen. Ritualerna sätter regler för hur den som vill ha inflytande i diskursen får och 

kan agera. Vilka positioner som finns att tillgå och hur de organiseras och förhåller sig till 

varandra. Ritualerna talar om hur man bör vara klädd, tala, agera, det förgivettagna, för att 

vara del av en viss gemenskap. Vem bjuds in som fullvärdig medlem och på vilka premisser? 

Ritualerna bestämmer.  

3.5 Begrepp 

Utifrån Foucaults ovan beskrivningar om vem som får uttala sig i diskursen, 

utestängningsprocedurer och sanning, har vi identifierat fyra stycken begrepp i hans teori som 

är starkt sammankopplade till kunskap och makt. Dessa begrepp är tystnad, kamp, ritualer 

och sanning. I metodkapitlet redogör vi för hur vi kommer att använda begreppen som 

verktyg i vår analys, samt hur vi har operationaliserat dem för att bättre kunna applicera dem 

på vår empiri. Nedan följer en teoretisk beskrivning av dessa begrepp: 

 

Tystnad 

Foucault menar att tystnad uppstår i en diskurs när det är uppenbart att någonting finns där, 

men det uttalas inte (Foucault, 1972, s.31-32).  

 

Kamp 

Inom ett fält kan det samtidigt finnas flera diskurser som sinsemellan strider om att definiera 

verkligheten (Foucault, 2008, s.181).  

Ritualer 

Ritualer är outtalade förgivettagna regler inom en diskurs som talar om hur man bör förhålla 

sig för att vara del av en viss gemenskap.  Ritualerna avgör vem som bjuds in i diskursen och 

sätter regler för inflytande och agerande (Foucault, 1993, s.28). Foucault talar vidare om 

ritualer som den mest påtagliga och synliga formen för reglering av deltagarna i diskursen 

(Foucault, 1993, s.28). Vilka positioner som finns att tillgå och hur de organiseras och 

förhåller sig till varandra.  
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Sanning 

Sanning handlar i diskursen inte om huruvida någonting faktiskt är sant utan om hur det 

framställs som om det vore en sanning (Foucault, 1972, s.66). Detta kan ske i texter genom 

ordval, formuleringar och hänvisningar till auktoritära källor. Att bevisa dessa sanningar är 

svårt då forskaren alltid ligger steget före, vilket kan göra läsaren till passiv mottagare av 

kunskap. Det är just logiken i det sättet att tänka kring kunskap som Foucault är intresserad av 

att undersöka (Foucault, 1993, s.13).  

4. METOD  

 

I detta kapitel beskrivs hur vi gått tillväga vad gäller urval av datainsamling samt 

avgränsningar. Efter det kommer vi att beskriva analysförfarandet och de analysverktyg vi 

tillämpat. I denna del redogörs för hur Foucaults resonemang i teorikapitlet har bearbetats för 

att bli konkreta verktyg som blir användbara i analysen. Metodkapitlet innehåller även vårt 

resonemang kring etiska riktlinjer, validitet och reliabilitet samt en kritisk reflektion över 

rollen som forskare.   

4.1 Empiriskt material  

Olika typer av material gör anspråk på att säga något om verkligheten. Även om det sker på 

olika sätt och med olika medel. Inom diskursanalysen är det inte särskilt viktigt att göra en 

distinktion mellan vilken typ av material som ligger närmast verkligheten i meningen är 

sannare. På samma gång är materialet konstruerat och konstruerande då texterna och bilderna 

finns i verkligheten samtidigt som de föreställer den. Inom diskursanalysen ställs därför 

materialet på lika nivå och representationsmönster oberoende av vilken social status en text 

har (Börjesson & Palmblad, 2007, s.16-17).  

Vi har valt att använda artiklar ur tre olika tidskrifter som empiriskt material. Tidskrifterna 

riktar sig i huvudsak till ledare inom näringslivet och vi är intresserade av hur 

organisationsförändringar framställs diskursivt i dessa artiklar. Vi har valt att använda just de 

tidskrifter som riktar sig mot chefer och ledare för att vi i tidigare forskning funnit att det är 

chefer som i det flesta fall initierar en organisationsförändring. Tidskrifterna har mellan 

30 000 – 140 000 läsare vilket gör att de når många beslutsfattare och därför blir intressanta 

för vår studie. Vårt urval av tidskrifter är Kvalitetsmagasinet, Personal & ledarskap och Chef.    

Nedan följer en kort beskrivning av respektive tidskrift: 
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Kvalitetsmagasinet 

Kvalitetsmagasinet har 30 000 läsare och målgruppen är chefer och ansvariga som arbetar 

med kvalitet och verksamhetsutveckling inom både privat och offentlig sektor.  

(www.kvalitetsmagasinet.se/om-kvalitetsmagasinet/). Innehållet i artiklarna tillhandahåller 

verktyg inom ledarskapsutveckling, kvalitetssystem och verksamhetsutveckling med 

hänvisning till forskning. I artiklarna om organisationsförändring presenteras ingående 

fallbeskrivningar om implementeringen av exempelvis nya affärsmodeller. Språket är 

nyanserat och vetenskapligt och underlaget till artiklarna är tagna från aktuell forskning. 

Personal och Ledarskap 

Personal och Ledarskap har 30 000 läsare och målgruppen är chefer, personalchefer och HR-

specialister. Tidskriften distribueras även till medlemmar i Sveriges HR-förening samt 

medlemmar i fackförbundet Jusek. Artiklarna är fallbeskrivningar inom organisation och 

ledarskap och redogör detaljerat för vad som förändrats och hur förändringen gått till. Språket 

är nyanserat och de hänvisar ofta till forskning och experter 

(www.personalledarskap.se/Web/Article.aspx).  

Chef 

Tidskriften Chefs målgrupp är chefer och de är nordens största ledarskapstidskrift med 

140 000 läsare. De vill erbjuda stöd till chefer genom att förmedla ny kunskap och verktyg för 

att undvika fallgropar och hitta genvägar. Tidskriften gör inga fallstudier utan skriver mer 

allmänt om hur chefen på bästa sätt driver igenom en förändring. Artiklarna lyfter fram 

problemen och förutsätter att det kommer att bli konflikter, framförallt när det gäller att 

motivera personalen till förändringen. Språket är förenklat och något svartvitt med lösningar 

till chefer genom exempelvis listor med rubriker som ”så här gör du” och ”vanliga fallgropar” 

(www.chef.se/om-chef/). 

4.2 Avgränsning  

Eftersom vi är intresserade av att studera hur organisationsförändring framställs i nutid, har vi 

valt att avgränsa materialet till artiklar producerade mellan åren 2000 - 2014. Att vi valt att 

begränsa oss till de tidskrifter vi presenterat ovan, beror på att vi under materialinsamlingen 

fann att de skrivit flest artiklar om organisationsförändring under de åren vi valt för vår studie.  

 

4.3 Urval och insamling 

Första steget i insamlingen av datamaterial var att läsa tidskriften Chefs pappersupplaga på 

http://www.kvalitetsmagasinet.se/om-kvalitetsmagasinet/
http://www.personalledarskap.se/Web/Article.aspx
http://www.chef.se/om-chef/
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Stadsbiblioteket i Stockholm. Anledningen att börja med Chef var att vi från början hade 

bestämt oss för att avgränsa oss till den tidskriften. Chef är den ledarskapstidskrift med flest 

antal läsare och vi fann det därför intressant att avgränsa oss till just den. Efter att ha läst 

igenom magasinet mellan åren 2010-2014 fann vi endast ett fåtal artiklar som handlade om 

organisationsförändring. Vi bestämde oss därför att göra en större mer omfattande sökning. 

Det andra steget var att söka på ordet organisationsförändring i Stadsbibliotekets databas och 

artikelsök. Arkivet innehåller artiklar från Sverige och hela världen och sökningen 

avgränsades till enbart artiklar i tryckt svensk media. Genom att använda sökordet 

organisationsförändring fick vi fram 396 stycken artiklar. Vi bestämde oss för att inte 

inkludera fler sökord eftersom vi fått fram ett stort underlag. Vi avgränsade vår sökning till 

åren 2000 - 2014 vilket resulterade i 99 stycken artiklar. Det tredje steget i vår sökning var att 

söka efter de tidskrifter som skrivit flest artiklar om organisationsförändring under ovan 

nämnd tidsperiod. Dessa tidskrifter var; Kvalitetsmagasinet, Personal & Ledarskap och Chef. 

Att avgränsa oss till de tidskrifter som skrivit flest artiklar motiveras av vår frågeställning om 

att studera hur organisationsförändring framställs i ledarskapsmedia. Vi anser att det inte 

tillför vår analys så mycket att välja en stor mängd tidskrifter som endast skrivit en eller ett 

fåtal artiklar. Den slutliga mängd artiklar som vi läste mer djupgående och som sedermera 

analyserades var totalt 35 stycken. Av dessa är tio stycken från Personal och Ledarskap, 17 

stycken från Kvalitetsmagasinet och åtta stycken från Chef. Längden på artiklarna varierade 

från en sida upp till tolv. 

 

4.4 Analysmetod 

Metoden vi använt i analysen är Foucauldiansk diskursanalys. Det är ett specifikt sätt att 

genomföra en diskursanalys då analysen syftar till att undersöka diskursen i relation till 

kunskap och makt. I den Foucauldianska diskursanalysen finns ett historiskt perspektiv, vilket 

är centralt för den typen av diskursanalys. Det historiska perspektivet presenteras i 

metoddelen, men används inte i analysen, eftersom vårt material är från en begränsad 

tidsperiod och vi därmed inte gör en analys utifrån ett historiskt perspektiv. Vidare i 

metodkapitlet beskriver vi Foucaults teorier om motsatta diskurser, distans i forskning, samt 

kunskap och makt. Dessa fyra begrepp är centrala hos Foucault och viktiga även för vår 

studie. Därefter presenterar vi våra analysverktyg och hur dessa kommer att användas i 

analysen. Verktygen bygger på fyra av Foucaults begrepp och dessa nämndes även i 

teorikapitlet, tystnad, kamp, ritualer och sanning. Avsnittet analysmetod avslutas med en 

beskrivning av hur analysprocessen har sett ut. 
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4.4.1 Det historiska perspektivet  

Foucaults diskursanalys har en historisk ansats igenom att den studerar hur diskursen sett ut 

under olika perioder. Foucault genomförde exempelvis en omfattande studie där han 

undersökte hur sexualiteten framställts genom historien. Trots att den Foucauldianska 

diskursanalysen studerar ett fenomen ur ett historiskt perspektiv, gör den inga anspråk på att 

hitta fenomenets ursprung eller kärna. Diskursanalysen intresserar sig för framställningen, 

menar Foucault. Fenomenets inneboende kärna eller subjektets intention med utsagan går inte 

att fånga och blir därför inte intressant (Foucault, 1972, s.34). Det som går att se är skiften och 

förändringar i hur fenomenen tar sig uttryck och framställs (Foucault, 1972, s.103).  

Att studera ett fenomen innebär enligt Foucault att studera de förändringar det har genomgått 

under sin historia, vilka kan vara små tillfälligheter eller stora omvälvande händelser 

(Foucault, 1972, s.106). Foucault menar att denna ansats skiljer sig från historikernas synsätt 

genom att den inte utgår ifrån någon beständighet, och därför inte försöker passa in händelser 

i sammanhängande förlopp, utan ser dem som enskilda och plötsliga händelser. Vår studie 

syftar till att undersöka hur framställningen av organisationsförändring sett ut mellan 2000-

2014 vilket är en för kort period för att kunna se några genomgripande historiska 

förändringar. Studien följer dock Foucaults diskursanalys på så vis att den studerar skeenden 

som de ser ut i stunden och stannar vid att beskriva framställningen utan att söka efter någon 

inneboende kärna eller sanning. 

4.4.2 Motsatta diskurser 

Enligt den Foucauldianska diskursanalysen är diskursen det enda som går att studera, då det 

faktiska skeendet inte går att uttala sig om. Därmed kan det existera flera och motstridiga 

diskurser sida vid sida som beskriver ett fenomen på olika sätt.  

Diskurserna utkämpar en kamp om vilken som skall vara den rådande och den diskurs som för 

tillfället härskar, blir den som får beskriva verkligheten (Foucault, 2008, s.181-182). Den 

Foucauldianska diskursanalysen är intresserad av vilka framställningar som strider mot 

varandra och vilka växlingar i makt och dominans som förekommit (Foucault, 1972, s.108). I 

vår analys kommer vi att undersöka huruvida det finns motsatta diskurser och hur dessa 

framställs, samt hur kampen dem emellan skildras.  

4.4.3 Distans  

En grundläggande tanke i den Foucauldianska diskursanalysen är att den nöjer sig med att 
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betrakta skeenden utifrån och se dem som flyktiga och unika. Därmed söker forskaren i den 

Foucauldianska diskursanalysen inte efter identifikation och förståelse utan antar ett 

utifrånperspektiv (Foucault, 1972, s. 112-113). Analysen kommer då att handla om vad 

forskaren ser i diskursen. Istället för att se varje skeende i ljuset av en avlägsen historia bör 

det få ta sin egen plats i nutiden och behandlas som unik händelse (Foucault, 1972, s.32). 

Foucault menar dock inte att studien helt skall ta avstånd från tidigare skeenden och teorier. 

Däremot bör man förhålla sig med en viss distans och försiktighet ”visa att de (förutfattade 

kontinuiteter) inte är självklara, att de alltid är resultatet av en konstruktion vars regler det 

gäller att ha reda på och vars berättigande det gäller att kontrollera” (Foucault, 1972, s.32).  

I vår analys ämnar vi sträva efter att undersöka de texter vi valt med ett kritiskt och distanserat 

synsätt. Det innebär att vi kommer undersöka hur diskursen har sett ut under den valda 

tidsperioden, hur diskursen konstitueras genom exempelvis kategoriseringar och ordval och 

hur en eventuell kamp mellan olika diskursen tar sig uttryck. I vår analys kommer vi inte att 

dra långtgående slutsatser angående hur fenomen kan kopplas samman eller vilket som är 

deras ursprung eller slutdestination, eftersom Foucauldiansk diskursanalys endast studerar 

skeende i sig. Vi bör av samma orsak inte heller uttala oss om eventuella bakomliggande 

orsaker eller subjektens intentioner. Det vi med denna metod kan studera och redogöra för är 

framställningen som den har sett ut och som den ser ut idag. 

4.4.4 Kunskap och makt  

Kunskap och makt är grundläggande begrepp i Foucauldiansk diskursanalys och Foucaults 

teori bygger på att makt och kunskap är nära sammankopplade med diskursen och att dessa 

ständigt påverkar varandra. Framställningen av ett fenomen präglas av vad som lyfts fram 

som positivt, vad som problematiseras, vad som inte nämns alls men skulle kunna finnas där, 

samt hur kategoriseringar görs. Foucault menar att makt och kunskap på detta sätt utövas 

igenom diskurser. Diskursen skapas igenom hur objekt fogas samman eller separeras, genom 

att användningen av begrepp definieras och genom att objekt placeras i förhållande till 

varandra i tid och rum. Makten och kunskapen är på detta sätt sammanflätade med diskursen 

och med varandra. Kategoriseringar som görs blir ett sätt att utöva makt genom att definiera 

vad som hör ihop och vad som utesluts (Foucault, 1972, s.74).  

Ett annat sätt makt utövas på i diskurser är genom uttalanden som fastställer någonting som 

fakta, sanning eller naturligt och självklart. En utsaga kan formuleras som vedertagen sanning 

eller som nödvändighet, men det kan likaväl handla om någonting som beskrivs som uteslutet 
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eller omöjligt. I båda fallen bidrar de till att skapa diskursen och ge den en viss inriktning 

(Foucault, 1972, s.66).  

4.4.5 Analysverktyg  

För att göra Foucaults vida och abstrakta begrepp mer användbara har vi operationaliserat 

dem genom att skapa begreppsliga verktyg vilka vi kommer använda i analysen. Av de 

begrepp som förekommer i Foucaults teori har vi valt fyra som är starkt kopplade till kunskap 

och makt och användbara inom diskursanalys. Begreppen är tystnad, kamp, ritualer och 

sanning. I teorikapitlet finns en beskrivning av Foucaults teoretiska bakgrund till dessa 

begrepp och här nedan visar vi hur de kommer användas som verktyg i analysen. 

Tystnad/kommunikation  

Enligt Foucault uppstår tystnad i en diskurs när det är uppenbart att någonting finns där, men 

det uttalas inte. Vi tänker oss att det i denna studie möjligen kan röra sig om att vissa aspekter 

av organisationsförändring inte tas upp i texterna (Foucault, 1972, s.31-32). Det är dock svårt 

att leta efter något som inte finns då det lätt blir spekulativt. Därför har vi istället för att 

använda begreppet tystnad valt att använda kommunikation som begrepp, och därmed studera 

hur kommunikationen i organisationsförändringen framställs. I läsningen av tidigare 

forskning framkom att bristfällig kommunikation eller kommunikation som endast skedde i 

form av information från ledningen till de anställda var ett återkommande problem vid 

flertalet organisationsförändringar. Vi ämnar därmed undersöka hur det skrivs om 

kommunikation i artiklarna i samband med organisationsförändring.  

Kamp 

Inom ett fält kan det samtidigt finnas flera diskurser som sinsemellan strider om att definiera 

verkligheten (Foucault, 2008, s.181). Dessa diskurser uttalar sig på olika vis om 

organisationsförändringar och framställer olika sanningar. Vi har i texterna studerat olika sätt 

att framställa organisationsförändringar som strider mot varandra och ger olika bilder av 

organisationsförändringar. Verktyget kamp kommer i analysen även att användas för att 

beteckna framställningen av den kamp som sker inom organisationen i samband med 

förändringen.  

Ritualer 

Ritualer är outtalade förgivettagna regler inom en diskurs som talar om hur man bör förhålla 

sig för att vara del av en viss gemenskap. Ritualerna avgör vem som bjuds in i diskursen och 
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sätter regler för inflytande och agerande (Foucault, 1993, s.28). Foucault talar vidare om 

ritualer som den mest påtagliga och synliga formen för reglering av deltagarna i diskursen 

(Foucault, 1993, s.28). Vilka positioner som finns att tillgå och hur de organiseras och 

förhåller sig till varandra. Vi har i analysen valt att använda begreppet ritualer för att dels 

undersöka hur det skrivs om relationerna mellan de personer som är involverade i 

organisationsförändringen och dels om de fenomen som organisationsförändringarna berör. 

Relationerna mellan individerna innebär då relationer mellan de roller som finns i 

organisationerna, inte individerna som innehar rollerna. De roller som urskiljs är chefer, 

ledning och medarbetare. De fenomen i organisationsförändringen vi studerar är relationen 

mellan exempelvis förnyelsemekanismer och anpassningsförmåga. Det kan även röra 

relationen med omvärlden, hur organisationen förhåller sig till händelser i omvärlden. 

Sanning 

Sanning handlar i diskursen inte om huruvida någonting faktiskt är sant utan om hur det 

framställs som om det vore en sanning (Foucault, 1972, s.66). Detta kan ske i texter genom 

ordval, formuleringar och hänvisningar till auktoritära källor. Att bevisa dessa sanningar är 

svårt då forskaren alltid ligger steget före, vilket kan göra läsaren till passiv mottagare av 

kunskap. Det är just logiken i det sättet att tänka kring kunskap som Foucault är intresserad av 

att undersöka (Foucault, 1993, s.13). Vi kommer i texterna att undersöka hur sanningar kring 

organisationsförändringar framställs, vilka ord som väljs, vilka källor som används och vad 

som lyfts fram som självklar sanning. 

 

4.4.6. Analysprocessen 

Det första steget i analysprocessen bygger på analysverktygen; kommunikation, kamp, ritualer 

och sanning. Konkret innebar första steget att ord och meningar i artiklarna markerades med 

olika färger utifrån vilket verktyg de tillhörde, vilket ibland var enkelt och ibland betydligt 

svårare. Vissa meningar var relaterade till två olika verktyg och fick då två färger. Under detta 

arbete skedde många diskussioner om hur varje verktyg borde tolkas och vad som skulle ingå 

under varje verktyg.   

Det andra steget i analysprocessen var att lyfta ut de markerade orden och meningarna i 

artiklarna och presentera dem i form av citat. Vi har valt de citat som är tydligast och som på 

bäst sätt lyfter fram verktygen. Citaten kommenterades och analyserades därefter utifrån 

teorier av Burr och Foucault. Arbetet var omfattande och tidskrävande då i vissa fall varje ord 
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analyserades. Analysen skedde i omgångar så texten har bearbetats ett flertal gånger och för 

varje gång blivit mer och mer detaljerad.  

4.5 Etiska överväganden  

Forskningsetiska rådet har tagit fram riktlinjer som bör följas i forskning. Dessa riktlinjer rör 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Vi redogör här för dessa fyra punkter 

och dess koppling till vår studie. 

 Informationskravet innebär att alla deltagare i ett forskningsprojekt skall få fullständig 

information angående alla delar av forskningsprojektet som berör personen. De skall 

även informeras om att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta 

deltagandet (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.7). 

 Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare skall ge sitt samtycke till deltagandet i 

studien. Deltar personer under 18 skall även målsmans samtycke finnas 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.9). 

 Konfidentialitetskravet innebär att de som arbetar med ett forskningsprojekt där de 

hanterar personuppgifter och känsliga uppgifter rörande deltagarna bör underteckna 

papper om tystnadsplikt. Studiematerialet skall hanteras så att deltagarna ej kan 

identifieras av utomstående (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.12). 

 Nyttjandekravet innebär att insamlat material ej får användas i andra icke-

vetenskapliga sammanhang eller för myndighetsutövning 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s. 14). 

Då vår studie bygger på publicerat material och ej deltagare är dessa punkter inte aktuella. Vi 

menar dock att det var av betydelse för oss att känna till de riktlinjer som finns gällande etik i 

forskningssammanhang. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet  

Validitet handlar om huruvida forskaren undersökt det denne utger sig för att undersöka 

(Kvale, 1997, s.215). Frågor om validitet inom socialkonstruktionismen kan bli problematiska 

eftersom det inte existerar en objektiv sanning utan verkligheten är en social konstruktion. Då 

sanningen befinner sig i den för stunden rådande diskursen inom en viss kontext, så förefaller 

analysen som forskaren producerar bara vara en av många tolkningar av 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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undersökningsmaterialet. Därför kan inte forskaren göra anspråk på att komma med 

”sanningen” (Winther Jørgenssen & Philips, 2000, s.29). 

Socialkonstruktionismen menar att samhällskunskapen inte ägnar sig åt studier av objektiva 

fakta. Eftersom forskaren inte objektivt kan bedöma dessa fakta blir forskarens förförståelse 

viktigt. Validiteten ökas genom att forskaren gör sig medveten om sin egen förförståelse, 

genom att exempelvis förstå i vilken kontext forskningen äger rum (Bergström & Boréus, 

2000, s.36).  

I den här uppsatsen rör validiteten undersökningens metod, huruvida det empiriska materialet 

är representativt samt forskarnas medvetenhet om den egna förförståelsen. Frågan är således 

om diskursanalys som metod och de valda artiklarna som empiri gör det möjligt att besvara 

uppsatsens frågeställning?  

 

Ett sätt att öka validiteten är att göra studien mer genomskinlig genom att redovisa 

representativa exempel från empirin, vilket i detta fall utgörs av citat från artiklar. Studien bör 

innehålla detaljerade redogörelser för hur tolkningen genomförts, eftersom läsaren då ges 

möjlighet att följa analytiska påståenden från texten (Winther Jørgenssen & Phillips, 2000, s. 

123). Då denna diskursanalys baseras på en noggrann efterforskning av artiklar som 

innehåller sökordet organisationsförändring, har vi försökt att säkerställa att artiklarna utgör 

en bra grund för att kunna göra en analys som representerar det vi vill uttala oss om. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet, om forskaren varit tillräckligt 

noggrann i studiens alla led. Om reliabiliteten är god ska samma resultat kunna uppnås oavsett 

vem som utför undersökningen, om den görs på samma sätt av samma fenomen. Återigen 

aktualiseras resonemanget med socialkonstruktionismens filosofiska antaganden om huruvida 

objektivitet är möjlig eller inte. Eftersom forskaren aldrig kan förhålla sig objektivt till det 

denne undersöker, förefaller kravet på intersubjektivitet, det vill säga samma resultat oavsett 

vem som utför undersökningen, som orimligt. Tolkningsaspekten i diskursanalysen är en 

fråga om reliabilitet och det är därför viktigt att tolkningen föregås av noggrann läsning 

utifrån syftet med undersökningen. Det bör tydligt och klart framgå hur forskaren nått sina 

slutsatser samt att det finns välgrundade argument för tolkningen. Citat från texter bör 

underbygga tolkningarna (Bergström & Boréus, 2000, s.37). 
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Reliabilitet kan även diskuteras i form av intrasubjektivitet, det vill säga om samma forskare 

får samma resultat vid olika undersökningstillfällen. Här handlar det således om att forskaren 

måste vara konsekvent i sin analys med tolkningar som bygger på metodiska bedömningar 

(Bergström & Boréus, 2000, s.37). För att uppnå god intrasubjektivitet har våra artiklar 

bedömts och lästs av båda oss författare vid flera olika och upprepade tillfällen. Vi har 

eftersträvat att ge detaljerade beskrivningar angående tillvägagångssätt och beskrivning av 

analysen och inkludera beskrivande citat från artiklarna i vår analys. Vi är medvetna om att de 

redovisade tolkningarna endast är en tolkning av många möjliga. Att vi gjort just dessa 

tolkningar är beroende av de diskurser vi ingår i och den förförståelse vi har med oss. 

 

4.7 Kritisk reflektion 

Diskursanalys innebär i sig en kritisk hållning gentemot begrepp som sanning och vetenskap. 

Diskursanalysen menar att all forskning sker i ett historisk och kulturellt sammanhang och att 

vetenskapen därmed är långt ifrån neutral. De frågor som ställs, metoder som används och 

slutsatser som dras, är alla en del av en kontext. De styr i sig vilka frågor som är möjliga att 

ställa, vilka metoder som kan användas och vilka slutsatser som sedan kan dras. Därmed är 

ingen forskning neutral och ingen studie kommer fram till en universell sanning om sitt ämne 

(Börjesson, 2003, s.7-10). 

Denna uppsats är en del i den diskurs den ämnar undersöka och den bör läsas ur det 

perspektivet. Studien är genomförd i ett historiskt och kulturellt sammanhang och i hög grad 

präglad av denna kontext. Vi ämnar granska hur ledarskapsmedia skriver om 

organisationsförändringar. Det är fullt möjligt att granska denna uppsats och se hur vi 

beskriver att ledarskapsmedia skriver om organisationsförändringar och där finna att vi väljer 

vissa ord före andra, gör kategoriseringar, uttalar oss som om det vi skriver är sanningen etc. 

(Börjesson, 2003, 11-12). Diskursanalysens grundtanke är att all språklig praktik går att 

analysera, kritisera och studera utifrån sin plats i kulturen och historien. Att det som skrivs är 

färgat av sitt sammanhang gör det inte mindre intressant och viktigt, så länge det hos såväl 

läsare som författare finns en medvetenhet om att det förhåller sig så. 
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5. ANALYS 

 

5.1 Inledning 

Vi kommer i analysen använda oss av de teorier vi presenterat i teorikapitlet, vilka är Vivien 

Burr`s socialkonstruktionism och Foucaults diskursanalys. Metoden är Foucaults 

diskursanalys vilken är beskriven i kapitlet ovan. Artiklarna har analyserats utifrån de 

föregående beskrivna teorierna, med utgångspunkt i frågeställningen: hur framställs 

organisationsförändring i svensk ledarskapsmedia under åren 2000- 2014? Analysen 

presenteras utifrån de fyra verktygen: kommunikation, kamp, ritualer och sanning, vilka är 

beskrivna i metodkapitlet. Analysen består av citat ur artiklarna som följs av kommentarer 

som tydliggör varför de valts. Därefter görs en analys som bygger på Foucaults och 

socialkonstruktionismens resonemang. 

 

5.2 Kommunikation 

Verktyget kommunikation används för att ta fram de delar i artiklarna som behandlar 

framställningen av kommunikationen i organisationsförändringen. De tre avsnitten berör 

kommunikationens betydelse, vem som kommunicerar samt brister i kommunikationen. 

 

5.2.1 Kommunikationens betydelse  

Kommunikation framställs som en betydelsefull faktor i artiklarna om 

organisationsförändring, två tredjedelar av artiklarna skriver om kommunikation. Precis som i 

den tidigare forskningen var det vanligt även i artiklarna att problematisera kommunikationen, 

det beskrevs att kommunikationen varit bristfällig eller att ledningen i förebyggande syfte bör 

lägga mycket resurser på kommunikationen för att undvika problem. Lis Kongstad säger i 

samband med en förändring på Skånes universitetssjukhus: 

”Att lyssna, kommunicera och förankra förändringarna har därför varit grundläggande under 

hela resan.”( Kvalitetsmagasinet, nr 1/2012, s.43). 

Det framställs här som om ledningens mål är att lägga mycket resurser på kommunikationen, 

då de har intentionen att både ”lyssna” och ”kommunicera” vilket antyder att de även är 

intresserade av de anställdas syn. Syftet med satsningen på en bra kommunikation formuleras 

som att de skall ”förankra förändringarna”. Detta ordval ger ett intryck av stabilitet och 

trygghet, som om förändringen skall komma ifrån djupet och vara fast förankrad där. Det ger 
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även ett intryck av att alla nivåer i företaget blir lika delaktiga i förändringsarbetet då 

förändringen är förankrad hos de anställda. CSNs tips efter en stor avvecklingsprocess är: 

 ”Cheferna skall vara tillgängliga, synliga och lyhörda. Svara på frågor. Vara ärliga och 

tydliga i sin information.” (Personal och ledarskap, nr 10/2004, s.8).  

Här framställs ledningen i sin kommunikation som strävande efter närhet till de anställda, då 

cheferna skall vara ”tillgängliga, synliga och lyhörda”. Ledningen framhäver att de avser att 

”vara ärliga” och ”svara på frågor” och skapar därmed ett intryck av öppen kommunikation. 

Socialkonstruktionismen menar att vi igenom språket inte bara beskriver utan även skapar vår 

verklighet (Burr, 2003, s.46). Hur ledningen framställer sig skapar en bild av ledarskapet i 

organisationsförändringen, i detta fall lyfts egenskaper som ärlighet, tydlighet och närhet till 

de anställda fram.  

Ledningens mål att nå fram till medarbetarna framkommer i beskrivningen av ett projekt på 

företaget Eberspächer: 

”När arbetet med det nya systemet och förändringarna det skulle innebära presenterades för 

både ledning och medarbetare gjordes det med en positiv approach och fokus på 

möjligheterna, inte problemen” (Kvalitetsmagasinet, nr 5/2010, s.9). 

Här har de som driver förändringen, valt att presentera förslaget med en ”positiv approach” 

och ”fokus på möjligheter”. Detta ger en bild av en kommunikation som är medveten och 

riktad. Bilden som framkommer är att i den här organisationsförändringen har ledningen varit 

medveten och aktivt skapat en bild av organisationsförändringen. Ett koncept som exempelvis 

kommunikation eller organisationsförändring är till skillnad från ett fysiskt föremål helt och 

hållet en konstruktion som skapats i social interaktion. Det finns ingen bakomliggande 

verklighet som går att jämföra med dess beskrivning, anser socialkonstruktionismen (Burr, 

2003, s.50). Kommunikationen framställs i samband med organisationsförändringen som 

positiv och kreativ, och förmedlar ledningens bild av förändringen till de anställda. 

”Se till att spetsa ditt budskap, vad är det dina medarbetare skall komma ihåg? Fokusera på 

det...”(Chef pocket, nr 9/2009, s.12).  

Här framställs det som om syftet med kommunikationen är att påverka de anställda, genom att 

”spetsa budskapet” och lyfta fram det viktiga. Det framgår även att det är ett budskap som 

skall levereras, vilket innebär att det inte handlar om kommunikation i form av samtal utan 
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information som går från ledningen till de anställda. Detta eftersom det framställs som om den 

ansvariga skall ”fokusera på det (som medarbetarna skall komma ihåg)” och därmed inte 

lyfta upp och besvarar de anställdas funderingar. 

 

5.2.2 Vem kommunicerar 

En viktig faktor när det handlar om kommunikation är vem eller vilka som kommunicerar, 

vem som uttalar sig och vem som har status eller makt och blir därmed lyssnad på. I alla 

fallstudier som presenteras i artiklarna är det företagsledningen som driver förändringarna 

med en mellanchef eller konsult som länk mellan ledningen och de anställda. En stor del av 

kommunikationen rörande organisationsförändringen blir då mellanchefens ansvar. 

”Avgörande för en bra mellanchef är att de brinner för detta och kan övertyga människor, få 

dem med sig. Det är medarbetarna som skall jobba in förändringarna” (Kvalitetsmagasinet, 

nr 1/2009, s.21).  

Här framgår det att det är mellanchefen som gör ett stort och viktigt jobb med 

kommunikationen i förändringsarbetet. Dennes roll blir att övertyga de anställda och ”få dem 

med sig”, vilket ställer krav på personliga egenskaper såsom ”att de brinner för detta och kan 

övertyga människor”. Foucault betonar vikten av vem som talar och vem som har rätt att 

uttala vissa utsagor. Med rätt att uttala syftar han på vem som blir lyssnad på och detta 

kopplar han ihop med vem som har status i ett visst sammanhang (Foucault, 1972, s.59). I 

detta fall har mellanchefen högre status än de anställda och denne förväntas därmed kunna 

påverka och få med sig de anställda.  

Betydelsen av att låta de anställda aktivt delta i kommunikationen framkommer här: 

 ”Vi insåg därför att det var viktigt att få igång kommunikationen och att lyssna på olika 

arbetsgrupper och fånga in deras förbättringsförslag” (Kvalitetsmagasinet, nr 1/2012, s.43).  

Här förmedlas en bild av att de anställda förväntas ha ”förbättringsförslag” och att ledningen 

är intresserad av att ta del av dessa då de skall ”lyssna” och ”fånga in”. Ansvaret för 

kommunikationen ligger även här på mellanchefen som skall ”få igång kommunikationen”. 

Här framkommer betydelsen av vem som talar för hur budskapet tas om hand, samt vilka 

roller de olika deltagarna i kommunikationen får (Foucault, 1972, s.59). Det framställs som 

om ledningen förväntas driva kommunikationen och de anställda förväntas delta eller bidra. 

Då de inleder meningen med ”vi insåg” skapas ett intryck att kommunikationens betydelse är 
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något nytt och därmed unikt för dem. Det ger även ett intryck av att det vanliga är att inte 

lyssna på de anställda, eller åtminstone att det finns en möjlighet att välja att inte göra det, 

vilket kan säga något om maktförhållandena inom organisationen (Foucault, 1993, s.26). 

”Det är också viktigt att alla blir sedda och hörda när förändringar är på gång” 

(Kvalitetsmagasinet, nr 3/2009, s.41).  

Här är ett exempel på hur någon (ledningen) förväntas ”lyssna” och hur några förväntas vilja 

dela med sig, ”bli sedda och hörda” i samband med förändringen. Vikten av att de anställda 

blir delaktiga i förändringen och att kommunikationen går i olika riktningar och därmed inte 

enbart består av information från ledningen till medarbetarna framgår i detta citat. Såväl 

Foucault som socialkonstruktionismen menar att diskursen kan visa på vilka 

maktförhållanden som finns inom den. Maktförhållanden kan visa sig igenom vilka roller 

deltagarna i diskursen får (Burr, 2003, s.109. Foucault, 1993, s.31). I detta fall är det de 

anställda som får tala, men detta sker eftersom ledningen har beslutat att det skall vara så. 

Ledningen har givit de anställda utrymme att yttra sig och de är beredda att lyssna på dem. 

Med tillägget ”när förändringar är på gång”, vilket antyder att det är för att förändringen 

skall fortlöpa problemfritt de väljer att lyssna på de anställda 

5.2.3 Brister i kommunikationen 

När de intervjuade i artiklarna diskuterar problem som förekommit i samband med 

organisationsförändringen lyfter hälften av artiklarna fram kommunikationen. När de 

betraktar den genomförda förändringen i efterhand är det många som menar att 

kommunikationen har brustit och att det är inom detta område de hade velat göra annorlunda.  

”När N.N. summerar är det informationen som är det allra viktigaste. – Man måste vara 

tydlig så det inte blir ryktesspridning. Vi hade behövt ha ännu fler informationsmöten än vad 

vi hade, säger han självkritiskt.”(Personal och ledarskap, nr 5/2008, s.8).  

Det antyds att kommunikationen varit otydlig, ”man måste vara tydlig så det inte blir 

ryktesspridning”, men framförallt framgår att mer information hade behövts ”vi hade behövt 

ha ännu fler informationsmöten än vi hade.” Det är också uttalat att ”kommunikationen är det 

allra viktigaste”, i samband med en organisationsförändring. 

En annat reflekterande uttalande gällande kommunikationens betydelse: 
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”N.N. framhåller att kommunikationen har varit det svåraste att jobba med och att hon och 

enhetscheferna borde ha varit ännu tydligare med vad projektet skulle leda till för 

medarbetarna”. 

Även här lyfts fram att kommunikationen brustit i tydlighet, ”hon och enhetscheferna borde 

ha varit ännu tydligare.” I detta citat framgår även att de upplevt att ”kommunikationen har 

varit det svåraste att jobba med under förändringen. ”  

Foucault resonerar kring utestängningsprocedurer och förbud kring kommunikation, vilket 

kan innebära att alla inte får säga allt, att man inte får tala om vad som helst närsomhelst och 

att vem som helst inte får säga vad som helst. Konsekvensen av utestängningsprocedurerna 

kan bli att kommunikationen upplevs som bristfällig och begränsad. Det uppstår en 

motsättning mellan strävan efter ett öppet klimat i kommunikationen och de 

utestängningsprocedurer som styr kommunikationen. 

 

5.3 Kamp 

Verktyget kamp används dels för att identifiera eventuella motsatta diskurser i artiklarna. 

Verktyget används även för att lyfta fram de delar i artiklarna som beskriver kamp och 

motstånd inom organisationen i samband med organisationsförändringen. 

 

5.3.1 Motsatta diskurser 

Vi kan identifiera två motsatta sätt att framställa organisationsförändringar i dessa artiklar. 

Dels framställs förändringarna som positiva och nödvändiga, dels framställs de som negativa 

och onödiga. En övervägande majoritet av artiklarna betonar det positiva och oundvikliga 

med den planerade förändringen och därmed är det den regerande diskursen. Foucault menar 

att diskursen i sig är ett slagfält, där makten pendlar fram och tillbaka och motståndarna 

använder varandras utsagor som vapen. Själva handlingen att tala och därmed bidra till en 

diskurs är en maktutövning (Foucault, 2008, s.181).  

De artiklar som uttrycker att förändringarna är onödiga eller ej lyckas lyfter dels fram att 

förändringarna inte fullföljs:  

”Man startar många förändringsprojekt men fullföljer inte. Uthållighet och tålamod är det 

som saknas. Folk lär sig att de inte behöver engagera sig.” (Personal & Ledarskap, 

nr11/2005, s.33). 
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Det framgår inte varför förändringarna inte fullföljs. Inte heller framgår vems ansvar det är, 

då det refereras till ”man” och ”folk”. Det framställs dock som om det är individer som är 

inblandade i förändringsprocessen som bidrar till misslyckandet och att det är mänskliga 

egenskaper såsom ”uthållighet och tålamod” som saknas. 

En annan faktor som lyfts fram som negativ är när organisationer tar till sig trender utan att 

tänka igenom och anpassa dem till den egna verksamheten: 

”Trenderna inom kvalitetsvärlden kan svänga snabbt. Men det gäller att inte bara hoppa på 

en metod för att den är inne, utan att ta till sig den och anpassa den till sin verksamhet.” 

(Kvalitetsmagasinet, nr 5/2010, s.8).  

Även i detta citat är det svårt att urskilja vem som ses som ansvarig för ett eventuellt 

misslyckat eller onödigt förändringsprojekt. Det talas om trenderna som om dessa lever ett 

eget liv och har inflytande över organisationerna ”trenderna (…) kan svänga snabbt”. Det 

framställs som organisationens ledning då inte har någon egen vilja, utan ”hoppar på” en 

metod enbart ”för att den är inne.”  

I merparten av artiklarna lyfts dock de positiva aspekterna med förändringen fram, vilket syns 

i ordvalen. Detta är några exempel på hur orsaken till och syftet med förändringarna 

formuleras: 

”Verksamhetsutveckling” (Kvalitetsmagasinet, nr 5/2010 s.10), ”stärkt konkurrenskraft” 

(kvalitetsmagasinet, nr 3/2009 s.41), ”värdig avveckling” (Personal & ledarskap, nr 5/2008 

s.6), ”målmedvetet förbättringsarbete” (Kvalitetsmagasinet, nr 1/2009 s.20), ”framgångsrik 

beteendeförändring” (Kvalitetsmagasinet, nr 5/2012 s.33), ”effektiviseringar” (Personal & 

ledarskap, nr 10/2004 s.8). 

Ordet förändring som kan uppfattas som ett negativt laddat ord används sällan medan det 

förekommer ord som utveckling, förbättringsarbete och effektivisering, vilka är ord som 

upplevs som mer positiva. Ord som lyfts fram när orsakerna till förändringarna diskuteras är 

konkurrenskraft, möjligheter och utveckling. Några av orden som betecknar själva 

organisationsförändringen är sammansatta av två ord där det ena är ett ord som syftar på syftet 

med förändringen och det andra ordet ett ord som är positivt laddat och förstärkande, såsom 

”förbättrings-arbete” och ”verksamhets-utveckling.” Foucault menar att det får betydelse 

vilka begrepp som används i framställningen och det får även betydelse hur dessa begrepp 

används tillsammans. Ordvalen samt förhållandena mellan orden bidrar till hur ett fenomen 
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framställs (Foucault, 1972, s.65). Enligt socialkonstruktionismen konstrueras verkligheten 

genom sociala praktiker, och språket är en betydelsefull sådan praktik. Igenom att de som 

uttalat sig i artiklarna väljer ett sätt att beskriva organisationsförändringen har de samtidigt 

valt bort alla andra möjliga sätt fenomenet hade kunnat beskrivas på och därmed har en 

verklighet skapats. Bakom bilden som framställs i tidskrifterna finns ingen dold sanning eller 

kärna, det som existerar är det som finns skrivet om förändringarna (Burr, 2003, s.81). De 

ovanstående citaten antyder att det finns olika sätt att framställa organisationsförändringen 

och att dessa olika framställningar står i motsats till varandra. 

 

5.3.2 Kampen inom organisationen  

Vi upptäckte i materialet även en annan sorts kamp, eller ett motstånd. Det framgår i drygt 

hälften av artiklarna att de anställda utövar motstånd mot förändringen och att de som har fått 

i uppdrag att genomdriva förändringen på olika vis måste genomgå en kamp för att bryta ner 

det motståndet. Det handlar många gånger om misstänksamhet mot förändringar: 

”De stora förändringarna i organisation och arbetssätt orsakade inledningsvis en hel del 

ovilja hos somliga medarbetare.” (Kvalitetsmagasinet, nr 1/2009, s.21) 

Användandet av ordet ”ovilja” tyder på ett motstånd från de anställda, men ordet ”somliga” 

betonar att det inte är alla eller större delen av personalgruppen utan snarare ett fåtal som 

upplever detta. Ordet ”inledningsvis” pekar mot att detta motstånd gick över efter en tid.  

Oro för den egna situationen efter förändringen är en annan orsak till motstånd mot 

förändringar som framkommer:  

”De vill veta vad de här innebär för dem, men där är vi inte än.” (Personal & ledarskap, nr 

7/2004, s.91). 

Här framställs de anställda som oroliga och otåliga ”de vill veta vad de här innebär för dem”, 

men ledningen framhåller att ”där är vi inte än”, vilket kan syfta på att det inte finns några 

svar angående hur framtiden kommer att se ut. Uttalandet pekar på en kamp mellan ledning 

och de anställda, där de anställda vill ha information och ledningen vill avvakta med att lämna 

informationen. Enligt Foucault pågår en ständig kamp inom diskursen där maktförhållanden 

pendlar fram och tillbaka och där motståndarens egna ord vänds emot denne. Diskursen utgör 

då både arenan för kampen och själva kampen i sig och makten rör sig inom diskursen. 

(Foucault, 2008, s.181).   
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De anställda själva har endast i enstaka artiklar intervjuats och där framkommer ett initialt 

missnöje med förändringen, ett missnöje som ofta grundar sig i oro för framtiden. 

”I början kände sig N.N. tvingad att gå på möten med AS/3 för att ta del av paketet 

(frivilliglösning i samband med avveckling), men när han träffade sin rådgivare vände det” 

(Personal & ledarskap, nr 5/2008, s.10). 

Här framställs den anställdes initiala motstånd igenom att det beskrivs att han ”kände sig 

tvingad” att delta. Därefter framställs det som om motståndet minskar eller försvinner då ”det 

vänder” vid första mötet, vilket ger intrycket att det initiala motståndet inte längre finns.  

”Det finns en stor vilja av att vara delaktig men alla medarbetare har olika förutsättningar 

och kompetens. Vissa tycker att det känns abstrakt, andra förväntar sig att vi ska jaga på dem 

och en del behöver mer stöd än andra.” (Personal & ledarskap, nr 7/2004, s.10). 

Här framställs det som om det finns en ”stor vilja” hos de anställda ”att vara delaktiga”, men 

att deras ”förutsättningar och kompetens är olika.” Det framstår då som om detta skulle 

utgöra en nackdel i förändringsarbetet. Uttalandet fortsätter med att beskriva hur de anställda 

upplever det, nämligen att de tycker det ”känns abstrakt” och att ”andra förväntar sig att vi 

jaga på dem”. Att de behöver jagas på antyder att det är bristande intresse som är orsaken till 

motståndet, vilket då motsägs i början av stycket då det hänvisas till de anställdas kompetens 

som hinder för delaktighet. 

”Pratar man om kvalitet kan äldre medarbetare känna dåliga vibbar och tänka på 

kvalitetskontroller med kontrollanter. ” (Kvalitetsmagasinet, nr 5/2010, s.10). 

I detta citat framställs ”äldre medarbetare” som en homogen grupp, och denna grupp 

tillskrivs åsikter och känslor då de kan ”känna dåliga vibbar och tänka på kvalitetskontroller 

och kontrollanter.”  

Igenom att prata om oss själva och prata om hur vi tänker, hur vi känner och upplever saker 

och våra motiv, skapar vi vår verklighet (Burr, 2003, s.105). Men även andra personer kan 

bidra till att skapa vår verklighet igenom hur de pratar om oss. I dessa exempel är det den som 

driver organisationsförändringen som uttalar sig även om de anställda. Konsulten eller 

mellanchefen berättar om hur de anställda har känt, tänkt och agerat igenom 

organisationsförändringen. Foucault talar om betydelsen av vem som uttalar sig i ett visst 

sammanhang. Det sker en utsortering som innebär att inte alla subjekt har möjlighet att uttala 
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sig och för att delta i diskursen måste vissa krav vara uppfyllda (Foucault, 1971, s.26). Kraven 

kan handla om position och status inom organisationen.   

Det som sedan sker i framställningen av kampen som handlar om de anställdas initiala 

missnöje är att de tar till sig och accepterar förändringen. Cheferna lyckas motivera och stötta 

medarbetarna till att så småningom bli positivt inställda till förändringen. Thomas Tydèn, 

professor i pedagogik vid Örebro universitet jämför en organisationsförändring med terapi då 

han menar att de båda är processer som måste få ta tid. 

”Förändring handlar om insikt och personlig utveckling. Det handlar om mänskliga möten” 

(Personal & Ledarskap, nr 11/2005, s.33). 

Förändringen framställs här som något som berör individen personligen då det ”handlar om 

insikt och personlig utveckling.” Framförallt handlar det om människorna i organisationen då 

”mänskliga möten” lyfts fram som en central del i förändringen. Organisationsförändringen 

framställs som en process som kommer att handla om de anställdas personliga utveckling. 

”…den mänskliga aspekten. För att lyckas med förändringar måste drivkraften komma 

underifrån och han ser en risk i att både (…) och (…) blir för toppstyrt. –Det måste finnas en 

stark vilja i varje medarbetare, konstaterar han. (Kvalitetsmagasinet, nr 2/2009, s.11). 

Även här är det den ”mänskliga aspekten” som berörs och det beskrivs att drivkraften till 

förändringen ”måste komma underifrån” och att ”det måste finnas en stark vilja i varje 

medarbetare.” I dessa citat framställs de anställda som centrala för en lyckad 

organisationsförändring.  

 

5.3.3 De anställdas plats i framställningen 

Trots att de anställdas betydelse för förändringen lyfts fram är det endast i knappt hälften av 

de artiklar vi läst de anställda som intervjuas i samband med artikeln. Dessa artiklar handlar 

alla om den typen av organisationsförändringar som sker underifrån i form av små 

förändringar i de dagliga rutinerna. Exempelvis är det ett städföretag som varje månad har 

arbetsplatsträffar där de går igenom vad de kan förändra och tränar sig i att tänka kreativt.  

”Det handlar om att börja tänka utanför ramarna. I början kanske man kommer på tio saker 

men när man inser att man skall tänka tokigt och att det är helt okej, föds en massa nya 

idéer.” (Kvalitetmagasinet, nr 1/2012, s.49). 
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Här framställs det som om personalen under arbetsplatsträffen ställs inför en uppgift ”det 

handlar om att börja tänka utanför ramarna”. Det lyfts fram att det är svårt i början, ”i 

början kanske man kommer på tio saker”, men att de sedan ”inser att man skall tänka 

tokigt”. Även här framställs det som om de till en början gör motstånd men sedan kommer 

insikt och då ”föds en massa nya idéer.”   

I merparten av artiklarna är det ledningen eller konsulter som uttalar sig och de anställda 

kommer inte till tals direkt i artiklarna. Deras åsikter blir tolkade och uttryckta av 

mellanchefen eller konsulten som intervjuas. Ett exempel från Sandviks satsning på 

outsourcing där personaldirektören berättar hur de anställda reagerade:  

”De berörda har hittills reagerat med en försiktig nyfikenhet, samtidigt som de flesta är 

avvaktande.” (Personal och ledarskap, nr 7-8/2004, s.91). 

De anställda framställs som ”försiktigt nyfikna” och ”avvaktande”, vilket skapar bilden av en 

något passiv grupp. Inledningen ”de berörda har hittills reagerat med…” framställer det som 

om personen som uttalar sig vet att det förhåller sig så, samtidigt som det framgår av 

sammanhanget att detta är dennes tolkning av de anställdas reaktioner.  

Ett annat citat som lyfter fram synen på relationen mellan ledningen och de anställda: 

”Att bygga in kvalitetstänkande i människor kan bara lyckas om ledningen har en djupare 

förståelse för människor och psykologi. Det handlar om att leda med tillit, respekt, integritet, 

lojalitet, rättvisa och ärlighet” (Kvalitetsmagasinet, nr 2/2009, s.11).  

Här framställs ledningens inflytande över de anställda som omfattande då det skrivs om att 

”bygga in kvalitetstänkande i människor” och att det finns behov av ”djupare förståelse för 

människor och psykologi.” Ledarstilen framställs som intim och kraftfull genom 

användningen av ord som ”respekt”, ”integritet”, ”ärlighet” och ”rättvisa”. Såväl 

socialkonstruktionismen som den Foucauldianska diskursanalysen resonerar kring att språket 

är konstruktivt och att vi därmed skapar något när vi kommunicerar. Det får därmed betydelse 

vilka ord som väljs och hur vi målar upp våra argument och försöker styra in samtalet i en 

viss riktning (Burr, 2003, s.56-57. Foucault, 1993, s.44). 

Då det i framställningen av kampen mellan anställda och ledning i artiklarna endast är en sida 

som uttalar sig är det svårt att beskriva de motsatta diskurserna. Vi menar att det uppstår ett 

tomrum i diskursen då de anställdas upplevelser av organisationsförändringar skildras igenom 
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ledningen och de anställda själva inte uttrycker hur de faktiskt har upplevt det. Foucault 

resonerar om ritualerna som styr diskurserna och har en tvingande verkan på dem som 

diskursen riktas till. Detta kan innebära att framställningen av en individ eller ett fenomen får 

effekter på individen eller fenomenet, samt att framställningen bidrar till att sätta gränser för 

vad som kan uttalas och inte (Foucault, 1993, s.28). 

 

5.4 Ritualer 

Det Foucault kallar för ritualer har vi valt att använda för att studera hur det skrivs om 

relationer mellan de personer som är involverade i organisationsförändring. Här innebär det 

att relationer mellan individer betyder de roller och funktioner som finns i 

organisationsförändringen och inte individerna som innehar rollerna.  

Vi vill även studera hur rollerna påverkas av förnyelsemekanismer och anpassningsförmåga i 

en organisationsförändring. Foucault talar om att ritualerna avgör vem som bjuds in i 

diskursen, sätter regler för inflytande och agerande samt regleringen av deltagarna (Foucault, 

1993, s.28). I analysen kommer vi även att studera organisationens relation till omvärlden.  

 

5.4.1 Roller 

I majoriteten av de artiklar vi studerat skrivs det om att det inte i huvudsak är den högsta 

chefen eller ledningen som implementerar och genomför själva organisationsförändringen, 

utan oftast en mellanchef eller informell ledare. Det beskrivs gång på gång som det bästa 

alternativet och kan tolkas som ett förgivettagande för att lyckas med förändringen. 

Socialkonstruktionismen menar att vi skall vara misstänksamma mot alla förgivettaganden 

och antaganden om världen (Burr, 2003, s.3). Någon kritisk reflektion kring om det finns 

andra ordningar och genomförandesätt har vi inte funnit i någon av våra artiklar. De två 

citaten nedan från Kvalitetsmagasinet visar detta förgivettanade och intressant är att det skiljer 

tio år mellan dem. Särskilt intressant blir det om vi betraktar det genom Burrs resonemang om 

att språket är extra viktigt i konstruerandet av kunskap och att vi tillsammans skapar det 

(Burr, 2003, s.4). Genom att tala om ett fenomen på ett visst sätt bidrar det till konstruerandet 

av fenomenet som i sin tur påverkar den sociala praktiken (Burr, 2003, s.5). Vi tolkar det som 

att hur det skrivs om vem som ska genomföra organisationsförändringen för att lyckas, så 

skapas kunskap om det. 
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”Istället för att ledningen bestämmer ska man istället låta ledarna i periferin starta 

förändringsarbetet, då förbättras oddsen avsevärt för att förändringsarbete blir lyckat” säger 

en professor i internationellt företagande (Kvalitetsmagasinet, nr 1/2004, s.23). 

”Vanligen är det inte vd:n eller överhuvudtaget någon från toppen i organisationen som är 

den huvudsakliga spridaren av det nya beteendet”, säger beteendevetare och 

organisationskonsult (Kvalitetsmagasinet, nr 4/2014, s.29).  

 

I det första av ovan citat är det en professor i internationellt företagande som uttalar sig och i 

det andra citatet en beteendevetare. Att Kvalitetsmagasinet väljer att ta med ett citat av just en 

professor och beteendevetare istället för en lekman kan vara ett tecken på det som Foucault 

menar med utestängningsprocedurer.  

 

Foucault talar om att det i samhället finns utestängningsprocedurer vilka sätter regler för vad 

man får säga och vem som tillåts att uttala sig och vem som inte får det (Foucault, 1993, s.7-

8).  Att ritualerna avgör vem som bjuds in i diskursen, sätter regler för inflytande och 

agerande för deltagarna (Foucault, 1993, s.28). Foucault talar om att det finns en motsättning 

mellan förnuft och vansinne och vem som får status som geni och dåre. Att det är en 

professor/beteendevetare som uttalar sig ökar trovärdigheten eftersom en titel från högskolan 

har status mer som geni än dåre i vårt samhälle.  

 

I det första citatet presenteras först ett förslag till lösning för förändringsarbetet med 

efterföljande mening om resultatet. Ordet ”då” används mellan dessa båda satser som ett sätt 

att markera att förslaget kommer att leda till resultat. I det här fallet positivt. Ser vi på det här 

utifrån Vivian Burr´s resonemang så har det som lyfts fram som positivt respektive negativt i 

diskursen stor betydelse för hur man ser på ett fenomen (Burr, 2003, s.64).  

Det andra citatet som börjar med ordet ”vanligen” med efterföljande uppmaning om vem som 

inte ska sprida det nya beteendet i organisationen. Vi tolkar det som att ordet ”vanligen” i 

kombination med ”inte” tillsammans skapar hur vi ser på fenomenet. Och hur vi talar om ett 

fenomen så skapas det kunskap om det (Burr, 2003, s.5). 

 

I alla av de artiklar som vi läst, som berör vem som är initiativtagare till en 

organisationsförändring, beskrivs att högsta chefen/ledningen är de som har ansvaret och 
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rollen att initiera en organisationsförändring. Foucault menar att ritualerna talar om vilka 

positioner som finns att tillgå och hur de organiseras och förhåller sig till varandra (Foucault, 

1993, s.28).  

”Enligt … kan en typisk omorganisering börja med att 15 toppchefer åker iväg på internat för 

att besluta om företagets nya visioner, strategier och värderingar.” (Kvalitetsmagasinet, nr 

1/2004, s.23).  

 

I ovan citat är det en professor som uttalar sig om hur en typisk omorganisering kan initieras. 

Här talas det om att det är toppchefer som den roll som ska besluta om de nya strategierna 

inför organisationsförändringen. Foucault talar om att ritualerna avgör vem som bjuds in i 

diskursen, sätter regler för inflytande och agerande samt regleringen av deltagarna (Foucault, 

1993, s.28). Vi tolkar det som att just nu talar man om att det är toppchefer och högsta 

ledningen som ska initiera organisationsförändring. Att det är den rådande trenden men det 

kan ändras. Burr talar om att motsatta diskurser beskriver fenomen på olika sätt och dessa 

olika diskurser kan existera sida vid sida. Ofta är det dock en diskurs som för stunden är den 

härskande och utövar påverkan på de sociala praktikerna (Burr, 2003, s.64-65). 

”Att vara duktig på förändring kommer innebära en konkurrensfördel i framtiden. Och det 

gäller inte bara din verksamhet, utan även dig som chef ” (Chef, chefpocket, nr 9/2009, s.6).  

Citatet riktar fokus på att chefen ska införa en förändring även för att stärka sin egen position 

som ledare och chef i organisationen. Det visar på ett individfokus när det talas om att en 

organisationsförändring ger konkurrensfördel inte bara för organisationen utan även för 

chefen som person. Socialkonstruktionismen menar med att vår kunskap är specifik för vår 

historiska placering och den kultur vi lever i (Burr, 2003, s.3).  

 

5.4.2 Relationen mellan fenomenen 

I en fjärdedel av artiklarna talas det om vikten av att efter en organisationsförändring 

reflektera kring hur det gick, följa upp arbetet och se till att organisationen nu anpassar sig till 

det nya. Att organisationens nya roller bibehålls och utvecklas. 

 

”Det finns en naiv tro på förändringsarbete. Otroligt mycket tid läggs ner på affärsmodeller 

och organisatoriska strukturer, väldigt lite på värdering, känslor, förväntningar och 

attityder” (Personal och Ledarskap, nr 11/2004, s.34).  
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I ovan citat kan vi se det Foucault menar när han talar om att regleringen i diskursen talar om 

på vilken nivå i diskursens hierarki som ett specifikt fenomen hamnar (Foucault, 1993, s.28). 

Affärsmodeller och organisationsstrukturer får mest tid och kommer därför högre upp i 

hierarkin i diskursen och får därmed mer utrymme och fokus. Företagen lägger mer tid på 

strategier inför en organisationsförändring och mindre tid på uppföljning efter. 

5.4.3 Relationen till omvärlden 

I hälften av artiklarna sätts organisationen och organisationsförändringar i relation till 

omvärlden. Dessa förändringar beskrivs ofta som organisationens reaktion på omställningar 

och förväntningar ifrån omgivningen. Foucault menar att diskursen har en nära relation till 

makt och kunskap i sociala praktiker. Där kunskap och makt för en ständiga kamp mot 

varandra, kampen om att få en dominerande roll i samhället (Foucault, 1993, s.181).  

”Stora företag, fusioner och globalisering gör att man måste anpassa sig till nya 

förutsättningar som medarbetarna inte har så mycket att säga till om. Utmaningen för chefen 

är då att skapa en förståelse för varför förändring är nödvändig” (Kvalitetsmagasinet, nr 

6/2006, s.11). 

 

I ovan citat kan vi se den kamp organisationen har att stå mellan å ena sidan den ökade 

globaliseringen och den förändringsintensiva omvärlden och å andra sidan utmaningen i att 

skapa förståelse och implementera den nya förändringen i organisationen. I citatet talas det 

om att organisationen ”måste” anpassa sig till det nya. Tolkningen kan vara att det inte finns 

något annat alternativ för organisationen än att just anpassa sig till omvärldens krav. Att det 

handlar om det Foucault talar om att ritualer är outtalade förgivettagna regler inom en diskurs 

som talar om hur man bör förhålla, sig för att vara del av en viss gemenskap (Foucault,1993, 

s.28).  

Det incitament som driver organisationer till att göra en organisationsförändring är enligt 

artiklarna oftast förändringar i omvärlden. Men vilken typ av förändring och hur den ska 

genomföras och vad som behöver fokuseras på, är enligt flera artiklar beroende av rådande 

trender. 

 

 ”Vi människor är som kopieringsmaskiner. Vi ser andras beteenden och kopierar dem” 

(Kvalitetsmagasinet, nr 4/2014, s.28).  
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Foucault talar om att för att hantera verkligheten behöver man se världen som något som är 

under ständig tillblivelse som förändras och skapas genom handlingar och interaktion mellan 

aktörer (Foucault, 1993, s.35). Även att diskursen har en nära relation till makt och kunskap i 

sociala praktiker. Att det pågår en ständig kamp mellan vad som är kunskap och vilken 

sanning som är den för tillfället rådande och därför har mest makt (Foucault, 1993, s.181). 

5.5 Sanning 

När Foucault talar om sanning menar han att något i diskursen framställs som om det vore 

sanning och inte huruvida någonting faktiskt är sant (Foucault, 1972, s.66). Detta kan ske i 

texter genom ordval, formuleringar och hänvisningar till auktoritära källor. I vår analys 

kommer vi att studera hur sanningar kring organisationsförändringar framställs och dess 

konsekvenser, vilka ord som väljs och vad som lyfts fram som självklart och sant. 

 

5.5.1 Framställningen av sanningen 

I artiklarna har vi funnit att det i de allra flesta av dem talas om vikten av en 

organisationsförändring som självklar och nödvändig och inget organisationen egentligen kan 

avstå ifrån. Språket och ordvalet i artiklarna är många gånger definitivt och tydligt med ord 

och meningar som t.ex. ”krävs”, ”ska” och ”såhär gör du”. För att kunna hantera 

verkligheten behöver man enligt Foucault ifrågasätta begäret efter sanning och förhålla sig 

kritisk till begreppet (Foucault, 1993, s.35). Vi har inte identifierat att det i artiklarna skrivs 

något om att förhålla sig reflexivt till de råd, tips och exempel som presenteras i artiklarna.  

 

”För att vinna kunder, kapital och nya medarbetare krävs att företaget är redo att ständigt 

utveckla alla områden” (Kvalitetsmagasinet, nr 3/2001, s.44).  

 

I ovan citat används ordet ”krävs” för att ge eftertryck till att företaget inte har något val utan 

måste alltid vara redo till förändring för att överleva. Att använda uppfodrande ord som 

”krävs” kan tolkas som att något är oundvikligt. Organisationen kan inte avstå från 

utveckling, utan det är något som de måste göra för att överleva. Foucault menar att diskursen 

aldrig är en neutral spegelbild av verkligheten, den är alltid genomsyrad av makt (Foucault, 

1993, s.182). 

 

5.5.2 Presentationen av sanningen 

I tre artiklar fann vi rubriker med citat: ”såhär gör du ”om hur chefen ska undvika fallgropar 
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och misstag. Att presentera råd och tips under denna typ av rubriker kan tolkas med det 

Foucault menar med sanningar. De behöver inte vara sanna men presenteras som om de vore 

det (Foucault, 1972, s.66). De presenterade råden under rubriken ”såhär gör du” blir de som 

chefen måste använda för att lyckas. Vivian Burr menar att även det som inte sägs är 

intressant i hur vi ser på ett fenomen (Burr, 2003, s.64).  

 

”Inget är så kantat av missar och tabbar som just förändringsprojekt. Risken är att ni aldrig 

går i mål” (Chef, chefpocket nr 9/2009, s.29).  

 

Det som presenteras som sanning i ovan är att förändring som projekt alltid innehåller många 

misslyckanden. Att använda ordet ”risk” i sammanhanget gör, enligt vår tolkning, 

sanningsanspråket ännu tydligare.  

 

I fem av artiklarna presenteras för chefen hur de anställda kommer att reagera vid en 

organisationsförändring. 

 

”När du presenterar en förändring är dina medarbetares första reaktion känslomässig. Deras 

trygghet rubbas när de upptrampade stigarna inte längre gäller utan de tvingas välja nya 

vägar. Ofta är reaktionen negativ” (Chef, chefpocket, nr 9/2009, s.59). 

Bilden av hur personalen kommer att reagera vid en organisationsförändring presenteras i 

ovan citat tydligt och klart. Foucault talar om att kunskap inte kommer till mänskligheten i ren 

form utan att den alltid är förmedlad eftersom det i samhället finns en utbredd vilja att uppnå 

sanning (Foucault, 1993, s.30-32). Ord som ”känslomässig”, ”rubbas”, ”tvingas” och 

”negativ” används för att skapa trovärdighet. Strävan efter att finna sanningen gör att den i sig 

utgör en slags tvingande makt där särskilt kunskap som presenteras av institutioner och 

forskare inte ifrågasätts utan betraktas som sanning (Foucault, 1993, s.13).  

 

5.5.3 Förgivettagande 

Hälften av artiklarna skriver om hur chefen ska agera och vara vid en organisationsförändring. 

Det talas om att chefen ska vara coachande och stöttande och/eller rak, tydlig och rationell. 

 

”En ledare måste själv vara förändringsbenägen” (Kvalitetsmagasinet, nr 6/2006, s.12).  

Att använda ordet ”måste” har en tvingande effekt och skapar i detta sammanhang lite 
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utrymme för andra lösningar till hu chefen ska vara och agera i en förändring.  

Hur vi talar om ett fenomen skapar enligt socialkonstruktionismen hur vi ser på det (Burr, 

2003, s.5).  

 

”För att lyckas koppla medarbetarnas personliga motivation till projektet måste de förstå 

nyttan av förändringarna, här gäller det för chefen att lägga fram utvecklingsarbetet på ett 

bra sätt” (Kvalitetsmagasinet, nr 4/2008, s.46).  

 

I citatet används ord som ”lyckas” och ”måste” och ”här gäller det” vilket kan tolkas som 

att något är oundvikligt. I detta fall att förändringen kommer att misslyckas om inte chefen 

lyckas motivera personalen. Hur vi talar om ett fenomen bidrar till att konstruera fenomenet 

och påverkar i sin tur den sociala praktiken. T.ex. talet om missbrukare och resonemang kring 

orsak och ansvar kommer att påverka hur samhället betraktar missbrukare (Burr, 2003, s.5). 

 

Tidningen Chef ger i sin pocketupplaga ”Bli bäst på att förändra” (2009, nr 9) konkreta och 

tydliga råd för hur chefen ska agera i förändringen. En sanning kring hur chefen ska få med 

sig personalen visas i citatet nedan: 

 

”Vilka ska du ha med dig i förändringsarbetet? Enkelt svar: de som är mest drivna” (Chef, 

chefpocket nr 9/ 2009, s.12). 

 

I ovan citat används en fråga med svar vilket inte ger utrymme för någon reflektion utan 

citatet gör anspråk på att vara en sanning. Det finns en tydlig kategorisering av personalen i 

form av de ”mest drivna.” Socialkonstruktionismen menar att vi skall vara misstänksamma 

mot alla förgivettaganden och antaganden om världen (Burr, 2003, s.3). Att våra 

kategoriseringar, t.ex. tanken om uppdelningen i kön som naturlig och självklar, bör 

ifrågasättas.  

 5.6 Sammanfattning 

För att analysera våra artiklar använde vi oss av Vivien Burrs socialkonstruktionism och 

Foucaults diskursanalys. Analysen presenteras utifrån fyra teman; kommunikation, kamp, 

ritualer och sanning. 
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Kommunikation 

Betydelsen av kommunikation vid organisationsförändring framstår i artiklarna som viktig för 

att genomföra den framgångsrikt. En bra kommunikation skapar delaktighet hos personalen 

vilket ökar chansen för att den ska lyckas väl. Även vikten av att den som framför budskapet 

ska ha hög trovärdighet internt lyfts fram. Artiklarna belyser att en bristfällig kommunikation 

har stor del i att en organisationsförändring misslyckas. Socialkonstruktionismen menar att vi 

igenom språket inte bara beskriver utan även skapar vår verklighet (Burr, 2003, s.46). 

Kamp 

I artiklarna beskrivs att organisationer ofta kopierar varandra och tar efter trender när det 

kommer till modeller för organisationsförändring. Foucault beskriver att det pågår en ständig 

kamp mellan vad som är kunskap och vilken sanning som är den för tillfället rådande och 

därför har mest makt (Foucault, 2008, s.181). I artiklarna har det identifierats två motsatta sätt 

att framställa organisationsförändringar på. Dels framställs förändringarna som positiva och 

nödvändiga, dels framställs de som negativa och onödiga. Majoriteten av artiklarna betonar 

det positiva och oundvikliga med den planerade förändringen och därmed är det den 

regerande diskursen. Foucault menar att diskursen i sig är ett slagfält, där makten pendlar 

fram och tillbaka och motståndarna använder varandras utsagor som vapen. 

 

Ritualer 

Det framkommer att vid en organisationsförändring är det den högsta ledningen som initierar 

den, men implementeringen genomförs ofta av en mellanchef. Det blir som ett 

förgivettagande för en lyckad förändring. Vi har inte funnit att det finns någon kritisk 

reflektion i artiklarna kring andra sätt att genomföra förändringen. Socialkonstruktionismen 

menar att vi skall vara misstänksamma mot alla förgivettaganden och antaganden om världen 

(Burr, 2003, s.3). I två av de tre tidskrifter vi läst hänvisas det som skrivits i artiklarna till 

tidigare forskning. Även professorer och andra med för ämnet adekvat utbildning uttalar sig 

kring organisationsforskning. Foucault talar om att det i samhället finns 

utestängningsprocedurer vilka sätter regler för vad man får säga och vem som tillåts att uttala 

sig och vem som inte får det (Foucault, 1993, s.7-8).   

 

Sanning 

I artiklarna talas det om organisationsförändring som något som organisationen måste göra för 

att behålla sin konkurrenskraft. Det framgår inte i artiklarna att detta ifrågasätts utan ses som 
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något självklart och naturligt utifrån en föränderlig värld. Språket och ordvalet är många 

gånger definitivt och tydligt med ord och meningar som t.ex. ”krävs”, ”ska” och ”såhär gör 

du”. Foucault menar för att kunna hantera verkligheten behöver ifrågasätta begäret efter 

sanning och förhålla sig kritisk till begreppet ((Foucault, 1993, s.35). Hur personalen kommer 

att reagera känslomässigt vid en organisationsförändring presenteras i artiklarna tydligt och 

klart. Foucault talar om att kunskap inte kommer till mänskligheten i ren form utan att den 

alltid är förmedlad eftersom det i samhället finns en utbredd vilja att uppnå sanning (Foucault, 

1993, s.30-32). 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 
I följande kapitel kommer slutsatsen presenteras och därefter diskuteras mot bakgrund av 

tidigare forskning. Diskussionsavsnittet består av samma teman som kapitlet tidigare 

forskning, vilka är organisationsförändring, kommunikation och meningsskapande. Kapitlet 

avslutas med förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Med hjälp av analysen kan vi nu besvara vår frågeställning: hur framställs 

organisationsförändring i svensk ledarskapsmedia under åren 2000-2014?  

Organisationsförändringar framställs som en oundviklig och nödvändig process som 

organisationer behöver genomgå. Anledningen att förändringen upplevs nödvändig varierar 

och kan röra organisationens överlevnad eller att det går starka trender gällande en viss typ av 

organisationsförändring. Organisationerna framställs som mycket beroende av omvärlden och 

förändringarna är till största delen reaktioner på skeenden utanför den. 

De som uttalar sig i de artiklar vårt resultat bygger på är i stor utsträckning professorer, 

forskare och höga chefer. Vem som uttalar sig har en betydelse för diskursen då det finns en 

tendens att i högre grad lyssna och lita på personer med högre status. Det får betydelse för 

framställningen vem som står som källa då det upplevs mer förtroendeingivande att det är en 

person med lång erfarenhet eller en professor som uttalar sig. 

Vårt resultat visar att det ofta skrivs om förhållandet mellan de olika rollerna i organisationen 

i samband med förändringen, det vill säga ledning, mellanchef och anställd. Det framställs i 

artiklarna som om den mest lämpade personen att driva förändringen är en engagerad 

mellanchef som brinner för organisationen och uppdraget och därmed kan motivera de 
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anställda. De anställda framställs som till en början avvaktande och motvilliga, men efterhand 

accepterar de förändringen. Få artiklar innehåller kommentarer från de anställda, vilket gör 

det svårt att få en bild av hur de framställs. Deras känslor och tankar tolkas och presenteras av 

mellanchefer och ledning. 

Det framställs som om en mycket viktig faktor i organisationsförändringen är 

kommunikation. Kommunikationen lyfts fram ur flera olika aspekter och problematiseras. 

Framförallt skrivs det om kommunikationen från ledning till de anställda med syfte att 

motivera till att genomgå förändringen.  

Det är vanligt att framställningen sker igenom att det presenteras förgivettaganden om 

organisationsförändringar och ordvalen ger ett intryck av att de som uttalar sig anser sig veta 

sanningen. Flera artiklar framställs som recept på en lyckad förändring och innehåller listor på 

vad som bör göras och vad som bör undvikas.  

Resultatet visar att det finns en samlad diskurs om organisationsförändring med vissa 

återkommande teman såsom kommunikation och rollfördelning under förändringen. Den 

regerande diskursen beskriver organisationsförändringen som nödvändig och positiv men det 

förekommer ett fåtal uttalanden som pekar mot en mer skeptisk syn på förändringar.  

 

6.2 Diskussion med koppling till tidigare forskning 

6.2.1 Organisationsförändring 

Tidigare forskning visar att det under de senaste 20 åren talats om organisationsförändring 

som en pågående, öppen och oförutsägbar process utan någon egentlig början eller slut 

(Alvesson & Sveningsson, s.254-255, 2007). I artiklarna beskrivs att organisationerna mer 

och mer behöver anpassa sig till en dynamisk och föränderlig värld. Det framställs som om 

det inte finns några andra alternativ än just anpassning och förändring. Olika typer av 

organisationsförändringar beskrivs i vårt material och olika metoder och modeller prövas. I 

flera av artiklarna framställs det som om företagen låter sig styras av rådande trender. De 

organisationsmodeller som för tillfället gäller appliceras på verksamheten utan ifrågasättande 

av eventuell lämplighet för just det aktuella företagets bransch. I tidigare forskning 

framkommer att företag låter sig styras av rådande trender och föreställningar om vad som för 

tillfället anses bra för organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2007, s.241). Snabba och 

impulsiva förändringar i organisationen skulle kunna få konsekvenser i organisationen och för 
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de anställda. Om förändringarna dessutom är återkommande kan de leda till känslor av 

otrygghet och osäkerhet och därmed få negativa konsekvenser för arbetet i organisationen. 

När det kommer till att initiera en organisationsförändring beskriv det i artiklarna att det alltid 

är den högsta chefen eller ledningen som gör det. Det kan betyda att det är ett fåtal och ibland 

kanske bara en individ som bestämmer att en organisationsförändring ska ske och vilken typ 

av förändring det blir. I tidigare forskning framkommer att det är olika typer av drivkrafter, 

externa såväl som interna, som ligger till grund för att organisationen förändras (Alvesson & 

Sveningsson, 2007, s.238). Och att det egentligen inte är de externa krafterna som påverkar 

till organisationsförändring, utan hur chefer och ledning tolkar dem. De tolkningar som 

företagsledningen gör av sin omgivning är påverkade av personliga intressen, historia, 

utbildning, organisationskultur och uppfattningen om hur andra organisationer agerar 

(Alvesson & Sveningsson, 2007, s.240). När en eller ett fåtal personer initierar och driver ett 

förändringsarbete innebär det stor press på dem/denne att fullfölja förändringen och att 

motivera de anställda. En risk med detta är att förändringen rinner ut i sanden då personen i 

fråga tappar energin eller möter för stort motstånd. Det innebär då att tid och pengar i onödan 

lagts på ett förändringsarbete som inte givit något resultat. 

6.2.2 Kommunikation 

Den tidigare forskningen samt flertalet artiklar vi analyserat pekar på att kommunikationen är 

central i organisationsförändringen. Kommunikationen lyfts fram ur flera olika perspektiv; 

hur en god kommunikation bör se ut, vilka som driver och deltar i kommunikationen, vilken 

betydelse kommunikationen har och vilka problem som kan uppstå i kommunikationen. Det 

framstår som om kommunikationen är en viktig faktor i organisationsförändringen och att den 

därmed får betydelse för resultatet av organisationsförändringen. Det är önskvärt att de 

anställda upplever kommunikationen som tillfredsställande, då forskning visar att en god 

kommunikation leder till ökad delaktighet i organisationsförändringen. Trots det stora 

intresset för kommunikation och trots att kommunikationen i många artiklar upplevs som 

problematisk finns inget som pekar mot några omfattande försök att arbeta med 

kommunikationen eller gå på djupet med vari problemen uppstår. Vi har läst artiklar från 

2000 till 2014 och svårigheterna med kommunikationen har behandlats på samma sätt och 

med samma typ av problematik under hela den perioden, utan att några egentliga förslag på 

förbättringar eller konkreta tips på hur man skall arbeta med kommunikationen på bästa sätt 

har framkommit. Det som nämns är vikten av tydlighet, öppenhet och att lyssna på de 

anställda.  
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Möjligen kan det vara så att oavsett hur god kommunikationen är kommer några av de 

anställda uppleva att de inte fått information eller inte blivit lyssnade på. Detta kan bero på det 

motstånd som ofta uppstår i samband med organisationsförändringar och handlar om att de 

anställda initialt reagerar med misstro då det informeras om kommande förändringar. Detta 

motstånd framstår som grundat i oro för framtiden och oro för att den egna rollen inom 

företaget skall förändras. Det är även möjligt att ledningen många gånger faktiskt är dålig på 

att informera och kommunicera i samband med en förändring. 

I artiklarna är det chefer och ledning som uttalar sig, medan de i den tidigare forskningen 

förekommer intervjuer med anställda. Bristen på material innebär att det är svårt att få en bild 

av hur de anställda själva pratar om organisationsförändringen. I de intervjuer som 

förekommer i tidigare forskning lyfts kommunikationen fram som en viktig faktor och även 

som någonting som ofta upplevs som problematiskt. De anställda upplever att de inte fått 

tillräcklig information eller haft möjlighet till delaktighet i förändringsarbetet.  

6.2.3 Meningsskapande 

Meningsskapande beskrivs i forskningen av Weick som en process där de anställda ger 

mening åt en situation genom att stoppa in den i en tolkningsram som bygger på tidigare 

liknande händelser (Weick, 1995, s.4). Många gånger upplever de anställda att syftet med 

förändringen är oklart, vilket leder till problem med meningsskapande. Von Platen lyfter i sin 

studie fram problem som uppstår i de meningsskapande processerna då de anställdas praktiska 

erfarenheter inte upplevs stämma överens med ledningens önskemål (von Platen, 2006, 

s.127). Detta är ett problem som kan uppstå då kommunikationen är bristfällig eller sker i 

form av information till de anställda istället för samtal med möjlighet att ställa frågor och 

komma med idéer. 

 

Hur det pratas om organisationsförändringen får betydelse för de anställdas upplevelse av 

förändringen. I artiklarna framställs organisationsförändringarna som nödvändiga, självklara 

och inget organisationen egentligen kan avstå ifrån. Språket och ordvalet i artiklarna är många 

gånger definitivt och tydligt med ord och meningar som t.ex. ”krävs”, ”ska”, ”måste” och 

”såhär gör du.”  Att ofta använda den typen av formuleringar påverkar individen och ger 

budskapet tyngd och legitimitet. I tidigare forskning beskriver Weick att meningsskapande i 

organisationer är som en process där aktörer konstruerar händelser så att de blir begripliga och 

sammanhängande (Weick, 1995, s.4). Det som har hänt och hur vi pratar om det placeras och 

förstås utifrån en tolkningsram. Tolkningsramen bygger på tidigare händelser, används i 
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tolkningen av det som sker idag och ligger till grund för förväntningar inför framtiden 

(Weick, 1995, s.4).  

Titeln på vår uppsats ”it`s all about the people” är ett citat från en studie genomförd under en 

omfattande organisationsförändring på företaget Ericsson (Iveroth, 2010 s.82). Citatet syftar 

på att det i slutändan är människorna i organisationen som avgör om förändringen blir lyckad 

eller inte, oavsett hur bra strukturer och strategier som finns att tillgå. De är människorna som 

skall ta emot, tolka och driva förändringen, vilket ställer stora krav på personliga egenskaper, 

men även kommunikation och samarbetsprocesser inom organisationerna.  

6.3 Framtida forskning 

För att göra en fördjupad studie av organisationsförändringar vore det lämpligt att genomföra 

en studie som även omfattar den sociala praktiken i organisationen. Diskursanalysen blir 

begränsad då den enbart syftar till att studera framställningen av organisationsförändringarna. 

Kommunikation är ett intressant ämne för framtida forskning, eftersom det är ett ämne som 

lyfts fram i både tidigare forskning och i vårt analysmaterial. Studien skulle kunna 

genomföras i form av en observation under en pågående organisationsförändring med syftet 

att undersöka hur de inblandade i organisationsförändringen upplever kommunikationen. Det 

skulle även vara intressant att då studera hur kommunikationen ser ut, avseende 

kommunikationens utförande, vilka som står för kommunikationen, samt vad som förmedlas.  

Meningsskapande processer i samband med organisationsförändringar skulle kunna vara ett 

annat intressant ämne för framtida forskning om organisationsförändring. Önskvärt skulle då 

vara att både de anställda och ledningens syn på de meningsskapande processerna studeras. 

Det skulle även där vara lämpligt att vidga undersökningen från en renodlad diskursanalys till 

att omfatta även den sociala praktiken för att undersöka hur arbetet i 

organisationsförändringen ser ut. Denna studie skulle med fördel kunna innefatta intervjuer 

med ledning och anställda för att därigenom undersöka deras syn på 

organisationsförändringen. 
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