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De tre begreppen makt, påverkan och ledarskap används i 
stor utsträckning i samhälls- och beteendevetenskaplig 
forskning. Intressant är att ta reda på hur synen på ett av de 
tre begreppen även påverkar synen på övriga, och på detta 
sätt analysera begreppens relation i teorin. Huvudsyftet med 
denna uppsats är att genom litteraturstudier analysera de tre 
termerna makt, påverkan och ledarskap och deras inbördes 
relationer. Ett delsyfte med uppsatsen är även att använda 
ovan nämnda analys som ramverk för att diskutera möjliga 
effekter av en ledarskapsdoktrin; det förståelsebaserade 
ledarskapet. Denna uppsats är en litteraturstudie av 
kvalitativ karaktär. Källor från olika vetenskapliga 
inriktningar, rörande ett eller fler av de tre begreppen, har 
använts i analysen. Uppsatsens analys av de tre begreppen 
och deras inbördes relationer har lett fram till ett 
analysramverk, i vilket teorier runt begreppen inplacerats 
och relaterats till varandra. Klart står i detta ramverk att 
synen på ett av begreppen ger följder i synen på övriga, och 
att kopplingar står att finna mellan typ av makt, typ av 
påverkan och typ av ledarskap. Om det vid empirisk 
undersökning av detta analysramverk skulle visa sig att det 
har god vetenskaplig relevans, skulle det kunna komma att 
bli ett användbart analysverktyg vid vidare beteende-
vetenskaplig ledarskapsforskning av både teoretisk och 
empirisk karaktär.  

 

makt, styrning, påverkan, social påverkan, manipulation, 
ledarskap, management, organisation 

 

 

 

 

 

   



 i

Innehållsförteckning 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING..................................................... I 

1. INLEDNING ............................................................................ 1 

1.1 Problemområde................................................................................................... 1 
1.2 Syfte.................................................................................................................... 2 
1.3 Avgränsningar .................................................................................................... 2 
1.4 Pedagogiken i denna uppsats.............................................................................. 2 
1.5 Bakgrund till valet av ämne för uppsatsen ......................................................... 3 
1.6 Uppsatsens utformning ....................................................................................... 3 

2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT....................................................... 4 

2.1 Min förförståelse ................................................................................................ 4 
2.2 Val av litteratur................................................................................................... 5 
2.3 Bearbetning och källkritik .................................................................................. 5 

3. MAKT....................................................................................... 7 

3.1 Makt som förmåga eller möjlighet – definition av begreppet ............................ 7 
3.1.1 Makt som ett relationellt fenomen.........................................................................................8 
3.1.2 Makt som ett evigt närvarande fenomen ...............................................................................8 
3.1.3 Makt – aktiv handling eller potential?...................................................................................9 
3.1.4 Sammanfattande definition av begreppet ..............................................................................9 

3.2 Makt i samhället ............................................................................................... 10 
3.3 Makt i organisationer........................................................................................ 11 

3.3.1 Positionsmakt – formell makt .............................................................................................12 
3.3.2 Personlig makt – informell makt .........................................................................................12 
3.3.3 Politisk makt .......................................................................................................................12 
3.3.4 Vad skiljer då dessa typer av makt åt? ................................................................................13 

3.4 Makt i organisationer enligt tolkning av Foucault ........................................... 13 

4. PÅVERKAN........................................................................... 14 

4.1 Definition av begreppet .................................................................................... 14 
4.2 Påverkansprocesser........................................................................................... 15 
4.3 Påverkansstrategier........................................................................................... 16 
4.4 Strategiernas utfall............................................................................................ 17 

5. LEDARSKAP......................................................................... 19 

5.1 Definition av begreppet .................................................................................... 19 
5.2 Teoretiska utgångspunkter................................................................................ 20 

5.2.1 Personlighetsdrag ...........................................................................................................20 
5.2.2 Beteende .........................................................................................................................20 
5.2.3 Makt och inflytande........................................................................................................20 
5.2.4 Situation .........................................................................................................................21 
5.2.5 Medarbetare....................................................................................................................21 

5.3 Definitionen ledare / chef ................................................................................. 21 



 ii

5.4 Styrning av organisationer - förutsättningen för ledarskap .............................. 22 
5.5 Utveckling av synen på ledarskap - dagens ledarskapsteorier ......................... 23 
5.6 Förståelsebaserat ledarskap – ett praktiskt exempel......................................... 25 

6. ANALYS ................................................................................ 27 

6.1 Makt, påverkan och ledarskap – ett ramverk för analys? ................................. 27 
6.2 Makt, påverkan och ledarskap – eller är det fel ordning? ................................ 28 
6.3 Makt som centralt begrepp i denna triad .......................................................... 30 

6.3.1 Makt och påverkan..............................................................................................................30 
6.3.2 Makt och organisationers utformning .................................................................................31 
6.3.3 Makt och ledarskap .............................................................................................................32 
6.3.4 Den politiska makten och dess roll i denna analys..............................................................35 

6.4 Analys av det förståelsebaserade ledarskapet................................................... 35 
6.4.1 Är detta verkligen en analys av det förståelsebaserade ledarskapet? ..................................37 

6.5 Sammanfattning av analysen............................................................................ 37 

7. DISKUSSION......................................................................... 38 

7.1 Reflektion kring uppsatsens resultat................................................................. 38 
7.2 Reflektion kring det förståelsebaserade ledarskapet ........................................ 39 

7.2.1 Vad var det då för kritiska tankar? ......................................................................................39 
7.2.2 Ett steg tillbaka för reflektion..............................................................................................41 

7.3 Reflektion kring mitt tillvägagångssätt ............................................................ 41 
7.4 Förslag till fortsatt forskning ............................................................................ 42 

REFERENSER ........................................................................... 43 



 1

1. Inledning 

1.1 Problemområde 
 

Ledarskap och ledare har fascinerat och skrämt i alla tider. Många teoretiker har försökt 
besvara frågan om ledarskap i organisationer. Idag, när vi vandrat vägen från ett 
industrisamhälle och in i ett tjänste- och kunskapssamhälle blir frågan mer aktuell än 
någonsin. Hur ska en organisation ledas för att vara effektiv och framgångsrik i en tid då 
mer och mer kunskaper byggs in i varje produkt (vara eller tjänst)? Hur ska ledningen 
bete sig då detaljstyrning och rigorös kontroll av medarbetarna inte längre förespråkas? 
Teorierna runt organisation och ledning i denna nya form som tar avstånd från idéer 
som Scientific Management och Fordistiska ledningsprinciper är många. Mycket har 
kommit att handla om att ta vara på kompetens och ge medarbetarna handlingsutrymme; 
att styra genom visioner och mål snarare än genom detaljer.(se ex. Sandberg & 
Targama, 1998 samt Arvonen, 1989) 

 

Ett sätt att se på denna förändring är att se vilka otroliga möjligheter detta ger för 
organisationer och deras medarbetare. Denna nya form av företagande ger möjlighet till 
flexibla organisationer med kompetenta och välmående medarbetare. Den utopiska 
bilden av den lärande organisationen kanske kan förverkligas genom dessa nya former 
att leda och organisera.  

 

Ett annat, något mer pessimistiskt, sätt att se på saken är att ställa sig frågande till de 
följder dessa nya ledningsfilosofier kan få för individerna i organisationen. Finns det 
inga risker med dessa nya ledningsfilosofier? Är detta per definition bättre för 
individen? Att styra genom visioner och mål snarare än genom detaljerade instruktioner, 
bör inte detta kunna utmynna i att man styr medarbetarnas tankar istället för deras 
händer?  

 

Man kan tycka att detta låter som ett lite väl krasst och pessimistiskt sätt att se på den 
förändring som sker inom ledningsfilosofi och det må så vara. Dock finner jag det 
anmärkningsvärt tomt på bokhyllorna med forskning som syftar till att ställa dessa 
frågor, om inte för annat så i alla fall för att få dem falsifierade. Jag anser att detta måste 
vara viktiga frågor att undersöka för att försäkra sig om att nya filosofier med vackra 
utopiska verklighetsbilder skärskådas med kritiska ögon. Vad gör man annars om man 
implementerar dem i praktiken och de visar sig leda till dystopiska situationer med 
utarbetade, förtryckta medarbetare? 
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1.2 Syfte 
 

Huvudsyftet med denna uppsats är att genom litteraturstudier analysera de tre termerna 
makt, påverkan och ledarskap och deras inbördes relationer.  

Ett delsyfte med uppsatsen är även att använda ovan nämnda analys som ramverk för att 
diskutera möjliga effekter av en ledarskapsdoktrin1; det förståelsebaserade ledarskapet 

1.3 Avgränsningar 
 

Jag har valt att göra en teoretisk uppsats, och kommer därmed inte att inkludera någon 
empirisk studie. Detta för att jag anser att en analys av de nämnda begreppen bör ske i 
en genomgång av teorin om desamma. Naturligtvis borde även empiriska studier av 
dessa fenomen kunna vara av intresse. Jag anser att en sådan undersökning, för att 
kunna bära frukt, skulle bli alltför omfattande för att inrymmas i C-uppsatsformatet. Det 
är dock rimligt att den teoretiska bakgrund som denna uppsats lägger skulle kunna vara 
till stor nytta som underlag för en framtida empirisk undersökning av ämnesområdet.  

 

Jag kommer dessutom att avgränsa mig i så mån att jag i första hand behandlar 
begreppen och deras inbördes relationer ur ledarperspektiv. I diskussionsavsnittet 
kommer jag även delvis att lägga fokus på tänkbara effekter för dem som ”utsätts” för 
ledarens makt att påverka; medarbetarna.  

1.4 Pedagogiken i denna uppsats 
 

Jag avser att studera ledarskapsteori utifrån dess potential och eventuella syfte att 
förändra beteenden och attityder hos individen. En del av pedagogikens ämnesområde 
är att studera de processer som ”syftar till förändringar av beteenden hos individen” 
(Johannesson, 1988). Detta anser jag gör en utvärdering av ledarskapets teorier med 
avseende på makt, påverkan och effekter för individen relevanta för pedagogiken som 
forskningsområde. Naturligtvis är jag medveten om att denna uppsats och dess ämne i 
mångt och mycket berör andra forskningstraditioner såsom sociologin, 
socialpsykologin, moralfilosofin och statsvetenskapen. Dock anser jag att min 
medvetenhet om denna problematik bör kunna göra att ett pedagogsikt perspektiv blir 
rådande och blir ramen för min analys. 

                                                 
1 Med doktrin åsyftar jag här en specifik teori om hur ledarskap kan bedrivas.  
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1.5 Bakgrund till valet av ämne för uppsatsen 
 

Tankarna kring detta uppsatsämne uppkom när jag som kurslitteratur under hösten 2000 
läste boken ”Ledning och förståelse” (Sandberg & Targama, 1998). Runt denna bok 
stod ett utopiskt skimmer och jag tror inte att jag var ensam om tanken ”…om alla 
organisationer bara vore så kloka och följde dessa idéer”. Vad som förordas i boken är 
en påverkan av medarbetarnas förståelse. Detta för att nå en för organisationen 
gemensam förståelse av vilka mål och visioner man arbetar efter. Detta bör kunna ge 
enormt positiva effekter.  Efter ett antal veckor kom dock tanken upp om att det bör 
kunna finnas negativa effekter av detta också. Är det verkligen något positivt att sträva 
efter att ändra medarbetarnas förståelse? Finns det inte risk för skadliga effekter för 
individen? Följderna bör vara relativt avhängiga av hur organisationens mål och 
visioner ser ut. Är det verkligen önskvärt att uppmana ledare till att använda den makt 
som står till deras förfogande till att påverka och ändra medarbetarnas förståelse? Enligt 
min syn på ledarskap före uppsatsens början innebär allt ledarskap mer eller mindre per 
definition ett visst mått av manipulation. Är det då önskvärt att uppmana till högre grad 
av manipulation än nödvändigt? Är detta ett sätt att behålla kontrollen genom att då man 
inte får äga arbetarnas händer längre göra anspråk på att äga deras hjärnor istället? 

 

Detta är den grundläggande anledningen till att jag ville skriva en uppsats om det 
förståelsebaserade ledarskapet. I ett första försök var uppsatsens huvudsyfte just att 
analysera det förståelsebaserade ledarskapet. Jag insåg dock efter en tid att det är svårt 
att analysera denna specifika doktrin utan att vara väl orienterad i mer generell 
teoribildning runt ledarskap. Efter diskussioner med min handledare och vidare 
funderingar runt ämnet ändrades uppsatsens fokus successivt från det specifika till det 
mer generella.       

1.6 Uppsatsens utformning 
 

Det som slutligen blivit uppsatsens syfte är, som ovan nämnt, att analysera den inbördes 
relationen mellan begreppen makt, påverkan och ledarskap. Min förhoppning är att 
denna analys ska kunna leda fram till en teoretisk referensram, genom vilken jag sedan 
kan undersöka det förståelsebaserade ledarskapet. På detta sätt tror jag att jag kan göra 
en mer givande analys genom att förflytta fokus från det förståelsebaserade ledarskapet 
till bakomliggande teoribildning. 

 

I kapitel 2 behandlas mitt tillvägagångssätt under uppsatsens gång. Naturligtvis 
behandlas i detta avsnitt även mitt urvalsförfarande och hur jag arbetat med mina källor. 
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2. Tillvägagångssätt 
 

Jag avser i detta avsnitt att förklara mitt tillvägagångssätt under uppsatsens gång. 
Eftersom jag inte gör en empirisk studie blir detta avsnitt mer en förklaring av hur jag 
arbetat och tänkt än en ingående beskrivning av metoder och mätinstrument. Jag anser 
det dock vara av vikt att redogöra för hur uppsatsen kommit till och fått den form den 
fått. 

 

2.1 Min förförståelse 
 
Om negrers lättja: 
Vissa människor är lata 
Vissa negrer är lata 
Vissa vita är inte lata 
Vissa negrer är mycket lata 
Vissa vita är lite lata 
Negrer är i allmänhet lata 
Vita är sällan lata 
Det finns lättingar här i världen, mest negrer 
Negrer är lata 
Vad du verkar lat. Är du neger? 
Det var mig en flitig neger. Han måste vara vit. (Danielsson, 1966) 

 

I alla studier som görs, eventuellt undantaget helt explorativa studier, går forskaren in 
med en viss förståelse av sitt ämne (Patel & Davidsson, 1994). Denna förståelse kan 
vara svår att, i efterhand, redogöra för. Jag anser dock att den är av vikt. Detta för att 
den i stor utsträckning påverkar tillvägagångssättet vid undersökningen, som i sin tur 
påverkar resultaten av undersökningen. Speciellt viktig blir förförståelsen i kvalitativa 
studier inom de samhällsvetenskapliga områdena. Detta för att absoluta sanningar är 
svåra att finna här, och tolkningar av resultaten är högst beroende av tolkaren (Thurén, 
1997). Man kan säga att de flesta tolkningar av sociala fenomen ligger ”in the eye of the 
beholder”. Att helt redogöra för sin förförståelse är mycket svårt, men jag ska göra ett 
försök att beskriva den så samvetsgrant som möjligt. 

 

När idén till detta uppsatsämne uppkom liknade den i mångt och mycket ett försök att 
avtäcka en konspirationsteori. Min uppsats skulle bli en Watergateaffär inom 
pedagogiken. Efter hand utvecklades denna idé till att dra paralleller till Joseph 
Goebbles och andra världskrigets Tyskland. Efter hand som ämnet sjönk in tonades 
dessa megalomaniska idéer ner, och uppsatsens uppgift närmade sig mer och mer en 
skärskådning av det förståelsebaserade ledarskapet och dess eventuella praktiska 
utförande. Dock bör sägas att jag gått in i ämnet med en något kritisk inställning till 
doktrinen och väntat mig att finna negativa aspekter av den. Rädslan för att denna 
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förförståelse skulle styra resultatet för mycket var en av anledningarna till att uppsatsen 
kommit att handla mer om en genomgång av de teoretiska begreppen makt, påverkan 
och ledarskap. Därmed har jag lärt mig mer om de bakomliggande begreppen, och min 
syn på det hela nyanserats. Därför anser jag att jag gjort vad jag kan för att undvika 
generaliseringar likt den ni finner i inledningen till detta avsnitt.    

2.2 Val av litteratur 
 

”Att berätta är att välja. Det går helt enkelt inte att ge en fullständig beskrivning av 
någonting.” (Thurén, 1997) 

I mina val av litteratur har jag tagit hjälp av i första hand biblioteksdatabaserna Libris, 
Lolita och Lovisa. I ett första skede gjordes litteratursökning relativt förbehållslöst, för 
att få en så bred bild som möjligt av tillgänglig forskning. I detta skede sökte jag även 
bland källor som förekommit som kurslitteratur under min universitetsutbildning. Efter 
hand som uppsatsens ämnesområde specificerades och avsmalnade gjordes ett första 
urval genom att titta på titlar som kunde vara aktuella för mitt ämne. Genom en första 
genomläsning bedömdes källornas relevans för uppsatsen. Vid lån av dessa böcker 
tittade jag även i referensavsnitten för att få ytterligare uppslag till litteratur. För att 
säkerställa källors tillförlitlighet och vetenskaplighet sökte och läste jag syftes- och 
metodavsnitt, samt referenslistor i den litteratur där sådana var önskvärda att finna.  

I sökningarna utgick jag från de tre övergripande ämnesområdena makt, påverkan och 
ledarskap samt kombinationer av dessa. Nyckelord för sökningarna var: makt, styrning, 
påverkan, social påverkan, manipulation, ledarskap, management, organisation samt 
motsvarande engelska översättningar (såsom power, influence, leadership, organization 
m.fl.). Jag gjorde även sökningar med kombinationer av nyckelorden.  

Jag har försökt att låna och läsa litteratur som tar upp de aktuella ämnena ur olika 
perspektiv, och även ur olika forskningstraditioner såsom pedagogiken (se ex. Sandberg 
& Targama, 1998, samt Yukl, 1998), socialpsykologin (se ex. Hosking & Morley, 1991, 
samt Angelöw & Jonsson, 1990) och sociologin (se ex. Reed, 1992, samt Foucault 
1979/1991). Detta för att undvika ett alltför snett urval av litteratur. Viss vinkling kan 
säkert ha skett, men mina försök att vara medveten om detta tycker jag själv gjort att 
risken minskat för alltför hög grad av vinkling. 

 

2.3 Bearbetning och källkritik 
 

Att vara källkritisk är inte alltid så lätt som man kan tro. Jag har försökt att säkerställa 
viss källkritik genom att i de fall där det varit möjligt och rimligt gå till originalkällor i 
första hand. Om man sedan kan kalla det källkritiskt att dessutom välja källor som 
tydligt redovisar sina respektive källor vet jag ej, då referensredovisning inte 
automatiskt innebär att en källa är tillförlitlig. Dock är det i första hand med sådana 
källor jag arbetat.  
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Att jag valt litteratur ur olika forskningstraditioner och olika vetenskapliga grenar bör 
kunna borga för att en inte alltför hård tendens eller vinkling skett åt något håll. 
Dessutom anser jag att detta minskat risken för alltför mycket beroende, genom en 
breddning av uppsatsens teoretiska bas (Thurén, 1997). Dock bör sägas att jag är 
påverkad av de attityder jag delgivits från lärare och kurser under min utbildning (samt 
naturligtvis mina egna preferenser), varför jag är medveten om att jag har en viss 
förkärlek till kvalitativ forskning i motsats till kvantitativ. Detta, kan man argumentera 
för, passar till viss del uppsatsens ämnesval men gör också att jag troligen omedvetet 
valt bort en del litteratur som säkerligen kunnat berika uppsatsen. Därmed måste alltså 
tillstås att viss tendens åt kvalitativ forskning funnits i mina val av källor. 

Jag har ovan angivit att jag i första hand använt mig av originalkällor. Det har dock 
förekommit sekundärkällor i de fall där originalkällan varit svår att finna. I dessa fall 
har jag försökt vara extra noggrann med att säkerställa källans vetenskaplighet och 
tillförlitlighet, och i de fall där det varit möjligt har jag sökt finna mer än en 
sekundärkälla att basera min tolkning och behandling av originalkällan på.  

Hur jag bearbetat mina källor har varierat lite beroende på vilket sätt de använts och 
vilken vikt jag lagt vid dem i uppsatsen. Liksom i alla arbeten på denna nivå har jag 
funnit det nödvändigt att luta mig emot vissa källor såsom grundstrukturer i mina 
genomgångar (ex. Yukl, 1998), medan andra behandlats mer som instick för att berika 
texten med nyanser. Rimligt är väl då att medge att strukturen och djupet i min 
bearbetning varierat något beroende på källan.  

I fallet med de källor som använts såsom grundstrukturer i uppsatsen har jag varit mån 
om att försöka finna alternativa källor att jämföra med. Som exempel har jag för att 
försäkra mig om äktheten i Yukls genomgång av grenar inom ledarskapsforskning även 
använt mig av Bryman. Jag har även i denna process jämfört de bådas referenslistor för 
att undvika att exakt samma källor använts för att beskriva teoribildningen på området. 
Detta garanterar naturligtvis ingenting i form av vetenskaplighet, men minskar risken att 
jag okritiskt tagit till mig en enda författares syn på tidigare forskning.  

I alla fall där källor använts som vetenskapliga referenser, även de som använts i mer 
begränsad utsträckning, har jag dock försökt säkerställa källans vetenskaplighet genom 
att titta på syftesavsnitt och referenshänvisningar. Därigenom anser jag mig ha 
garanterat en någorlunda hög vetenskaplig kvalitet och relevans i den teoribildning som 
använts i uppsatsen.   

 

Den kritik som jag kan rikta mot mig själv är att jag i valet av litteratur troligen 
påverkats av min förförståelse av ämnet. Detta torde vara oundvikligt. Jag är dock 
medveten om att en annan författare vid behandling av samma problemområde skulle 
kunna komma att producera en uppsats av annorlunda karaktär. Jag råder därför läsare 
av denna uppsats att inta ett kritiskt förhållningssätt och hålla sig medvetna om mitt 
perspektiv, som jag anser är både en styrka och en svaghet.   
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3. Makt  
 

I detta kapitel ska jag försöka redogöra för innebörden av begreppet makt. Utan att 
nedvärdera min egen insats alltför mycket vill jag klargöra att jag är medveten om att 
makt har varit fokus för många klart mer meriterade forskares hela karriärer. Om någon 
av dessa skulle komma att läsa min text ber jag om förståelse för det faktum att en 
kandidatuppsats endast inrymmer en mycket liten del av den samlade forskning som 
finns i ämnet. I denna uppsats är intresset främst för makt på organisations- och 
mikronivå (mellan individer), men för att undvika en alltför fragmentarisk bild av 
begreppet kommer även makt på makronivå (i samhället) att behandlas kortfattat.  

 

3.1 Makt som förmåga eller möjlighet – definition av begreppet 
 

Ordet makt kan definieras på många olika sätt beroende på i vilken kontext det används. 
I den engelska litteraturen (se t.ex. Yukl, 1998) används ordet power, vars översättning 
är både makt och kraft. I svenska akademiens ordbok ges som ordets betydelse: 
förmåga; (ngns) möjligheter (att göra l. åstadkomma l. prestera ngt). Denna definition 
är naturligtvis inte helt uttömmande.  

 

Det som dock är intressant med den är att makt delvis beskrivs som en förmåga (i 
fortsättningen kallad förklaring 1), vilket skulle innebära att makt är något som finns 
inneboende i individen. Makten skulle alltså vara något man har eller inte har, 
oberoende av situationens kontext. På detta sätt skulle kontroll över belöningar och 
sanktioner, tillgång till expertkunskap m.m. vara underordnade den personliga 
färdigheten att utöva makt. Den andra delen av definitionen beskriver makt mer som en 
möjlighet (i fortsättningen kallad förklaring  2). Här är det rimligt att tänka att ovan 
nämnda situationsfaktorer skulle kunna komma att spela en stor roll för en individs 
eventuella makt i en situation. Kanske kan man till och med sträcka sig så långt som att 
säga att det är tillgången till dessa faktorer som utgör makten enligt detta sätt att se på 
saken. 

 

Skillnaden mellan dessa olika förklaringar är markant. Naturligtvis är det rimligt att 
tänka att man kan se makt som en syntes av dem båda, eller se dem som två 
komplementära former av makt. Något som är relativt gångbart i litteraturen (se ex. 
Bryman, 1992) är att skilja mellan informell (förklaring 1) och formell makt (förklaring 
2). Dessa två begrepp är dock, enligt mig inte helt identiska med de olika 
maktförklaringarna varför jag anser att det är intressant att skilja dem åt, och använda 
denna kontrast mellan de båda för att vidare undersöka ledarskapet. Det är, enligt mig, 
även intressant och viktigt att ta ställning till om man tror att makten är en inneboende 
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förmåga hos individen eller en av situationen given möjlighet att styra en verksamhet i 
den riktning man önskar. Beroende av om man väljer den första eller andra förklaringen 
kommer teorier om makt och ledarskap att se markant olika ut. 

3.1.1 Makt som ett relationellt fenomen 
 

En annan viktig aspekt av makt beskrivs av Widegren i följande citat:  

 

”In other words, power is undoubtedly relational in the sense that for an agent to be 
powerful, there must be another agent, over whom the first agent, in some respects at 
least, has power” (Widegren, 1977).  

 

På dettas sätt beskriver han att makt är ett socialt fenomen, och knutet till mänskliga 
relationer, vilket jag anser till viss del vara en förlängning av att se ledarskapet i första 
hand genom förklaring 1. Det finns former av makt som inte är socialt knutna eller ens 
knutna till människan över huvud taget. Dessa är dock ej av intresse för denna uppsats, 
varför jag lämnar dem outredda. 

3.1.2 Makt som ett evigt närvarande fenomen  

 
Om det nu är så att makt förekommer i relationer mellan människor kan det vara värt att 
fundera över i vilka situationer det förekommer. Finns det i alla relationer eller bara i 
vissa? Finns det alltid närvarande eller endast i visa situationer? Svaren på dessa frågor 
är mycket beroende av hur vitt man vill tolka begreppet.  

Angelöw & Jonsson (1990) definierar makt enligt följande:  

 
”Med begreppet makt avser vi en eller flera personers möjligheter att kunna påverka 
sina livsvillkor efter egna mål, behov och intressen i en viss given samhällsstruktur trots 
att andra motsätter sig det” 

 

Om denna definition (tillsammans med Widegrens definition ovan) ska ligga till grund 
för mina svar på frågorna om maktens närvaro i olika situationer och relationer, blir 
svaret att makt potentiellt sett alltid finns närvarande. Med detta menar jag inte att makt 
utövas vid varje givet tillfälle, men att potentialen till makt finns inneboende som en del 
av varje mänsklig relation.  
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3.1.3 Makt – aktiv handling eller potential? 
 

En fråga som då är intressant att ställa sig är huruvida det är denna potential som är 
makten, eller om makt tillkommer just i utövandet? Synen på detta påverkar naturligtvis 
svaren på frågorna ovan. Man kan välja att se det på åtminstone två olika sätt: 

 

Påstående a) Makt är själva möjligheten att påverka situationen 

Påstående b) Makt är att använda sig av denna möjlighet att påverka situationen     

 

Enligt min förståelse av Angelöw & Jonsson (1990) och så även Yukl (1998) är det 
själva möjligheten att påverka situationen som är makt. Det är dock rimligt att tänka sig 
ett scenario där en person har de yttre möjligheterna att påverka en situation men inte 
gör det. Är det då ett uttryck för makt att välja att inte utöva makt, eller blir det bara 
makt om personen väljer att påverka situationen? Som jag kan se det är det möjligt att 
argumentera för vilket som av påståenden ovan.  

 

Jag kommer dock i denna uppsats, då detta är det som på bästa sätt korrelerar med min 
egen uppfattning av makt att se påstående a som en del i min definition av makt, medan 
påstående b snarare blir ett uttryck för att aktivt utöva makt.    

 

3.1.4 Sammanfattande definition av begreppet 
 

Min definition av begreppet blir, med stöd av genomgången ovan: 

 

Makt är möjligheten/förmågan att utöva avsiktlig påverkan på en eller flera andra 
personer  

 

I min fortsatta genomgång kommer jag, utöver denna föga uttömmande definition, att 
utgå från vissa grundelement i hur makt ser ut. Dessa är troligen inte på något sätt 
kontroversiella, men kommer naturligtvis att prägla min genomgång, varför jag väljer 
att nedan tydligt redogöra från vilka dessa utgångspunkter är: 

Jag kommer att förutsätta att makt är: 

• Ett relationellt fenomen, d.v.s. att utövande av makt kräver situationer med mer 
än en person inblandad 

• Potentiellt sett evigt närvarande, d.v.s. förekommande som en del av varje 
relation. Därmed innebär all kommunikation och interaktion mellan två eller fler 
individer potential till viss maktutövning. (Angelöw & Jonsson, 1990) 
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• Av den art att det är svårt att säkert säga, men intressant att undersöka hur synen 
på makt genom maktförklaring 1 respektive 2 påverkar ledarskapsteorin och 
synen på individens roll enligt densamma. 

3.2 Makt i samhället 
 

Reed beskriver (Reed, 1992 samt Reed, 1989) hur synen på makt inom sociologisk 
forskning har utvecklats under det gångna århundradet. Tre olika perspektiv beskrivs, 
som förhåller sig till makt och organisationer på olika sätt. Nedan beskrivs dessa kort: 

 

• Weber – W:s syn på makt i organisationer bygger på teorin om den byråkratiska 
organisationen. Strukturen i denna organisation är som en ”maktpyramid”, där 
de personer som befinner sig på toppen har makt att påverka och kontrollera 
övriga personer i organisationen. Fokus i denna teori får den struktur som byggs 
upp, snarare än de aktörer som inryms i den. Webers organisation är en struktur 
av hierarkisk kontroll och dominans. De typer av makt som nedan beskrivs som 
positionsmakt är produkter av denna typ av struktur. Så även delar av den 
politiska makten. Teorin har makroperspektiv, och Webers beskrivning är ett 
tydligt uttryck för makt sett enligt maktförklaring 2. (Weber, 1921/1987 samt 
Reed, 1992)     

• Durkheim – D:s syn på makt i organisationer är mer funktionalistisk. 
Organisationen fungerar stabiliserande och dess struktur hjälper kollektivet att 
övervinna individernas olika viljor. D. ser organisationen som ett hjälpmedel för 
kollektivet, och makten som en mekanism som hjälper att styra det kollektiva 
beteendet. Här är synen på makt än mer sedd ur makroperspektiv, och man kan 
nästan få känslan av att makten finns med i ekvationen helt oberoende av 
organisationens aktörer.(Ritzer, 1996 samt Reed, 1992) 

• Marx – Marx ordnar samhället helt utifrån ekonomiska termer och följaktligen 
blir makten beroende av ekonomiska medel. Den som har makt är den som äger 
produktionsmedlen; den kan bestämma vad som ska produceras och hur, och har 
rätten/möjligheten att belöna och bestraffa. Även denna teori får mig att tänka 
mer på positionsmakt än på personlig makt. (Marx, 1867/1997 samt Reed, 1992 
samt Ritzer, 1996) 

 

Dessa tre teoretiker och deras teorier är skolbildande inte bara för synen på makt i 
organisationer, utan för hela den sociologiska forskningen. Naturligtvis är denna 
genomgång av de tre teoretikerna mycket fragmentarisk, men jag anser att den likväl 
kan vara av intresse för att få en mer övergripande förståelse av begreppet. Problemet i 
övrigt i denna uppsats är att försöka föra ner dem på mikronivå, som ju är önskvärt, då 
uppsatsens fokus i övrigt ligger mer på individen än på organisationen eller samhället 
som denne verkar i. Varför har jag då valt att över huvud taget ha med dessa teorier i 
uppsatsen? Detta har jag valt att göra dels för att visa på den teoretiska bakgrund mot 
vilken både makt- och ledarskapsteori växt fram, och dels för att jag anser mig kunna ha 
användning av dem senare i uppsatsen. 
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En annan inflytelserik teoretiker, vars resonemang på ett mer naturligt sätt låter sig föras 
ned på mikronivå, är Michel Foucault (1979/1991). Han har utrett hur makten tagit sig 
nya former i takt med att samhället utvecklats. Den form som makten, enligt honom, tar 
sig uttryck genom i dagens samhälle är den s.k. biomakten. För att förstå densamma går 
jag kortfattat igenom Foucaults tre stadier i maktens och samhällets utveckling:  

 

• Suverän makt - På 1600- och 1700-talen var makten suverän och fysisk 
bestraffning tillämpades. Här hade exempelvis monarken eller kyrkan i ett land 
makt, och när medborgare inkräktade på denna bestraffades dessa med allt från 
offentlig prygel till avrättning. Straffet var ämnat att tjäna som ett avskräckande 
exempel för andra, och ett bevis för att monarkens makt var obestridbar.  

• Disciplinär makt - Nästa form av maktyttring var disciplineringsmakten. Denna 
utvecklades i takt med industrialisering och urbanisering av samhället. Här 
yttrades makten i första hand genom övervakning. Samhällets diskurs var en 
form av normalisering av individen. Genom att tydligt anföra vad som var rätt 
och normalt skedde maktutövandet genom ständig kontroll av individen. 

• Biomakt - Den sista formen av makt som Foucault föreslår är biomakt. Det är 
genom denna form som steget ut i det moderna samhället, som vi ser det idag, 
tas. Här riktas maktutövning mot hela kollektivet och diskursiva normer sätts för 
vad som är normalt och tillåtet. Förutsatt att dessa normer internaliseras av varje 
samhällsmedlem kan då övervakning, kontroll och disciplinering skötas av varje 
enskild individ.  (Foucault, 1979/1991 samt Beronius, 1986) 

 

Dessa tre maktuttryck är, som framgår av texten ovan, sedda ur ett samhällsperspektiv. 
Jag anser dock att de är fruktbara att föra ner även på organisationsnivå, och kanske till 
och med på individnivå. Jag anser dessutom att de inte bör ses som varandra 
uteslutande, utan snarare som komplementära former av makt i dagens samhälle, något 
som Foucault på intet sätt förnekar.  

3.3 Makt i organisationer  
 

I detta avsnitt kommer jag att föra ner behandlingen av makt från samhällsperspektivet, 
och ner till organisations- och individnivå. Huvudsakligen kommer jag fortsättningsvis 
att analysera begreppen ur ett ledar- snarare än ett medarbetarperspektiv. Det är också 
här som uppsatsens huvudfokus ligger.  

När man i litteraturen talar om makt i organisationer brukar man kategorisera olika 
typer av makt, alternativt källor till makt. Jag kommer här nedan redogöra för en 
tänkbar kategorisering baserad på en syntes av den makttaxonomi som French & Raven 
utvecklade redan 1959 (beskriven i Yukl, 1998), med kompletteringar av Yukl (1998): 
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3.3.1 Positionsmakt – formell makt  
• Formell auktoritet – legitim makt 

• Kontroll över belöningar – belöningsmakt   

• Kontroll över bestraffningar – tvingande makt 

• Kontroll över information   

• Kontroll över arbetsplatsen och arbetsförhållanden 

Det dessa typer av makt har gemensamt är framför allt att källan till dem är den position 
som ledaren besitter i organisationens hierarki. Den maktutövning som dessa typer leder 
till kan vara mycket effektiv så länge det handlar i första hand om enkla uppgifter och 
det räcker att medarbetarna gör det de blir tillsagda att göra.  

 

3.3.2 Personlig makt – informell makt  
• Expertis - expertmakt 

• Vänskap/Lojalitet - referensmakt 

• Karisma 

Dessa typer härrör till ledarens personlighet. Då det handlar om att få folk att vilja göra 
som ledaren vill, snarare än bara gå med på att göra det, är dessa typer av makt mycket 
effektiva. Denna typ av makt är av stor nytta även då det handlar om mer 
kompetensintensiva uppgifter som kräver större engagemang från individen (Arvonen, 
1989). Då stora delar av arbetsmarknaden idag lämnat Tayloristisk produktionsfilosofi 
och kunskap blivit nyckeln till framgång är denna typ av makt högst aktuell i dagens 
forskning. 

 

3.3.3 Politisk makt  
• Kontroll över beslutsprocesser inom organisationen 

• Koalitioner 

• Co-optation - att ex. inbjuda ”motståndaren” till ett beslut att vara med och fatta 
detsamma för att på så sätt undvika aktivt motstånd mot beslutet 

• Institutionalisering - att utnyttja sin position som distributör av information till 
att överdriva positivt alternativ underdriva negativa aspekter av en specifik fråga 
för att vinna medhåll 

Denna makt skulle, enligt mig, även kunnat kallas strategisk makt. Den politiska makten 
är viktig då det handlar om att ”förvalta sitt mynt” och kan ses som en förlängning av de 
båda andra typerna. Att inneha en ledarposition innebär rätten att utöva viss politisk 
makt. Att ha stark personlig makt innebär, oberoende av position, möjligheten att utöva 
politisk makt. Denna typ av makt fanns inte med i French & Ravens tidiga 
kategorisering av makt och makttyper, utan har kompletterats av Yukl (1998) i 
efterhand.  
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3.3.4 Vad skiljer då dessa typer av makt åt? 
Vari ligger då den stora skillnaden mellan de tre? Varför har dessa 12 olika uttryck för 
makt delats in i tre kategorier? Detta har att göra med att de är kvalitativt olika varandra. 
Positionsmakten är den makt som finns inbyggd i strukturen och som, som 
benämningen avslöjar, individen besitter p.g.a. den position han/hon innehar. Denna typ 
av makt kan i princip sägas vara synonym med maktförklaring 2 ovan, och kan i princip 
beskrivas just som möjligheten att åstadkomma eller prestera något. De typer av makt 
som återfinns under positionsmakt är verktyg som organisationen utrustar den som 
innehar chefsposition med, för att denna person på effektivt sätt ska kunna utföra sitt 
arbete. Den personliga makten är den makt som är knuten direkt till individens 
personlighet, kunskaper och relation till sina medarbetare. Denna typ av makt är 
synonym med maktförklaring 1 ovan, och kan alltså beskrivas mer som förmågan att 
åstadkomma eller prestera något. När personlig makt, framför allt expert- och 
referensmakt, används på ett lyckat sätt är den effektiv både för att nå önskade resultat, 
samt för att få tillfredställda medarbetare. Den politiska makten används i första hand 
för att förvalta och utöka den befintliga makten gentemot andra ledare inom 
organisationen, och utövas därmed i mindre utsträckning än de andra två gentemot 
medarbetarna. Dock används den i kombination med de andra typerna för att 
exempelvis vinna medhåll i beslut. Till exempel kan kombinationen av 
institutionaliseringsmakt med expertmakt fungera som ett instrument för att förankra 
beslut bland medarbetarna. (Yukl, 1998) 

 

3.4 Makt i organisationer enligt tolkning av Foucault 
 

Om man nu utifrån ovan nämnda uppdelning av makt ska försöka applicera Foucaults 
teori bör man vara medveten om att han själv främst behandlat samhället som helhet. 
Jag anser dock att det kan bära frukt att föra ner hans resonemang på organisationsnivå: 

 

Suverän makt återfinnes inte så ofta i dess rena form i de flesta av dagens moderna 
organisationer. Devisen ”Chefen har alltid rätt” är en följd av att se 
positionsinnehavaren som suverän i sitt maktutövande. Detta är uttryck för den typ av 
makt som ovan benämns legitim makt. Dessutom har kontrollen över bestraffningar och 
belöningar inslag av suverän makt, då ledaren genom dessa medel kan välja att lyfta 
fram och hålla tillbaka medarbetare.  

Disciplinär makt förekommer i stor utsträckning i dagens organisationer. Kontroll av 
resultat, medarbetarsamtal, redovisning av utfört arbete, ekonomisk redovisning, 
deadlines m.m. är klara instrument för kontroll och disciplinär makt. Den form som är 
mest intressant för denna uppsats är dock biomakten. Detta är den mest moderna formen 
av makt och det går att argumentera för att det är den som i mångt och mycket skiljer 
dagens och gårdagens organisationer åt (Foucault, 1979/1991).  
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4. Påverkan 
 

Som framgår i kapitlet ovan innebär makt i mångt och mycket möjlighet eller förmåga 
att påverka. När jag i denna uppsats talar om påverkan syftar jag i första hand på den typ 
av påverkan människor har på varandra i sociala situationer. Inte nog med det, jag syftar 
dessutom mer specifikt på den avsiktliga påverkan en person har på en annan. Makt 
handlar till ganska stor del om just möjligheten att kunna utöva denna typ av påverkan, 
och i förlängningen är denna typ av makt ett viktigt verktyg för människor i ledande 
position. Det är därför som jag i denna uppsats finner det intressant att titta närmre på 
teori runt social påverkan. 

 

Det är i detta begrepp, påverkan, som pedagogiken i denna uppsats tydligast framgår. 
Speciellt tydligt blir det i den typ av påverkan som handlar om att få människor att 
ändra sin inställning till en specifik uppgift eller idé; här handlar påverkan om precis det 
som citatet i inledningen säger att pedagogiken studerar, nämligen processer som 
”syftar till förändringar av beteenden hos individen” (Johannesson, 1988).  

 

4.1 Definition av begreppet 
 

Om makt är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt är troligen påverkan än 
svårare att på ett enkelt och överskådligt sätt definiera. Jag kommer nedan att göra ett 
försök att definiera begreppet, så som det används i denna uppsats. Jag kommer endast 
att behandla sådan påverkan som är socialt knuten, och som kräver (liksom för makt) 
situationer med mer än en person inblandad. Minsta möjliga gemensamma nämnare i 
definitioner av social påverkan kan beskrivas med följande citat: 

 
”In general terms influence is merely the effect of one party (the ”agent”) 
on another (the “target”)”(Yukl, 1998, s. 176) 

 

Dock är det, som Yukl också påpekar inte riktigt så enkelt. Effekten av påverkan kan 
röra attityder, uppfattningar eller beteenden.  

 

Dessutom kommer denna uppsats i första hand att behandla medvetna försök till 
påverkan. Effekten av dessa försök kanske inte i alla lägen blir som den som försökt 
påverka förväntat. Dock handlar det ändå om påverkan så länge försöket ger någon 
effekt hos ”den som påverkats”, även i lägen där utfallet är motsatsen till det önskade. 
(Som exempel på detta kan sägas att dåvarande invandrarminister Birgit Friggebos 
förslag att gemensamt sjunga ”We shall overcome” vid en presskonferens den 5 februari 
1992 var ett försök att lugna ner en alltmer hotfull folkmassa. Detta påverkansförsök 
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gav inte helt önskad effekt, men det vore direkt felaktigt att påstå att försöket inte gav 
någon effekt alls.(Jansson & Granat,1999))   

 

Den typ av påverkan som denna uppsats behandlar kommer alltså definieras som: 

 

Påverkan är effekten av en persons avsiktliga försök att styra en eller flera 
andra personers attityder, uppfattningar eller beteenden 

 

4.2 Påverkansprocesser 
 

Att påverka sin omgivning kan man naturligtvis göra på många sätt, och med många 
olika utfall. Kelman (1958)( beskriven i Hosking & Morley,1991) gör åtskillnad på tre 
olika påverkansprocesser som ger upphov till tre kvalitativt olika resultat: 

 

1. Instrumentell lydnad: innebär att en person väljer att utföra en uppgift mot 
specifik belöning. Denna typ av påverkan lyckas för att personen valt att göra 
det den blivit ombedd endast för att den får en märkbar belöning för det. Det är 
inte att vänta att samma person lyder om belöningen inte delas ut. 

 

2. Internalisering: I denna typ av påverkansprocess gör personen sitt val att utföra 
vissa specifika uppgifter för att de känns meningsfulla, och överensstämmer med 
personens egna värderingar. Här är inte fysisk belöning nödvändig. 

 

3. Identifiering: Här imiterar personen ledarens beteende för att vara ledaren till 
lags. Här är det ledaren som ber om utförandet av uppgifter, snarare än 
uppgifterna i sig som gör att personen väljer att utföra dem.   

 

Dessa tre processer är kvalitativt olika från varandra, och förekommer både för sig 
själva och som komplement till varandra. För att återanknyta till former av makt kan 
man säga att den instrumentella lydnaden uppnås i första hand av personer med tillgång 
till positionsmakt, medan de andra två formerna kan uppnås med personlig makt. 
Beroende av uppgiftens komplexitet och karaktär, och situationen som ledaren och 
medarbetaren befinner sig i, kan dessa processer ge önskat resultat var för sig. I vissa 
lägen är det tillräckligt för ledaren med instrumentell lydnad, medan det i andra ger klart 
mer tillfredställande resultat med internalisering av uppgiften. 
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4.3 Påverkansstrategier 
 

Det har bedrivits en hel del forskning om strategier för påverkan. Nedan beskrivs ett par 
olika typer av kategoriseringar som gjorts. Intressant i denna forskning är att en hel del 
finns skrivet om hur man kan/ska göra för att påverka sina medarbetare, vilka taktiker 
man kan använda och vad man får för effekt av dem, men inte så mycket om vilka 
effekter det kan få för den man påverkar eller försöker påverka. Nedan har jag listat ett 
antal strategier indelade i klasser utifrån vilken av ovan nämnda ”makttyper” som, 
enligt mig, företrädesvis används (Hosking & Morley, 1991 samt Yukl, 1998). Troligt 
är att det finns förslag till fler strategier hos andra teoretiker, men jag anser att de nedan 
nämnda på ett relativt heltäckande sätt täcker in de viktigaste typerna av 
påverkansförsök: 

 
Positionsmakt: 

• Push-strategier – dessa är de strategier som tydligt kan kopplas till instrumentell 
lydnad. Push-strategier handlar i mångt och mycket om att använda sig av 
tvingande makt i form av bestraffningar och sanktioner och ”hota” medarbetaren 
till lydnad.  

• Pull-strategier - handlar om att använda sig av sin belöningsmakt i form av 
erbjudande av belöningar och befordringar för att få hjälp att uppnå de uppsatta 
målen.  

• Legitimitetsstrategier – här använder sig ledaren av argument för att stärka sin 
position och auktoritet, och därmed legitimera sin rätt att ställa en viss förfrågan 
eller ta ett visst beslut.  

 

Personlig makt:   

• Rationell övertalning – här används i första hand expertmakten. Denna typ av 
övertalning handlar framför allt om att på ett rationellt sätt argumentera för, och 
visa på fördelarna med det handlingsalternativ som man önskar se genomfört. 

• Inspirationsvädjan – här använder sig ledaren av kunskap om den som ska 
övertalas genom att relatera förfrågan till den tillfrågades värderingar eller 
behov. Detta görs t.ex. genom att vädja till någons specifika kompetens för att få 
denna person att känna sig behövd och viktig och därigenom frammana 
personens engagemang. 

• Personlig vädjan – här använder man sig av en persons vänskap eller lojalitet för 
att göra en förfrågan, eller be personen att göra en ”en tjänst” 

• Konsultation – genom att konsultera en medarbetare kan man öka denna 
medarbetares engagemang i en fråga. Denna påminner något om 
inspirationsvädjan på så sätt att man ökar engagemanget genom att få 
medarbetaren att känna sig betydelsefull.   
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• Smicker/inställsamhet – om en medarbetare upplever smicker som ärlig 
uppskattning snarare än falsk inställsamhet ökar denna personens vilja att beakta 
ledarens förfrågan  

 

Politisk makt:  

• Preventiva strategier – handlar om att exempelvis använda sitt inflytande för att 
se till att beslut i vissa frågor inte öppet diskuteras. Tydliga exempel på den 
makt som mobiliseras vid denna typ av strategier är det som ovan benämns co-
optation och institutionalisering. 

• Förberedande strategier – här handlar det om att exempelvis bygga nätverk och 
koalitioner i förebyggande syfte, för att sedan kunna hänvisa till dessa för att få 
hjälp. Det kan också handla om att få hjälp av dessa sammanslutningar att 
övertyga andra medarbetare. 

 

Dessa strategier är naturligtvis inte förbehållna chefer och ledare, utan används av de 
allra flesta vid försök att påverkan andra. Dock är det framför allt makt och påverkan i 
denna riktning, d.v.s. från ledare till följare som är av intresse för uppsatsens syfte.  

 

4.4 Strategiernas utfall 
 

Men hur påverkas då individen av den påverkan som han/hon utsätts för? Denna fråga 
har naturligtvis inte ett självklart svar. Utifrån ett ledarperspektiv torde det vara lätt att 
känna att påverkan fungerar som en aktiv typ av vägledning för medarbetarna som 
underlättar det dagliga arbetet. Detta är troligen även sant till viss del. Dock är det 
troligt att det även finns mindre önskvärda effekter av den påverkan som bedrivs 
uppifrån.  

 

Naturligtvis blir effekten på individen beroende av vilken typ av påverkansstrategi som 
används, och vilken påverkansprocess den ger upphov till. På nästa sida gör jag ett 
försök att för översiktlighetens skull samla detta kapitels begrepp i en tabell för att visa 
på den koppling jag anser finns mellan typ av makt, typ av påverkansstrategi och typ av 
utfall i form av påverkansprocess: 
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Tabell 4.1 
 

Typ av makt Påverkansstrategi Påverkansprocess 

Positionsmakt Push Instrumentell lydnad 

 Pull Instrumentell lydnad 

 Legitimitet Instrumentell lydnad/internalisering 

Personlig makt Rationell övertalning Internalisering 

 Inspirationsvädjan Internalisering/Identifiering 

 Personlig vädjan Internalisering/Identifiering 

 Konsultation Internalisering/Identifiering 

 Smicker/Inställsamhet Identifiering 

Politisk makt Co-optation Instrumentell lydnad/internalisering 

 Institutionalisering Instrumentell lydnad/internalisering 

 Koalitioner Instrumentell lydnad/internalisering 

 
Klart är att den individuella effekten av påverkan för många av dessa strategier är 
mycket beroende av situationen och individens uppfattning om densamma. 

 



 19

5. Ledarskap 
 
Här är mannen för senaste sången 
fast hans själ är förbrukad och tom. 
Liksom Nero en gång från balkongen 
Såg jag ned på mitt mumlande Rom. 
Det kom fartyg på fartyg med vete, 
det var mumsa för piga och dräng, 
men de tröttnade snart på mitt bete: 
sätt igång med en annan refräng. 
 
Rulla upp lite glans och teater: 
det behövs någonting ett-tu-tre 
så dom spar sina ruttna tomater 
och går hem med sitt skrik och sitt ve. 
Leksaker ge dom och färg och klatsch: 
Bröllop, begravning och boxningsmatch. 
- Och släng ut några knippor granater 
för granater gör alltid succé! (Ferlin, 1938) 

5.1 Definition av begreppet 
 

Ledarskap är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Att finna en klar 
definition som är gemensam för all teori om begreppet är i princip omöjligt. Yukl citerar 
ett antal olika definitioner, och beskriver sedan deras minsta gemensamma nämnare på 
följande vis: 

 
”Most definitions of leadership reflect the assumption that it involves a 
process whereby intentional influence is exerted by one person over other 
people to guide, structure and facilitate activities and relationships in a 
group or organization.” (Yukl, 1998, s.3) 

 

Han skriver vidare att detta är det enda man klart kan finna som är gemensamt mellan 
olika definitioner av fenomenet. Utifrån detta citat avser jag nu att ge en generell 
definition av begreppet som jag sedan låter ligga till grund för min vidare genomgång: 

 
Ledarskap är ett fenomen som innebär att en eller flera personer (ledaren eller 
ledningen) har makt att utöva någon form av medveten påverkan på en grupp (de ledda) 
för att uppnå vissa, på förhand bestämda, mål.    
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En viktig aspekt av ledarskapet är med andra ord makt, som jag gått igenom i tidigare 
kapitel. 

 

Det finns en stor mängd litteratur om ledarskap som sträcker sig mycket långt tillbaka i 
historien. Jag kommer dock att fokusera i första hand på den systematiska forskning 
som bedrivits på området i modern tid. 

5.2 Teoretiska utgångspunkter 
  

Det finns ett antal olika ”skolor” inom litteraturen, som fokuserar på olika aspekter av 
ledarskapet. För mer grundläggande redogörelse av dessa hänvisar jag till Yukl (1998) 
vars uppställning ligger till grund för min redogörelse nedan, alternativt Bryman (1992). 
Då jag i första hand vill belysa relationen ledarskap – makt/påverkan avser jag inte att 
noggrant redogöra för alla, utan kommer i första hand titta på de delar som jag anser är 
intressanta och relevanta för denna uppsats. Nedan gör jag en kort genomgång av ett par 
av dessa skolor inom ledarskapsforskning och teori. De är kategoriserade utifrån deras 
huvudfokus: 

 
5.2.1 Personlighetsdrag  

Mycket av den forskning som bedrivits under de tidigare delarna av 1900-talet har 
fokuserat på ledarens personliga egenskaper. Grundidén bakom denna ansats är tron att 
(alternativt frågan om) det finns egenskaper som gör en person till en bra ledare. Många 
studier har bedrivits där ledare testats på olika personlighetsdrag för att på ett eller annat 
sätt komma fram till vilka egenskaper en god ledare bör besitta. Det är här lätt att dra 
parallellen till maktförklarig 1, d.v.s. att en bra ledare utgörs av en person som har den 
inneboende förmågan att utöva makt.   

 
5.2.2 Beteende 

Denna inriktning uppkom mycket p.g.a. att man hade svårt att finna konsensus om vilka 
egenskaper en god ledare ska besitta, och olika studier gav oliktydiga resultat. Fokus är 
här snarare på ledarens beteende än hans/hennes personlighetsdrag.  Här går att urskilja 
två olika riktningar. Den ena har på ett mycket handfast sätt tittat på själva chefsarbetets 
olika moment. Här arbetade man mycket med arbetsbeskrivningar och kartlade chefens 
uppgifter och tidsförbrukning Den andra riktningen lade fokus på vad i beteendet som 
skilde sig i beteendet mellan lyckade och mindre framgångsrika ledare.  

 
5.2.3 Makt och inflytande 

Inom denna ”genre” är det ledarens inflytande i organisationen, samt makt att påverka 
sina medarbetare och sin organisation som finns i fokus. Intressant blir i denna riktning 
att hänsyn tas till både ledare och underordnad, liksom medarbetaransatsen nedan. I 
mångt och mycket rör denna forskning det som jag tagit upp i föregående teorikapitel, 
d.v.s. flödet av påverkan och makt mellan ledare och medarbetare.   
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5.2.4 Situation 
Inom denna ”skola” har man lagt fokus på situationella faktorer som avgörande för 
ledarskapet. Till skillnad från stora delar av tidigare nämnd forskning tror denna inte på 
idén om ett optimalt ledarskap som fungerar i varje given situation. Snarare tror man på 
att ledarskapet måste anpassa till den situation och kontext det inplaceras i (därav 
namnet). Mycket av denna forskning har varit inriktad på att undersöka hur 
organisationers utformning och ledarskap påverkar varandra, m.a.o. styr ledaren 
organisationen eller styr organisationen ledaren? En del av forskningen inom denna 
gren har också varit inriktad på att försöka förutsäga hur ledarskapet ska utformas för att 
vara maximalt effektivt i en given situation. 

 
5.2.5 Medarbetare 

Även detta perspektiv är av relativt stort intresse för min uppsats, då denna forskning i 
mångt och mycket inriktar sig på medarbetarnas roll som ”följare” av ”ledaren”. Två 
ansatser som anses vara integrativa är forskningen om karismatiskt och transformativt 
ledarskap. 

 

Jag kommer inte att gå in närmre på de olika ledarskapsteorier som kommit ur de olika 
skolorna, utan mer konstatera att uppräkningen ovan visar på att ledarskap är ett 
komplext begrepp och att synen på vad ledarskap är och hur det fungerar är mycket 
beroende av hur ämnet för studium definieras. Då fokus för min uppsats är de tre 
begreppen ledarskap, makt och påverkan är det rimligt att tänka att jag i min ansats 
närmar mig vissa av dessa skolbildningar mer än andra.   

  

5.3 Definitionen ledare / chef  
 

Man kan definiera ledaren som den som har den formella makten att fatta beslut i en 
samling om vad samlingens verksamhet ska rikta sig mot. Man kan också se ledaren 
som den som har informell makt genom att andra medlemmar i gruppen lyssnar till och 
påverkas av vad han/hon har att säga. Detta är två olika typer av ledarskap där den 
första korrelerar bäst med maktförklaring 1, och den andra med nr 2. I stor del av 
litteraturen (ex Yukl, 1998) görs denna åtskillnad mellan chef och ledare (eng. manager 
och leader). Om man dessutom vill åtskilja chefens och ledarens makt kan man i grova 
drag säga att chefsskapet ofta möjliggör de maktformer som beskrivs under rubriken 
positionsmakt i det tidigare teorikapitlet, medan ledarens form av makt är den 
personliga makten. Skillnaden mellan chef och ledare kan med andra ord förenklat 
beskrivas som att chefen är den man måste lyda, medan ledaren är den man vill lyssna 
på och följa. Det finns inget som säger att en chef inte också kan vara ledare. Ofta är det 
bästa chefsskapet det som också innehåller inslag av ledarskap, och ofta når ledare 
längre om de får chansen att även använda sig av de verktyg som chefsskap innebär.  
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5.4 Styrning av organisationer - förutsättningen för ledarskap 
 
Ledarskapet är dock bara ett av verktygen att styra en organisation. Viktigt är att 
poängtera att ledarens/ledningens handlingar och beteende är beroende av den struktur 
organisationen har. Ledarskapet ska inrymmas i en existerande struktur som både 
begränsar och utökar utrymmet för ledning. Henry Mintzberg beskriver i boken 
Structure in Fives (1983) fem olika sätt att styra, eller koordinera arbetet i en 
organisation: 

1. Direkt styrning – här strömmar kommunikation och styrning genom relativt 
informella kanaler, men endast i riktning ”uppifrån och ner”. Den 
kommunikation som strömmar åt andra hållet har till syfte endast att kontrollera 
att uppgifter görs på det sätt som överordnade beordrat. Detta ger ett mycket 
begränsat handlingsutrymme åt medarbetare. 

2. Standardisering av arbetsprocessen – Denna typ av styrning innebär att den 
kommunikation som finns framträder i form av specificerade instruktioner om 
medarbetarens uppgift. Denna styrform förekom mycket under sekelskiftets 
industrialisering, och var/är klart effektiv vid organisering av arbetskraft vid 
massproduktion. Detta är den styrform som tydligast korrelerar med Webers 
maskinbyråkratiska organisation. Här reduceras medarbetaren till en ”kugge i 
maskineriet” som har mycket specifikt beskrivna arbetsuppgifter och är lätt 
utbytbar mot en annan ”kugge”.  

3. Standardisering av output – Detta är en styrform som förordas mycket i dagens 
litteratur. Här specificeras av ledningen vilket slutresultat som förväntas, samt 
eventuellt vilka resurser som står till förfogande. Den person eller grupp som fått 
uppgiften får sedan välja på vad sätt detta mål ska nås. Många av dagens 
projektorganisationer arbetar på detta sätt.  

4. Standardisering av färdigheter och kunskaper –Här sker styrningen genom valet 
av medarbetare som exempelvis ska ingå i ett projekt. Även denna styrform är 
på modet i dagens organisationer, och används t.ex. på Forsknings- och 
utvecklingsavdelningar i kunskapsintensiva branscher. 

5. Ömsesidig anpassning – denna koordinationsmekanism är både den enklaste och 
samtidigt den mest komplicerade att använda sig av. Här sker i princip all 
koordination genom informella kanaler. På detta sätt arbetar många 
projektgrupper i dagens organisationer. Detta ger ett stort handlingsutrymme för 
den enskilde individen, men ställer också höga krav på kompetens och 
kommunikation.  

 

Mintzberg påpekar att väldigt få organisationer styrs exakt utifrån en av dessa 
mekanismer. De ska heller inte ses som beskrivningar av verkligheten, utan i sann 
Weberiansk anda snarare som idealtyper av styrning. Styrning sker oftast genom en 
kombination av fler än en av dessa. Dock argumenterar M. för att man vid en analys av 
dagens organisationer i de allra flesta fallen kommer att finna en tendens till styrning 
enligt en av mekanismerna mer än de andra.  
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Varför tar jag då upp denna teori som handlar mer om organisationers utformning än 
om ledarskap? Detta gör jag för att visa på att ledarskap är klart beroende av 
organisationers utformning och mål. Dessa fem olika koordinationsmekanismer är, var 
för sig, funktionella i olika situationer och olika organisationer. De ställer dessutom 
klart olika krav på det ledarskap som bör bedrivas. Grovt draget kan man säga att de 
första två mekanismerna ställer krav på ett effektivt utnyttjande av ledarens 
positionsmakt, medan de övriga tre mer kräver mobilisering av den personliga makten, 
samt inte minst upplåtande och delegering av makt. 

 

5.5 Utveckling av synen på ledarskap - dagens ledarskapsteorier 
 

De olika vetenskapliga skolorna inom ledarskapsforskningen återspeglar delvis att det 
under 1900-talet funnits olika trender i samhället. Den industrialisering och urbanisering 
som skedde runt sekelskiftet anses allmänt vara en språngbräda in i det moderna 
organiserandet av arbetskraft (se ex. Bruzelius & Skärvad, 1995 samt Beronius, 1986). 
Det var också denna utveckling som banade väg för mer strukturerad forskning inom de 
områden som inryms i denna uppsats. Det är under denna tid som ledarskap blev ett 
ämne för mer systematiskt studium. Industrisamhällets organisationer liknades bl.a. av 
Weber i sin teori om byråkratiska organisationer vid maskiner. Denna liknelse är 
talande för hur man såg på både arbetskraften och ledarskapet. Arbetaren blev en kugge 
i ett större maskineri och ledaren blev en ingenjör som såg till att hela maskineriet 
fungerade. En tidig idé om denna typ av ledarskap var F.W. Taylors s.k. Scientific 
Management. Nyckeln var här tidseffektivitet och standardisering av arbetsprocessen. 
Det är även här man tydligast kan inplacera Foucaults disciplinära makt.  

 

Den utveckling som skett under århundradets senare decennier har mer och mer tagit 
avstånd från denna syn på organisationen, ledaren och medarbetaren. I takt med 
utvecklingen och att västvärldens industriländer blivit rikare har andra krav kommit att 
ställas på varu- och tjänsteproducerande organisationer. Fokus har förflyttats från inre 
effektivitet, d.v.s. att göra saker på rätt sätt, till yttre effektivitet, d.v.s. att göra rätt 
saker (Bruzelius & Skärvad, 1995). Organisationer har kommit att liknas mer vid 
organismer, där varje ”muskel” eller ”cell” har en specifik uppgift för hela 
organisationens överlevnad (se ex. Morgan, 1997). Nyckelord som kostnadseffektivitet 
och massproduktion har utbytts mot kunskapsintensitet och vidareutveckling. Dessutom 
har den teknologiska och ekonomiska utvecklingen har föranlett att större och större del 
av arbetskraften kommit att arbeta inom tjänstesektorn (Arvonen, 1989). Detta har 
naturligtvis kommit att ställa andra krav på organisationer och ledare. Under 1900-talets 
sista decennier har syn på ledarskap förändrats. Som Sandberg & Targama (1998) 
uttrycker det: 

 

”Grundbudskapet i doktrinskiftet är att det sker en kantring från ledning 
via detaljerade regler och anvisningar till en tro på ökad frihet och mer 
ansvar för medarbetarna och ledning via visioner och idéer.”      
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Trenden har alltså blivit, som nämnt tidigare, att ge större handlingsutrymme till 
medarbetarna och att styra via de tre senare av Mintzbergs koordinationsmekanismer 
snarare än de två första. Följande tabellframställning för att visa på den ”nya” formen av 
ledning är hämtad ur Arvonen (1989): 

 

Tabell 5.1 

 
Styrform Organisation Motivation Beteende 

    

Visioner Kunskapsföretag Mentala bilder Aktiv handling 

    

Instruktioner 
Industriella 
organisationer Morot och piska 

Repetitiva 
handlingar 

    

Order Militära organisationer
Hot om 
bestraffningar 

Rigida 
rollmönster 

    

Tvång Fängelser, anstalter Yttre fysiskt tvång Passivitet 

                                                   (Arvonen, 1989, s.132) 

 

Denna tabell beskriver ganska väl ovan nämnda utveckling. Med mentala bilder syftar 
Arvonen i första hand på visioner, som kommit att bli ett populärt styrmedel. Enligt 
Bruzelius & Skärvad är en vision ”ett möjligt och önskvärt framtida tillstånd för 
organisationen” (s.102). I Arvonens avsnitt om visioner beskrivs visionens uppgift som 
”att styra våra tankar mot ett mål som har stark emotionell dragningskraft”  (s. 135). 
En vision är med andra ord någon form av övergripande budskap om vad organisationen 
har för mål. 

 

Jag kommer inte att gå närmre in på visioner och andra av de attribut som många av de 
”nyare” ledarskapsfilosofierna behandlar, utan kommer istället att inrikta mig mer 
specifikt på en ledarskapsdoktrin framledes; det förståelsebaserade ledarskapet.  

 

I analysdelen av denna uppsats kommer jag först göra ett försök att knyta ihop de tre 
begrepp som stått i fokus i uppsatsen; makt, påverkan och ledarskap. Jag kommer vidare 
sedan att använda mig av det förståelsebaserade ledarskapet som analysobjekt. På detta 
sätt kan jag förhoppningsvis åskådliggöra på vad sätt min teoretiska begreppsanalys kan 
komma till nytta i analysen av enskilda teorier och doktriner om ledarskap.      
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5.6 Förståelsebaserat ledarskap – ett praktiskt exempel 
 
För att kunna använda min teoretiska referensram skapad av de tre genomgångna 
begreppen, har jag valt att kort beskriva en ledarskapsdoktrin – förståelsebaserat 
ledarskap, för att sedan analysera denna doktrin med hjälp av min begreppsanalys. 
Förhoppningsvis kan detta exempel även tjäna ”pilot” och visa på vilka företräden 
respektive begränsningar min teoretiska ram har. Min beskrivning av doktrinen är 
mycket kortfattad. För mer utförlig beskrivning av det förståelsebaserade ledarskapet 
hänvisar jag till Sandberg & Targama (1998).  

 

Nu alltså en kort beskrivning av denna doktrin: 

 

Det förståelsebaserade ledarskapet är en modern ledarskapsteori som beskrivs i boken 
”Ledning och förståelse” av Jörgen Sandberg och Axel Targama. Denna doktrin kan ses 
som en vidareutveckling av Arvonens idéer som ovan presenterats. I inledningen till 
boken skriver S&T:  

 

”Genom att ledare inte förstått vad skiftet från detaljstyrning till idébaserad styrning 
fullt ut innebär har det ovan nämnda skiftet i managementtänkande främst skett på det 
retoriska planet och i mindre utsträckning på det praktiska planet.” ( s. 8)  

 

De argumenterar vidare för att nyckeln till ett bra ledarskap och en fungerande 
organisation är en gemensam förståelse för organisationen och dess mål och uppgifter. 
Det är naturligtvis inget kontroversiellt i sig att argumentera för att människor arbetar 
bättre ihop om de förstår varandra. Det som gör att jag tycker att denna doktrin är av 
intresse för vidare granskning är att författarna trots att bokens ansatser i första hand, 
såvitt jag förstår, bör tolkas enligt kognitiv ansats, ger vissa mer eller mindre handfasta 
förslag och uppmaningar till ledare att påverka sina medarbetares förståelse. De talar 
om att de med boken vill ge en ökad insikt i vad förståelse innebär och att läsaren 
därigenom ska komma att kunna få hjälp i sökandet efter praktiska metoder att 
genomföra skiftet från detaljstyrning till idébaserad styrning. Den styrande principen är 
att nyckeln till en effektiv organisation är en gemensam förståelse för de visioner och 
mål man gemensamt arbetar för att uppnå. Om man i organisationen har en gemensam 
förståelse för vad man arbetar med är enligt författarnas synsätt detaljstyrning och order 
inte nödvändiga. På detta sätt kan man ta vara på medarbetarnas kompetens och få en 
effektiv organisation med välmående och stimulerade medarbetare. Detta rimmar väl 
med de visionsstyrda organisationer som Arvonen beskriver. Nedan behandlas kort 
några av de begrepp som det förståelsebaserade ledarskapet innehåller: 

 

Förståelse - detta är denna doktrins ledord och definieras av författarna som ”… min 
relation, mitt förhållningssätt till företeelser i min omvärld”.  
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Ledarskapets roll enligt denna doktrin beskrivs relativt väl i följande citat: 

 
”I ett förståelsebaserat ledarskap blir det mest grundläggande 
företagsledningsproblemet med andra ord att kunna påverka 
medarbetarnas förståelse av sitt och företagets arbete på ett sådant sätt 
att en gemensam mening av arbetet uppnås, som i sin tur ger upphov till 
en specifik kompetens och speciella lärprocesser, vilka möjliggör för 
organisationen att uppnå konkurrensfördelar.” (s. 149) 

 

Vad förespråkas då för tillvägagångssätt för att uppnå denna gemensamma förståelse? 
S&T anser att man genom kommunikation och diskussioner kan komma fram till 
lösningen på många problem. Något som förespråkas är att, som författarna uttrycker 
det, institutionalisera ifrågasättande på samma sätt som vetenskapen gjort exempelvis i 
rollen som opponent. De anger ytterligare instrument för att nå gemensam förståelse: 

 

Ledarskapet ska vara konsultativt – Med detta avser författarna att den centrala 
ledningsuppgiften ska förskjutas från att detaljstyra verksamheten till att ”…vägleda 
och stimulera människor i de processer som ständigt pågår i organisationer”.  

 

De förespråkar även användandet av en vision som ledningsinstrument. I avsnittet om 
visioner nämner författarna, utöver definitionen av vad en vision är, att medarbetarna 
måste inbjudas att träna sig i att använda visionen som en ledstjärna och att visionen 
inte kan tvingas på medarbetarna ”uppifrån”. Samtidigt skriver de att ”…en ledning som 
är skicklig på att utforma en vision kan skaffa sig ett klart försteg i den gemensamma 
förståelseskapande processen.” (s. 157) 

 

Som ovan nämnt kan det förståelsebaserade ledarskapet beskrivas som en form av 
ledning via idéer, liksom den Arvonen förespråkar. Jag kommer inte närmre att gå in i 
detalj på dess specifika inslag, eller dess likheter och skillnader med Arvonens 
visionsstyrda organisationer.  

Jag är medveten om att min genomgång av denna doktrin inte är heltäckande, och att 
mitt urval av information om densamma kan göra att information går förlorad för 
läsaren. Därför hänvisar jag än en gång den läsare som inte är bekant med denna doktrin 
till boken Ledning och förståelse.     
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6. Analys 
Jag har valt att strukturera analysen på ett något annorlunda sätt än teori-
genomgången. Därmed kommer läsaren att finna att jag först utreder relationen mellan 
uppsatsens tre huvudbegrepp makt, påverkan och ledarskap (6.1 och 6.2). Denna 
utredning lägger sedan grundstrukturen för resterande del av analysen (6.3) där jag via 
koppling av uppsatsens teoribildning skapar mitt analysramverk. I den avslutande delen 
av analysavsnittet (6.4) gör jag sedan ett försök till demonstration av hur ramverket kan 
användas som analysinstrument för mer specifik teoribildning. Här kommer doktrinen 
om det förståelsebaserade ledarskapet in i bilden som analysobjekt. Reflektioner om 
huruvida detta ”pilotförsök” bär frukt återfinnes i diskussionsavsnittet. 

 

Vad kommer då ut av en studie av detta slag? Genomgången av teori runt de tre 
begreppen har utan tvekan förstärkt min förståelse av dem och deras inbördes relation. 
Naturligtvis kan man argumentera för att en större mängd teori hade kunnat berika 
denna förståelse. Dock anser jag att det som återfinnes i denna uppsats ger en relativt 
god bild av ämnesområdet. Det är nu dags att försöka återanknyta till mitt syfte och se 
vad min genomgång av teori runt de tre huvudbegreppen kommit fram till:  

 
1. Huvudsyftet med denna uppsats är att genom litteraturstudier analysera de tre 

termerna makt, påverkan och ledarskap och deras inbördes relationer.  

2. Ett delsyfte med uppsatsen är även att använda ovan nämnda analys som 
ramverk för att diskutera möjliga effekter av en ledarskapsdoktrin; det 
förståelsebaserade ledarskapet 

 

Jag behandlar nedan dessa två syften för sig, och börjar med huvudsyftet. Jag kommer 
sedan att göra en mindre analys av det förståelsebaserade ledarskapet med utgångspunkt 
i min begreppsanalys. Diskussionen om möjliga effekter återfinns i diskussionsavsnittet.  

6.1 Makt, påverkan och ledarskap – ett ramverk för analys? 
 

I uppsatsen har jag tagit upp ett antal teorier, som alla på något sätt berör ett eller fler av 
de tre begreppen. En klar slutsats är att de tre begreppen är mycket tydligt relaterade till 
varandra. Alla teorier om ledarskap innehåller makt och påverkan som viktiga faktorer, 
vissa mer uttalat än andra. Jag skulle dessutom kunna sträcka mig så långt som att säga 
att makt i mellanmänskliga relationer handlar just om att kunna påverka den egna 
situationen, samt andras beteende och attityder. Olika typer av makt ger upphov till 
olika typer av påverkan, som i sin tur ger upphov till olika typer av ledarskap. Detta är 
den slutsats som står klarast mot bakgrund av teorigenomgången. Jag kommer nu att 
försöka att på ett överskådligt sätt sammanfatta begreppens och teoriernas affinitet. 
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6.2 Makt, påverkan och ledarskap – eller är det fel ordning? 
 

Om man tänker sig att försöka göra någon form av figur som tydliggör relationen 
mellan de tre begreppen, kan den komma att se ut på ett par olika sätt. En tänkbar 
modell är: 

 

              Ledarskap  

 

  

 

 

Makt           Påverkan 
Figur 6.1 

 

Denna modell känns rent intuitivt naturlig. Som förklaring kan man säga att ledarskapet 
är uppbyggt på två ben; makt och påverkan. Dock tycker jag inte att denna modell är 
helt tillfredställande för att åskådliggöra min bild av de tre begreppen. För att 
underbygga min uppfattning om varför figuren bör se annorlunda ut redogör jag nedan 
än en gång för mina definitioner av de tre begreppen: 

 

Ledarskap: 
”Ledarskap är ett fenomen som innebär att en eller flera personer 
(ledaren eller ledningen) har makt att utöva någon form av medveten 
påverkan på en grupp (de ledda) för att uppnå vissa, på förhand 
bestämda, mål.” (sid 19) 

 
Makt: 

”Makt är möjligheten/förmågan att utöva avsiktlig påverkan på en eller 
flera andra personer” (sid 9)  

 
Påverkan: 

”Påverkan är effekten av en persons avsiktliga försök att styra en eller 
flera andra personers attityder, uppfattningar eller beteenden” (sid 15)    

 
En deduktiv slutledning av dessa tre ger då följande: 

 
Ledarskap bygger på att en eller flera personer har möjligheten/förmågan 
att utöva avsiktlig påverkan på en eller flera andra personer.  
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Om denna definition ska göras gällande bygger alltså ledarskap på makten att utöva 
påverkan. Detta skulle då innebära att avsaknaden av påverkan skulle ge avsaknad av 
makt, som i sin tur skulle ge avsaknad av ledarskap. Mitt förslag kommer då att se ut 
som följer: 

 

  

 

 

   

 

 
 Figur 6.2 

 

 Pilarna riktade från påverkan och uppåt kan förklaras på följande sätt: 

• Att kunna påverka sin omgivning ger makt 

• Makt är en förutsättning för ledarskap 
 

Pilarna i riktning från ledarskap och neråt betyder följande: 

• Ledarskap innebär tillgång till makt 

• Genom denna makt får ledaren möjlighet att utöva påverkan 

 

Varför skulle då denna figur vara mer talande för hur de tre begreppen är uppbyggda? 

Min tanke bakom detta är att jag ser påverkan som det mest grundläggande begreppet, 
och som både start- och slutpunkt i ledarskapet. Makt blir, om man väljer att skriva 
under på denna definition, det medel som står till ledarskapets förfogande för att utöva 
påverkan för att nå de mål som nämns i definitionen av ledarskapet. 

 

Jag är medveten om att det ovan beskrivna sättet att se på de tre begreppen inte är 
oproblematiskt, och att reducera makt till endast ett medel är något som många skulle 
opponera sig emot. Jag vill därför visa på att modellen inte tvunget behöver innebära att 
makt blir marginaliserat till endast ett medel. Makt kan i denna modell även ses som det 
viktigaste begreppet och det som avgör både ledarskapets och påverkans karaktär. Om 
man istället för att se makt som ett medel att utöva påverkan och ledarskap väljer att se 
makt som det centrala begreppet blir det tydligt att tillgången till makt är direkt 
avgörande för möjligheten att utöva ledarskap och påverkan. Utan makt har ledaren 
ingen möjlighet att påverka sina underställda eller sin situation i övrigt. Utan makt sker 
helt enkelt ingen påverkan. Man kan då se påverkan som effekten av ledarskap och 
makt, snarare än den bakomliggande orsaken till de båda. Definitionen av de tre 
begreppen blir då som följer: 

Ledarskap

    Makt

Påverkan
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Påverkan är effekten av ledarskapets utnyttjande av den makt som står till 
förfogande 

 

Makt blir enligt detta sätt att se på saken fortfarande ett medel för utövandet av 
ledarskap, men får enligt detta sätt att se på modellen rollen som en nödvändig 
förutsättning för ledare att kunna utöva påverkan. Om vi nu ska besvara frågan om 
ordningen makt, påverkan och ledarskap blir svaret att denna ordning är rimlig att 
använda, då makten är avgörande för ledarskapets möjlighet att påverka de underställda. 

6.3 Makt som centralt begrepp i denna triad    
 

Jag har nu alltså kommit fram till att jag ser makt som det mest centrala av de tre i 
relationen mellan begreppen. Det är då dags att på något sätt åskådliggöra hur denna 
slutsats kombinerad med uppsatsens teorigenomgång skulle kunna leda till ett ramverk 
för analys. Den uppmärksamme läsaren kommer att upptäcka att jag nedan till stor del 
har utelämnat den politiska makten ur figurerna. Detta är ett val jag har gjort då jag ser 
den som mindre tydlig i maktrelationen mellan ledare och underställd/medarbetare. 
Istället väljer jag att behandla den i ett eget stycke i slutet av min ramanalys.  

 

6.3.1 Makt och påverkan 
 

Redan i påverkanskapitlet har jag knutit påverkansstrategier, påverkansprocesser och 
typer av makt till varandra. Där har jag i min modell visat på att tillgången till olika 
typer av makt ger tillgång till olika typer av påverkansstrategier, som i sin tur utlöser 
olika påverkansprocesser (sid 18). Nedan presenteras denna tabell åter: 
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Tabell 6.1 (tabell 4.1) 
 

Typ av makt Påverkansstrategi Påverkansprocess 

Positionsmakt   

 Push Instrumentell lydnad 

 Pull Instrumentell lydnad 

 Legitimitet Instrumentell lydnad/internalisering 

Personlig makt   

 Rationell övertalning Internalisering 

 Inspirationsvädjan Internalisering/Identifiering 

 Personlig vädjan Internalisering/Identifiering 

 Konsultation Internalisering/Identifiering 

 Smicker/Inställsamhet Identifiering 

Politisk makt   

 Co-optation Instrumentell lydnad/internalisering 

 Institutionalisering Instrumentell lydnad/internalisering 

 Koalitioner Instrumentell lydnad/internalisering 

 

6.3.2 Makt och organisationers utformning 
 

Foucaults tre maktformer är beskrivna ur makroperspektiv, och det är nu min avsikt att 
föra ner dem på mikronivå och applicera dem på Mintzbergs koordinationsmekanismer. 
Orsaken till att dessa mekanismer är av stort intresse för analysen är att dessa handlar 
mycket om hur organisationer är utformade och hur ledarskapet kan bedrivas. Jag väljer 
dessutom att koppla dessa till de olika typerna av makt som French & Raven föreslår (i 
Yukl, 1998). Min koppling i tabellen är något förenklad, men visar ändå på hur olika 
typer av organisationer ger möjlighet till olika typer av maktutövande, samt hur 
Foucaults former av makt kan tänkas vara kopplade till French & Ravens makttyper.     
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Tabell 6.2 

 

Mintzbergs 
koordinationsmekanismer Foucaults maktformer French & Ravens Makttyper 

   

Direkt styrning Suverän/disciplinär makt Positionsmakt 

   

Standardisering av:   

Arbetsprocessen Disciplinär makt Positionsmakt 

Output Disciplinär/Biomakt Positions- och personlig makt 

Färdigheter och 
kunskaper Biomakt Personlig makt 

   

Ömsesidig anpassning Disciplinär/Biomakt Personlig makt 

 

6.3.3 Makt och ledarskap 
 

Om man nu kombinerar de två tabellerna ovan kan man säga att de utgör en bild av hur 
organisationens utformning styr ledarens möjlighet att använda sig av olika typer av 
makt och olika påverkansstrategier. Värt att nämna är än en gång att detta är ett 
förenklat sätt att se på helheten, och att det är jag själv som gjort många av kopplingarna 
mellan de olika teoriernas innehåll, vilket innebär att inga garantier finns för att dessa 
hade accepterats av de respektive teoretikerna. 

 

Dock kan sägas att om man väljer att acceptera mina kopplingar ovan har man fått en 
relativt god bild av hur makt, påverkan och organisationsutformning bildar en bakgrund 
mot vilken ledarskap kan analyseras. Om utgångspunkten är att en viss typ av ledarskap 
önskas bör man alltså kunna ”gå bakvägen” för att se under vilka omständigheter ett 
sådant ledarskap har möjlighet att framträda. 

 

I tabell 6.3 på sidan 34 har jag återigen tagit en titt på tabell 5.1 från sidan 24 för att 
komplettera denna utifrån mitt analysramverk. Mina tillägg är kursiverade för att inte 
förväxlas med de ur den ursprungliga tabellen. Arvonen beskriver de olika stegen i 
tabellen mer eller mindre som kronologiska steg i utvecklingen, och ser de visionsstyrda 
företagen som steget in i informationssamhället (Arvonen, 1989). Detta stämmer väl 
med Foucaults syn på biomakten som det sista steget i maktutvecklingen, och utan att 
säkert veta tror jag mig uppfatta att Arvonen, till viss del, använt sig av bakomliggande 
teoribildning som i sin tur använt sig av Foucault. Jag tycker mig uppfatta att Arvonen, 
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till skillnad från Foucault, ser detta enbart som en positiv utveckling. En viktig skillnad 
mellan dessa båda teoretikers syn på denna utveckling är att Arvonen uteslutande ser det 
som att maktutövandet minskar och att medarbetarens handlingsutrymme ökar i de 
visionsstyrda företagen, medan Foucault snarare ser det som att makt utövas i samma 
utsträckning, men under andra former. Huruvida även han anser att individens 
handlingsutrymme ökar låter vi för tillfället vara osagt. Jag återkommer till detta i 
diskussionen.  

 

Värt att nämna är även att ledarskapet, enligt mig, i de visionsstyrda organisationerna 
också på ett tydligare sätt är beroende av den personliga makten än i de andra fallen, där 
positionsmakten gör sig tydligare gällande. 
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Tabell 6.3  

 

Koppling mellan tabell 5.1 (Arvonen, 1989) och uppsatsens övriga teoretiska begrepp. 

 

Styrform Organisation Motivation Beteende Koordinations-
mekanism 

Maktform enligt 
Foucault 

Huvudsaklig 
makttyp enligt 

Yukl 

Passande 
påverkans-
strategier 

Troligaste påverkans-
process 

Visioner Kunskapsföretag Mentala bilder Aktiv handling

Ömsesidig 
anpassning/       
standardisering 
av färdigheter och 
kunskaper eller 
av output 

Biomakt Personlig makt, 
politisk makt 

Rationell 
övertalning, 
inspirations- 
och personlig 
vädjan, 
konsultation, 
smicker 

Internalisering, 
identifikation 

Instruktioner Industriella 
organisationer Morot och piska Repetitiva 

handlingar 

Standardisering 
av arbets-          
processen 

Disciplinär maktPositionsmakt Push, pull, 
legitimitet Instrumentell lydnad 

Order Militära 
organisationer 

Hot om 
bestraffningar 

Rigida 
rollmönster 

Standardisering 
av arbets-          
processen eller 
direkt styrning 

Disciplinär/ 
suverän makt Positionsmakt Push, pull, 

legitimitet Instrumentell lydnad 

Tvång Fängelser, 
anstalter 

Yttre fysiskt 
tvång Passivitet Direkt styrning Suverän makt Positionsmakt Push, legitimitet Instrumentell lydnad 
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6.3.4 Den politiska makten och dess roll i denna analys 
 

Som ovan nämnt har jag valt att behandla den politiska makten för sig. Detta har jag 
inte gjort för att den inte hör hemma i min analys, utan för att den har en mer 
svårbeskrivlig roll i densamma. Man kan argumentera för att politisk makt finns 
närvarande i alla Foucaults former av makt. Det som skiljer formerna åt i avseendet är 
vem den politiska makten utövas gentemot. Endast i biomakten blir den politiska 
makttypen tydligt manifesterad gentemot medarbetarna. I de två tidigare formerna 
används den för att utöka och vinna makt i den maktkamp som utkämpas mellan olika 
fraktioner i det ledande skiktet. Då mitt huvudintresse i denna uppsats är makt mellan 
ledare och medarbetare har jag därför valt att inte inkludera dessa aspekter av den 
politiska makten.  

 

Politisk makt finns även närvarande i alla typer av organisationer som Arvonen tar upp, 
och i Mintzbergs koordinationsmekanismer. Man kan till exempel säga att 
organisationers utformning och styrning är en följd av utövandet av politisk makt. Även 
här är det dock så att den inte utövas gentemot medarbetarna i alla fallen. Vad jag vill 
nämna är att jag anser att den utövas gentemot medarbetarna i just den sista typen av 
organisation, och då även i de Mintzbergsmekanismer som svarar mot denna. Det är 
även därför den finns med i tabell 6.3.    

  

6.4 Analys av det förståelsebaserade ledarskapet  
   

Nedan ska jag försöka mig på en ”pilotanalys” utifrån ovan beskrivna analysramverk. 
Min förhoppning är att jag genom denna analys ska komma fram till vissa frågor som 
bör ställas för att klargöra vad doktrinen om det förståelsebaserade ledarskapet 
verkligen innebär. För att levandegöra och förtydliga denna analys kommer jag att tänka 
mig ett företag som är organiserat och styrs enligt denna doktrin.  

 

Detta kommer då (eftersom denna doktrin är så tydligt besläktad med Arvonens 
idéstyrda organisation) att vara ett kunskapsbaserat företag som styrs via visioner. I 
tabell 6.3 kommer företaget att inplaceras på ”första raden”. Detta innebär att 
ledarskapet kommer att vara relativt beroende av personlig makt, men även av politisk 
makt. Då mycket av det förståelsebaserade ledarskapet bygger på att ledaren delegerar, 
och snarare agerar konsult än chef är detta ett rimligt antagande. De påverkansstrategier 
som blir viktigast för ledaren att utnyttja är således de som är kopplade till den 
personliga makten. Stämmer detta med författarnas syn på ledarskapet? Jag behandlar 
dessa strategier en och en nedan: 
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Påverkansstrategier 

Rationell övertalning - här blir ledarens roll som konsult eller mentor tydlig. Ledaren 
ska genom diskussioner med medarbetarna få dem att förstå fördelarna med önskat 
handlingsalternativ  

Inspirationsvädjan – denna typ av vädjan finns inbyggd i det aktiva användandet av 
visioner som styrinstrument. Visionen som instrument är, som ovan beskrivet, menad 
just till att inspirera och ”styra våra tankar mot ett mål som har emotionell 
dragningskraft”  

Personlig vädjan – det är svårare att tydligt visa på hur denna strategi är en del av det 
förståelsebaserade ledarskapet. Kanske kan man argumentera för att denna typ av 
vädjan inte är nödvändig om en gemensam förståelse verkligen uppnås 

Konsultation – klart står att denna strategi är en del av ledarskapet då stor del av 
ledningen utövas genom att lyssna på, förstå och förändra medarbetarnas förståelse.  

Smicker – denna strategi är av naturen svår att visa på att man i modern teori 
förespråkar, då det inte anses vara helt rumsrent att tydligt uttrycka att den är önskvärd.  

Preventiva strategier – det som i maktkapitlet benämns co-optation, d.v.s. att inbjuda 
den av motsatt åsikt att vara med om att fatta beslut är ett tydligt inslag i det 
förståelsebaserade ledarskapet. Så också institutionalisering, då ledare enligt denna 
doktrin tydligt uppmanas att försöka påverka sina medarbetares förståelse 

Förberedande strategier – att bygga koalitioner torde vara en flitigt använd strategi att 
bearbeta motsatta åsikter. Eftersom målet är gemensam förståelse borde det vara 
funktionellt att visa på att många i organisationen är av samma åsikt i en fråga 

 

Påverkansprocesser 

Enligt tabellen bör de troligaste processerna vara internalisering och identifikation. 
Detta stämmer väl överens med doktrinens uppbyggnad. Internalisering av 
gemensamma värderingar är just vad hela doktrinen går ut på, och när väl denna 
internalisering är gjord är identifikation med ledaren trolig, då denne delar 
medarbetarens grundläggande värderingar.     

 

Biomakt 

Det är heller inte svårt att argumentera för att det är just biomakten som är den form 
som yttrar sig i detta företag. Även detta ligger inbakat i den tydliga önskan att uppnå 
gemensam förståelse och gemensamma värderingar. 

 

Mintzbergs koordinationsmekanismer 

Enligt tabellen är de troliga koordinationsmekanismerna som följer: 

Ömsesidig anpassning – detta är en trolig utformning av företaget, inte minst då 
nyckeln till att nå gemensam förståelse enligt författarna är diskussioner och 
kommunikation 
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Standardisering av kunskaper och färdigheter – även denna mekanism ligger väl i linje 
med det förståelsebaserade företaget då målet, som tidigare nämnt, är den gemensamma 
förståelsen 

Standardisering av output – då målet med den gemensamma förståelsen är att kunna gå 
från detaljstyrning till idéstyrning är även detta en rimlig styrform.  

 

6.4.1 Är detta verkligen en analys av det förståelsebaserade ledarskapet? 
 

Detta är en fråga som är värd att ställa. Jag anser naturligtvis inte att denna 
ledarskapsdoktrin med enkelhet kan brytas ned och inplaceras i min teoretiska ram. Att 
jag gjort just detta ovan är mer ett sätt att visa på hur denna ram kan tänkas användas. 
Dock finns naturligtvis risken att just denna typ av enkla reduktion av en teori sker. Jag 
vill dock påpeka är att den som läser ”Ledning och förståelse” kommer att finna mycket 
av ovanstående resonemang. Det som bör kunna göra min analysram intressant som 
instrument för vidare analys är snarare att den visar på hur de olika begreppen och 
teorierna ofta har en viss koppling. Det är exempelvis inte troligt att organisation styrd 
enligt mekanismen ömsesidig anpassning är förenligt med ett ledarskap som förordar 
fysisk bestraffning. Att å ena sidan förutsätta att påverkan och styrning sker åt båda 
hållen, och å andra sidan bestraffa den som har annorlunda åsikter än ledningen ger 
sällan något effektivt resultat. 

 

Frågan kvarstår dock, på vad sätt detta ramverk kan vara av nytta vid analys av en 
ledarskapsdoktrin som det förståelsebaserade ledarskapet. Kanske är det inte de 
påståendena ovan som är det viktigaste bidraget till förståelse av detta ledarskap, utan 
snarare de frågor som framkommer då man ser på doktrinen genom min analysram.   

 

6.5 Sammanfattning av analysen 
 

Nu har jag då alltså besvarat uppsatsens syfte så långt det går att göra i analysen. 
Funderingar runt analysen av mer spekulativ karaktär kommer att tas upp i 
diskussionen, och det är även där som jag kommer att ta upp de eventuella effekter för 
individen som nämns i mitt undersyfte.  

 

Det tydligaste resultatet av analysen ovan är den analysram jag utformat. I denna 
framgår tydligare än någon annan stans i uppsatsen hur relationerna mellan de olika 
begreppen och teorierna ser ut. Jag vill således hävda att jag besvarat mitt syfte relativt 
väl, och att jag genom denna uppsats har ökat min förståelse för dessa tre begrepp.   
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7. Diskussion  
 

Jag avser i detta avsnitt att mer fritt diskutera resultatet och det arbete som lett fram till 
denna uppsats. Denna diskussion är delad i fyra delar. Den första delen (7.1) är en 
reflektion kring resultatet av uppsatsens huvudsyfte. Här diskuteras det analysramverk 
som jag skapat i analysdelen av uppsatsen. Det andra avsnittet (7.2) är en del av 
uppfyllandet av delsyftet att använda min analys som ramverk för att diskutera 
eventuella effekter av det förståelsebaserade ledarskapet. I analysdelen har jag gjort en 
kort ”pilotanalys” av detsamma. Här i diskussionen för jag resonemangen steget längre 
än jag tillåtit mig göra i analyskapitlet. Detta för att visa på vilka frågor som kan 
tänkas lyftas fram vid användandet av mitt ramverk som analysinstrument. I den tredje 
delen (7.3) återgår jag till en reflektion kring mitt tillvägagångssätt, och slutligen (7.4) 
ger jag förslag till vidare forskning.     

7.1 Reflektion kring uppsatsens resultat 
 

Det tydligaste resultatet av denna uppsats är, som jag tidigare nämnt, den analys jag 
gjort av relationen mellan de tre begreppen makt, påverkan och ledarskap, som jag anser 
lett fram till ett ramverk för vidare analyser av mer specifika teorier runt dessa begrepp. 
Nedan diskuterar jag de företräden och brister denna ramverksanalys har. 

 

Det största företrädet med denna begreppsanalys är den ökade förståelsen för relationen 
mellan makt, påverkan och ledarskap den gett upphov till. Det är av stor nytta att förstå 
hur de tre begreppen förhåller sig till varandra då man ska behandla endera av 
begreppen. Analysen har visat på att olika typer av makt ger upphov till olika typer av 
påverkan, och att detta möjliggör olika typer av ledarskap. Detta talar för att olika 
organisationer och situationer kräver olika typer av ledarskap, och att min analys skulle 
kunna ses som ett bidrag till den forskning om situationsbaserat ledarskap som nämns i 
ledarskapskapitlets genomgång av olika teoretiska utgångspunkter. Det perspektiv 
analysen erbjuder för att se vilka frågeställningar kan vara av vikt för förståelse av 
ledarskapet som del av en helhet.  

En nackdel med analysramverket är dock att man, som jag även nämnt i analysen, 
riskerar att bli relativt deterministisk vid användning av det. Det är därför viktigt att 
poängtera att de resultat denna analysram presenterar är förslag, och snarare jämförbara 
med Weberianska idealtyper än med handfasta beskrivningar av verkligheten. Det är 
således inte att förorda att använda den som ensamt underlag vid en mer utförlig analys 
av specifika teorier, utan snarare som ett av flera teoretiska verktyg.  

En annan nackdel med detta analysramverk är att det inte i någon större utsträckning 
behandlar begreppen utifrån organisationsteoretiskt perspektiv, trots att skådeplatsen för 
dessa fenomen och deras relationer är just organisationen. Önskvärt är troligen därför 



 39

för den som planerar använda detta ramverk som analysinstrument att kombinera det 
med teorier av organisationsteoretisk karaktär. 

 

7.2 Reflektion kring det förståelsebaserade ledarskapet 
 

Troligen var det denna doktrins kombination mellan en kognitiv ansats och tydliga 
uppmaningar att påverka andra människors förståelse som först fick mig att intressera 
mig för detta uppsatsämne. Vid första genomläsning och reflektion över boken lät allt 
detta så fantastiskt bra och självklart. Det tog ett antal veckor innan kritiska tankar om 
denna doktrin kom upp. När väl dessa tankar väckts ökade intresset och det var här fröet 
till denna uppsats såddes. Det var i dessa resonemang som jag tog avstamp vid val av 
ämne för uppsats. Det är också till dessa tankar som jag vill återkomma såhär i slutet av 
min begreppsanalys, för att se om det eventuellt fanns fog för att ha en något kritisk 
inställning till det förståelsebaserade ledarskapet. Jag har valt att lägga följande 
resonemang i diskussionsavsnittet då jag är väl medveten om att det är långt ifrån 
befriat från mina egna personliga värderingar. 

 

7.2.1 Vad var det då för kritiska tankar? 
 

Mycket av min kritik var från början riktad just mot det som i denna doktrin förespråkas 
som lösning på moderna företags problem; att försöka påverka medarbetarnas 
förståelse och att försöka nå en gemensam förståelse. Det står relativt klart att 
medarbetare och ledning i de allra flesta organisationer betraktar organisationen och 
dess mål och verksamhet på olika sätt. Denna asymmetri anser jag vara en naturlig del i 
relationen mellan ledare och medarbetare. De allra flesta är idag överens om att det inte 
är bra om denna klyfta är alltför stor. Men är det verkligen önskvärt att helt överbrygga 
klyftan och försöka uppnå gemensam förståelse? Denna fråga kan eventuellt besvaras 
med ett ja, dock med brasklappen att uttrycket ”gemensam förståelse” tolkas som en 
syntes av ledningens och medarbetarnas förståelse. Detta är med allra största säkerhet 
det Sandberg & Targama förespråkar, men i kombination med uttalanden som följande 
är det lätt att få en känsla av att ”gemensam förståelse” i denna doktrin snarare betyder 
”samma förståelse som ledningen har”: 

 

 ”…en ledning som är skicklig på att utforma en vision kan skaffa sig ett klart försteg i 
den gemensamma förståelseskapande processen.” (s. 157) 

      

Om vi återgår till företaget i den del av analysen som behandlar det förståelsebaserade 
ledarskapet finns det då vissa frågor jag anser att min analysrams perspektiv belyst och 
plockat fram. En av de mest centrala frågorna som är av mer retorisk än reell karaktär, 
och som ännu inte har behandlats är: 
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Vad innebär denna typ av ledarskap för medarbetarna?    

 

I uppsatsens inledning beskriver jag två tänkbara ytterligheter mellan vilka svaret torde 
hamna: 

 

Utopin:  Denna nya form av företagande ger möjlighet till flexibla organisationer 
med kompetenta och välmående medarbetare. (s. 1) 

Dystopin:  Är detta ett sätt att behålla kontrollen genom att då man inte får äga 
arbetarnas händer längre göra anspråk på att äga deras hjärnor istället?    
(s. 3) 

 

Att med säkerhet kunna besvara frågan är omöjligt, men att ställa den kan i alla fall leda 
till funderingar runt dess eventuella svar. Något som jag finner intressant är att dra 
paralleller till Arvonen och Foucault. Det ligger inte långt borta att påstå att Arvonens 
beskrivning av det visionsstyrda ledarskapet, liksom Sandberg & Targamas om det 
förståelsebaserade, antyder att den utopiska bilden är tänkbar. På samma sätt antyder 
Foucaults beskrivning av Biomakten den dystopiska situationen. Hur går det då ihop att  
biomakt inplacerats på samma rad som den visionsstyrda organisationen i tabell 6.3?  

För att reflektera över denna fråga återgår jag till beskrivningen av biomakt och 
beskrivningen av det förståelsebaserade ledarskapet och hämtar följande citat: 

 
”Här riktas maktutövning mot hela kollektivet och diskursiva normer sätts för 
vad som är normalt och tillåtet. Förutsatt att dessa normer internaliseras av 
varje samhällsmedlem kan då övervakning, kontroll och disciplinering skötas av 
varje enskild individ.”  (Foucault, 1979/1991) 

   
”I ett förståelsebaserat ledarskap blir det mest grundläggande 
företagsledningsproblemet med andra ord att kunna påverka medarbetarnas 
förståelse av sitt och företagets arbete på ett sådant sätt att en gemensam 
mening av arbetet uppnås, som i sin tur ger upphov till en specifik kompetens 
och speciella lärprocesser, vilka möjliggör för organisationen att uppnå 
konkurrensfördelar.” (Sandberg & Targama, 1998) 

 

Jag måste tillstå att jag tycker mig finna vissa likheter i dessa citat. Kanske är  försök till 
påverkan för att uppnå gemensam förståelse just ett utövande av biomakt på mikronivå?  

 

Måste detta i så fall vara något negativt? Kanske kan denna typ av maktutövande, att 
styra genom visioner och mål snarare än genom detaljer, ge kompetenta medarbetare 
med en upplevelse av utökat handlingsutrymme? Kanske leder det till en upplevelse av 
just den utopiska situationen? Min rädsla för makt och manipulation gör att det intuitiva 
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svaret blir nej, men kanske behöver det inte vara så svart och vitt? Kanske är detta ett 
naturligt steg i människans och samhällets utveckling? 

 

7.2.2 Ett steg tillbaka för reflektion 
 

Kanske kan tyckas att jag dragit resonemangen ett par steg för långt, och att denna 
diskussion går något utanför ämnet. Jag vill absolut inte med denna diskussion bevisa 
något om de nämnda teorierna. Mitt mål är snarare att visa på att ny teoribildning bör ge 
upphov till funderingar kring nya frågor. Det är då önskvärt att behålla ett kritiskt 
förhållningssätt och fundera inte bara över möjligheter, utan även risker. Detta gör sig 
alldeles speciellt gällande i teorier om ledarskap, då ledarskapet ger tillgång till makten 
att påverka.  

 

7.3 Reflektion kring mitt tillvägagångssätt 
 

Hur har då mitt tillvägagångssätt påverkat slutresultatet? Vilka är för- respektive 
nackdelarna? Hade det funnits alternativa tillvägagångssätt, och hade de i så fall gett 
annorlunda resultat? Detta behandlas något i avsnittet Tillvägagångssätt, men jag anser 
att det kan vara värt att diskutera det något i detta avsnitt. 

 

Jag har använt mig av ett antal andrahandskällor i de fall där förstahandskällorna varit 
svåra att finna. Detta innebär naturligtvis ett riskmoment då teorierna redan varit tolkade 
en gång i de texter jag tagit del av. För att undvika alltför stor snedvridning har jag i 
vissa fall sökt finna dessa teorier beskrivna i olika andrahandskällor, för att inte bara 
förlita mig på en författares tolkning av desamma. Dock kan inte osäkerhetsmomentet 
helt elimineras på detta sätt, och detta är en brist som jag får acceptera. 

 

En viktig aspekt som påverkat slutresultatet är min förförståelse. Förhoppningsvis har 
min medvetenhet om denna gjort att jag undvikit en del fallgropar, men naturligtvis har 
både mitt urval av litteratur och min tolkning av detsamma delvis styrts av 
förförståelsen för ämnet. Att jag dessutom påbörjat detta uppsatsarbete i hopp om att 
bevisa att ”kejsarens nya kläder bara är en bluff” är naturligtvis något man kan ställa sig 
mycket frågande till. Att min huvudansats efter hand glidit helt ifrån det 
förståelsebaserade ledarskapet är något som jag själv anser ha varit en vettig strategi för 
att inte låta denna uppsats bli en självuppfyllande profetia som bara syftar till att finna 
belägg för min åsikt. Om det skulle finnas läsare som ändå hävdar att det är just det jag 
gjort anser jag mig ärligt kunna påstå att detta i så fall inte skett på ett medvetet plan. 
Min enda rimliga förklaring skulle då vara att jag i det inledande skedet av 
uppsatsarbetet lyckats utsätta mig själv för biomakt. 
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Slutligen är det troligen på sin plats att kommentera det faktum att detta uppsatsarbete 
påbörjades våren 2001, och sedan har pågått av och till (mest av) fram till dags dato. 
Detta antar jag kan ses som både en brist och en styrka i slutresultatet. Att min fokus 
förflyttats under arbetets gång både är en naturlig följd av mycket tid för reflektion, och 
ett resultat av en önskan att ”få ändan ur vagnen”.  

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Då denna uppsats är av teoretisk karaktär saknar jag klara empiriska belägg för mina 
påståenden. I det fall då detta analysramverk visar sig vara av relativt hög vetenskaplig 
relevans är jag övertygad om att användningsområdet skulle vara mycket stort, då det 
skulle kunna tjäna som bakgrund i studier av många olika slag.  

Det hade, som jag nämnt tidigare, varit mycket intressant att använda min analysram 
som en del av teorin i en mer empirisk ansats. Detta skulle kunna göras på många olika 
sätt. En tänkbar ansats är att se om kopplingarna i denna analys är riktiga i empirin. 
Sålunda skulle man exempelvis kunna tänka sig att undersöka kopplingen mellan typ av 
makt, påverkansstrategi och utfall. Man skulle också kunna undersöka detta utifrån ett 
medarbetarperspektiv för att få en empirisk förståelse för hur medarbetarna upplever 
ledarskapet i olika typer av organisationer. En litteraturstudie där denna ram kopplas 
tydligare till organisationsteori hade också varit av stort intresse för att öka dess 
relevans som analysinstrument i empirisk forskning. 

 

Förutsatt att denna forskning leder till empiriska belägg för att relationen mellan de tre 
begreppen i min analysram skulle man kunna använda sig av den som ett instrument i 
vidare forskning.  
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