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Sammanfattning  
 
 
 
”Makten över dagordningen” 
 
– En deltagande observationsstudie av ledares maktutövning 
 
 
Vår studies syfte var att undersöka hur ledare inom den offentliga sektorns sociala område 
förvaltar sin makt i möten med sina medarbetare. Vi bestämde oss därför för att följa med tre 
ledare inom en kommuns sociala område, under möten med deras medarbetare. Vi ville 
därigenom få en fördjupad kunskap och förståelse om fenomenet makt. Våra forskningsfrågor 
var följande; Hur manifesteras makten i mötena? Vad händer i maktrelationerna? Vilka 
medel och resurser kommer där till användning?  
 
I denna undersökning valde vi att använda oss av metoden deltagande observation då vi 
bedömde att den var lämpligast för att kunna nå fram till vårt syfte. Som teoretiskt perspektiv 
valde vi att använda oss av Foucaults maktanalys, då vi även bedömde den som bäst lämpad 
för vår studies syfte. Resultatet i vår studie visade;  
 
Att kunskap är makt och makt är kunskap; då ledarna var dem som till största del styrde mötet 
genom att exempelvis informera gruppen om vad som sker, skall ske och har skett, vilket gör 
deras makt grundad på kunskap. Men också för att den som under mötet visade sig ha 
kunskap om en viss fråga, ofrånkomligt fick ”makten över ordet” och därigenom kunde styra. 
 
Att makten var aktiv och gav en produktiv kraft som förmerades; då ledarna var dem som till 
största del styrde mötena och på så vis var produktiva och aktiva till att strukturera upp dem. 
Men också för att ledarna ville ta tillvara på de enskilda gruppmedlemmarnas kunskaper så att 
de kunde bli till nytta för verksamheten och på så vis bli en produktiv kraft som förmerades.  
En intressant iakttagelse som vi gjorde var även att ledarna föreföll bli mer aktiva, delaktiga 
och produktiva under de möten, då de hade ”makten över dagordningen”. Vår slutsats är av 
den orsaken att ”makten över dagordningen” framstår som väldigt viktig för ledarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: foucault, makt, ledare, möten och deltagande observation 
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1. Introduktion 
 

1.1  Inledning 
Att studera makt är av fundamental betydelse inom sociologin och då hur individer samt olika 

grupper uppnår sina mål i en konkurrens med andras syften. Makt är ett väldigt svårtolkat 

fenomen som berör oss alla i olika former eftersom det finns i alla sociala relationer och 

sammanhang. När vi gör våra val är de allra flesta möjligheterna påverkade av andras 

maktutövning. Fenomenet makt har därför alltid fascinerat människan. En vanlig 

minidefinition av makt är ”Att makt är förmågan att få något att hända, alltså att åstadkomma 

social förändring i stor eller liten skala” (Engelstad, 2006:7). De flesta samhällvetenskapliga 

diskussioner om makt tycks vara knutna till handling och då till att någonting förändras eller 

rent av hindras från att hända. Den klassiska grunddefinitionen av makt enligt Robert A Dahl 

från 1957 säger följande: “ A har makt över B i den utsträckning som A kan få B att göra 

något som B annars inte skulle ha gjort” (Börjesson & Rehn, 2009:94f). Om vi vill studera 

och förstå makt, framförallt med syftet att visa hur komplicerat begreppet makt egentligen är, 

så måste vi acceptera att man behöver studera väldigt många olika saker; allt ifrån 

individuella upplevelser till hur språket kan skapa olika maktkonstellationer (ibid:29).  
 

Basen för allt socialt arbete bygger på och utgör genuina möten med andra människor. I olika 

sociala akademiska utbildningar tillgodoser man sig som student kunskap inom olika områden 

där man lär sig olika teorier, perspektiv och synsätt. För att kunna nå en högre position, såsom 

att vara ledare inom kommunens sociala område, krävs det viss kunskap. Med denna kunskap 

kan man som professionell sedan få ett makt- och kunskapsmässigt företräde i förhållande till 

sina medarbetare. Men för att den professionelles kunskap skall kunna bli produktiv och till 

nytta för verksamheten samt kunna stärka medarbetarna, behöver ledaren ge och förmedla 

kunskapen vidare till gruppen (Meeuwisse m.fl., 2000:164f, 172, 253, 263). Interaktion och 

samspelet mellan ledare och medarbetare är därför väldigt vikigt. Interaktion mellan 

människor är av den orsaken något grundläggande inom sociologin eftersom det är genom det 

mänskliga samspelet (i form av olika möten) som vi socialiseras att lära oss olika komplexa 

färdigheter, såsom att tala och lyssna. Många av dessa möten går på vardaglig rutin, men alla 

behöver inte vara enkla eller självklara. Alla interaktioner innefattar nämligen många risker; 

såsom missförstånd, fördomar och attityder (ibid:149f). Detta är något som framförallt kan 
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uppenbara sig under professionella möten som därför blir extra intressanta att observera, då de 

omgärdas av regler och riktlinjer, där makten kan bli ojämnt fördelad mellan aktörerna.  

 

I vår studie har vi valt att fokusera på makt och då hur ledare på mellannivå, inom 

kommunens sociala område, utövar/förvaltar sin makt i relation till sina medarbetare i sitt 

ledarskap. Dessa ledare befinner sig alla inom en komplex maktfullkomlig organisation där 

ledarens förhållande till makt blir högst centralt för alla berörda parter. I detta system kan en 

ledare lätt skapa sig ett försprång dels genom sitt informationsövertag men även för att 

makten definieras som legitim då den är knuten till en titel eller en specifik profession. Vår 

förförståelse säger oss därför att det ligger i sakens natur att egenskapen, makt, har en verkan 

som ger en effekt vilken därför blir väldigt intressant att studera i denna kontext. Vi vill därför 

undersöka hur professionen ledare, så kallade mellanchefer, förvaltar sin makt i denna socialt 

skapade legitimitet. Vi vill av den orsaken inte bara förklara, förstå eller tolka makt utan 

beskriva hur ledaren utövar makt och vad den åstadkommer – alltså maktens verkningar och 

effekter. Det är av den orsaken makt som egenskap vi vill observera, inte ledaren som person, 

utan ledarens maktutövning och hur den gestaltar sig. Att ledaren har makt i och med sin 

ledarroll är för oss självklar men maktens form är det alltså inte.  

 

Vi skall därför i denna studie försöka skåda maktens verkningar och effekter genom att ta reda 

på vilka sätt ledares makt gestaltar sig under möten med sina medarbetare, se vad som händer 

i maktrelationerna och vilka medel och resurser som där kommer till användning.  

 

1.2  Syfte 
Syftet är därför att ta reda på hur makten manifesteras i mötena, se vad som händer i 

maktrelationerna och vilka medel och resurser som där kommer till användning.  

 

1.3  Forskningsfrågor 

 
 Hur manifesteras makten under mötena?     

 Vad händer i maktrelationerna?     

 Vilka medel och resurser kommer där till användning?  
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1.4  Avgränsningar  
Vi ville i denna studie observera ledare på mellannivå, inom kommunens sociala område men 

eftersom det finns åtskilliga ledare på den nivån i Sverige, fick vi av den anledningen 

avgränsa oss. Den första avgränsningen blev således till en kommun i Sverige. Detta val 

skedde av rent praktiska skäl men är inte väsentligt för uppsatsen. Nästa avgränsning 

handlade om deltagarantalet, det vill säga hur många ledare vi skulle kunna ha med i vår 

studie för att uppnå maximalt djup och bredd informationsmässigt, under studiens begränsade 

tid. Vi kom då fram till att tre ledare var ett rimligt antal. Nästa avgränsning handlade om 

antalet observationer som vi skulle genomföra med vardera ledaren. Detta val påverkades 

även av vår vilja att uppnå maximalt djup och bredd informationsmässigt men också av 

tidsaspekten. Vi kom slutligen fram till att tre observationer med vardera ledaren var ett 

lämpligt antal. Detta resulterade sammanlagt i nio observationer. Vi avgränsade även vår 

studie till att bara delta under möten där ledaren mötte sina medarbetare, då observationerna 

annars skulle bli alltför allomfattande men även för att de mötena var de som vi lättast fick 

tillträde till. Vi följde då med ledarna till två olika grupper vardera, med två besök i den ena 

gruppen och ett besök i den andra. Detta för att dels kunna uppfatta skillnader i ledarnas 

maktutövning inom två olika grupper men även inom en och samma grupp. Mötena bestod av 

fem arbetsplatsträffar och fyra morgonmöten. Efter genomförandet av observationerna fann vi 

att det insamlade materialet var tillräckligt för att kunna uppnå ett tillfredställande resultat och 

nå en så kallad mättnad i våra data. 

 

1.5  Sekundärlitteratur 
Då den här studien är tänkt att vara en maktstudie bestämde vi oss väldigt tidigt i arbetet för 

att använda oss av Foucaults maktanalys. Vi valde emellertid att använda sekundärlitteratur, 

det vill säga andrahandlitteratur om Foucault teorier, skrivna och tolkade av andra författare 

än Foucault själv, vilket därför medför att vi aktivt måste förhålla oss till detta val. Det är av 

den orsaken även nödvändigt för oss att kommentera valet. Anledningen var nämligen att vi 

forskare upplevde Foucaults egna skrifter som väldigt tunga och svårgenomträngliga. 

Ansträngningen blev därför alltför tidskrävande, då den stal tid från andra viktiga delar i 

studien. Vi sökte således efter litteratur som belyste de väsentligaste delarna, skriven i ett 

mindre arbetsamt skick. Den litteratur som vi fann granskade vi sedan kritiskt för att se till så 

att den uppfyllde vårt syfte. Litteraturen som vi sedan valde att utgå ifrån är främst Hörnqvist, 

Beer, Engelstad, Börjesson & Rehn, Meeuwisse m.fl. och Giddens (se referenslista).  



4 
 

1.6 Disposition 
För att underlätta läsningen och även bidra till en överblick kommer vi att redogöra för 

uppsatsens kapitel i en disposition. Vi har därför skapat följande dispositionsmodell:  

 

 I det första kapitlet, introduktion, ger vi läsaren en första inblick till vår uppsats 

genom en inledning. Vi går därefter vidare med att förklara vårt syfte, våra 

frågeställningar, avgränsningar, valet av sekundärlitteratur och vår studies disposition 

 I det andra kapitlet, definition av begrepp, redogör vi för de mest centrala begrepp 

som förekommer i vår uppsats.  Detta är för att underlätta läsningen och förståelsen 

för läsaren. Begreppen är makt, och ledare och ledarskap 

 I det tredje kapitlet, bakgrund och tidigare forskning, belyser vi bakgrunden till 

studieområdena kunskap och makt, vi ger läsaren en introduktion till det specifika för 

just vårt forskningsfält och belyser tidigare forskning som är relevant för vår studie  

 

 I det fjärde kapitlet, metod, visar vi vårt metodval, diskuterar och utvärderar detta 

val, förklarar vad det innebär att delta som forskare i en ny miljö och belyser vår 

egen förförståelse. Vi visar även hur vårt urval gått till, ger en presentation av våra 

deltagare samt visar vår konstruktion av observationsschema. Därefter kvalitetssäkrar 

vi vårt observationsmaterial och för en etisk diskussion. Vi avslutar kapitlet med att 

visa hur genomförandet, bearbetningen och analysen gått till 

 

 I det femte kapitlet, teoretiskt perspektiv, belyser vi Michel Foucaults maktanalys. Vi 

för då fram de delar ur den som vi bedömde som mest passande och således viktigast  

 

 I det sjätte kapitlet, resultat och analys, belyser vi först resultatet från våra 

observationer genom besvarande av våra frågeställningar. Vi analyserar sedan 

resultatet med hjälp av vår teori. Detta redovisas sedan på samma sätt som resultatet  

 I det sjunde kapitlet, diskussion och egna reflektioner, lägger vi fram våra egna 

tankar och uppfattningar om undersökningens gång, valet av vårt teoretiska 

perspektiv och belyser den praktiska nyttan med vår undersökning 
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2. Definition av begrepp 
 

2.1 Makt 
Vi har i denna studie valt att tolka makt utifrån den franske filosofen, idéhistorikern m.m. 

Michel Foucaults övergripande definition som är hämtad ur Hörnqvist:  

 

”att makt inte är någonting som förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man behåller 

eller låter sig gå ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av 

ojämlika och rörliga relationer” (Hörnqvist, 1996:28).  

 

Vi tolkar detta i vår studie som att makt inte är någonting som någon enskild individ besitter 

eller nyttjar. Att makt av den orsaken inte är någon enskild individs vara och eller ägodel och 

därför inte kan överlämnas eller erhållas. Alla människor i samhället tolkar vi däremot som 

potentiella makthavare/maktbärare, då makt finns inom alla mellanmänskliga relationer och 

sammanhang. Makt är helt enkelt föränderligt i/mellan olika relationer och aldrig konstant.   

 

2.2 Ledare och Ledarskap 
I vår studie fokuserar vi på ledare/ledarskap på mellannivå inom kommunens sociala område.  

Vi har använt oss av begreppet ledare/ledarskap i motsats till chef/chefskap då vi anser att det 

förstnämnda har en betydligt mer positiv laddning. Vi är dock medvetna om att det i realiteten 

föreligger en skillnad mellan begreppen men det är inget som är relevant för den här studien 

och därför något som vi har valt att bortse ifrån.  

 

Från det fornsvenska ordet ledhning kommer ordet ledning som på ett ungefär betyder 

”skydd” eller ”lejd”. Ett ledarskap sker i en interaktion mellan makt, regler och värderingar. 

Att leda innebär att koordinera ett arbete i en specifik riktning eller ställning som ger en 

möjlighet till att bestämma, alltså en viss makt (Svedberg, 2007:295). Ledarskapet kräver 

således kommunikation och samspel mellan olika parter för att nå de uppställda målen och de 

lösa föreskrivna uppdragen (Maltén, 1998:104). En ledare är i denna studie en benämning på 

en person som arbetar med både verksamhets- och personalfrågor, där verksamhetsledningen 

syftar till ansvar för att leda och utveckla verksamheten samt ha ansvar för lokaler och budget, 

och där personalledning står för arbete med personalfrågor såsom konflikthantering, 

arbetsmiljö och rekrytering (vår egen definition). 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

 
3.1 Bakgrund på området makt och ledarskap 
Makt är inget nytt studieområde. Man har i alla tider systematiskt försökt utreda vad makt är 

och hur det visar sig. Snorre Sturlasson i den nordiska kulturkretsen, var först med att på en 

bred bas ge en framställning om vad maktutövning var. Sturlassons så kallade kungasagor 

innehåller inte bara kronologiska berättelser om kungar och deras liv utan dessa berättelser 

berättar även om allianser, styrelseformer, skiftande strategier och legitimitetsgrunder. 

Sagorna verkar som en allmän början till medeltidens politiska tänkande (Engelstad, 

2006:11f). Niccolo Machiavelli gjorde ett kontroversiellt avslöjande av makt och den 

mänskliga fåfängan, under 1500-talet, där karaktären i hans mest berömda verk fursten är en 

vittnesbörd av en mänsklig evig maktlystnad. Detta verk är en självskriven referens i de flesta 

böcker om makt och ledarskap (Svedberg, 2007:295).  

 

Under senare hälften av 1800-talet restes ett annat väsen på att förstå makt. Detta skedde 

genom det moderna genombrottet som författarna under denna period bidrog till. De beskrev 

hur den individuellas makt och vanmakt var produkten av de berördas sociala position och av 

vilket förhållande man hade, kontra de styrande normerna och samhällets institutioner. Den 

som gick längst i denna aspekt var Henrik Ibsen, då han i varje drama tog upp temat makt ur 

nya synvinklar och aspekter. Det huvudsakliga för Ibsen var att visa hur maktförhållanden kan 

förhindra den egna självförståelsen och den individuella utvecklingen (Engelstad, 2006:11f). 

 

Sociologen Max Weber lade fram ett resonemang om den rättssäkra organisationen – 

byråkrati, under denna tid. Idag är ordet byråkrati kanske negativt laddat men i Webers 

tidsanda var det ett sätt att komma tillrätta med vanligt förekommande mutor och med en så 

kallad svågerpolitik (Svedberg, 2007:295). I början av 1900-talet fanns två andra betydande 

förebilder: ingenjörerna Frederick Taylor och Henri Fayol. De hade som ambition att utifrån 

vetenskapens och förnuftets stöd kunna bygga upp ”den bästa av organisationer och det där 

tillhörande ledarskapet”. Taylor hade en nitisk strävan efter att finna det bästa 

produktionssättet – Scientific management, men är även känd som löpandebandets fader. 

Fayol hade ett visst antal principer som han påstod kunde appliceras i alla verksamhetsformer. 

Han hade även en tanke om att all verksamhet fodrar planering, ledning, organisation, 

ordergivning, samordning och kontroll för att på det mest effektiva sätt kunna fungera 
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(ibid:295ff). Ledarskap är ett område som är välundersökt och forskning på området har djupa 

rötter. De första teorierna som formulerades och karaktäriserades, utifrån vad ett gott 

ledarskap är, skedde för länge sedan och ett stort antal förslag har sedan dess förts fram. Detta 

har gjorts i olika beskrivningar av vad en framgångsrik ledare skall syssla med och olika 

förslag på vad ledare i allmänhet bör syssla med. Man har sett på lednigen som en strategisk 

verksamhet; en verksamhet som brukar olika utpräglade intressen, bland annat ekonomiska 

och huvudmannaintressen, och som en verksamhet som fokuserar på att skapa motivation hos 

medarbetarna med mera (ibid.).  

 

Det finns många normativa ledarskapsteorier som sorterar ledarens arbete i idealistiska 

kategorier. Det senaste decenniet har man riktat mycket uppmärksamhet och haft stora 

förhoppningar till ledare där man målar upp en viss ledarskapsromantik. Ledaren förväntas då 

vara hjälte och rädda företaget eller kommunen. Olika skrifter inom området management 

tävlar om de senaste trenderna och modebegreppen. Något som kan tyckas urvattnande och 

kanske även näst intill banalt, där man upprepade gånger ger exempel på hur framgång nås 

genom ett engagerat ledarskap och en bra fungerande organisation. Utifrån dessa teorier 

framställs ledaren ofta som en reflekterande systematisk planerare som skall lösgöra sig från 

rutiner samt administrativa uppgifter, genom att formulera visioner, prioritera och delegera. 

Genom det nya managementbegreppet formas en symbolisk språklig process som i sin tur 

leder till att ledarskapet stegvis och kanske även smygande, kommer att förstås inom en helt 

annan referensram. Språkbruket gällande styrning/ledning har exempelvis förändrats mycket. 

Språket formar därmed vår inre värld och även vår sociala verklighet och självuppfattning. 

Därmed influeras makten över tanken (ibid.). 

 

3.2 Forskningsfältet och det specifika för ledarna inom vår studie 
Då vi i denna studie valde att fokusera på hur ledare på mellannivå, inom en kommuns sociala 

område, utövar/förvaltar sin makt i relation till sina medarbetare, kan det av den anledningen 

vara betydelsefullt att i detta avsnitt ge en inblick till detta forskningsfält.  

Inom den offentliga sektorn har man länge haft ledarskapet inom det privata näringslivet som 

referenspunkt vilket bland annat har berott på tillgången till forskning. De verksamheter som 

finns inom den offentliga sektorn skiljer sig dock från de som finns inom det privata 

näringslivet mycket. Detta då den offentliga sektorn omfattar både myndighetsutövning och 

servicefunktion där huvudmålet är att tillfredsställa allmänhetens intressen. Det faktum att 
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ledarskapet kan ifrågasättas och kritiseras medför ofta svårigheter, då det kan innebära en 

oklar rollfördelning och väsentliga konfliktsituationer. Något annat specifikt för den offentliga 

sektorns ledarskap är att politikerna spelar en viktig roll i beslutsprocesserna, då ledarna 

genom delegationsordning verkställer besluten som politikerna har fattat. Men även för att 

den offentliga sektorn har en traditionell hierarkisk organisation gällande: planering, kontroll, 

styrning samt formellt beslutsfattande. Oftast ges heller inget stort utrymme för ledarna till att 

utföra arbetet i verksamheterna utifrån deras egna förutsättningar, då en strikt regelstyrning 

förhärskar deras arbetssätt och relationer (Larsson, 2008:33f).  

 

Ledarna inom den offentliga sektorns mellannivå, och då främst inom vård och omsorg, är 

merparten kvinnor som leder andra kvinnor. Dessa ledare har en väsentlig roll i ett komplext, 

svårstyrt och hårt rationaliserat system. De har ett stort ansvar med att leda och fördela arbete 

samtidigt som deras position kännetecknas av små befogenheter. För att få en fungerande 

verksamhet har ledarna emellertid ett visst handlingsutrymme. Inom vissa verksamheter är 

detta utrymme, att kunna göra egna bedömningar och fatta egna beslut, större än i andra 

(ibid.). Ledarna hamnar därför ofta i en klämd position mellan överordnade och underordnade 

när de skall förverkliga de rådande uppsatta målen i praktisk konkret handling. 

Konsekvenserna för ledare som utsätts för denna press har visats kunna resultera i en minskad 

värdighet inför sig själv och en minskad respekt hos de underställda. Ledarna befinner sig 

därmed i ett komplext maktsystem där makten varierar inom/mellan relationerna (ibid:34f).  

 

3.3 Tidigare forskning                                                                                         
Maltén (1998) anser att en ledare i grunden har fem olika former av makt att bestämma sig för 

som bas i sin interaktion med dem han/hon ska leda. Forskarna French och Raven (1959) har 

analyserat en mycket användbar terminologi i detta sammanhang. De skiljer på expertmakt, 

personlig makt, legitim makt, belöningsmakt, eller också tvångsmakt. Alla är exempel på en 

ledares så kallade påverkningspotential. Potential som begrepp indikerar på att det är inte helt 

säkert att själva effekten blir den samma som ledaren tänkt sig; effekten är fullständigt bunden 

av hur motparten förstår ledarens maktspråk.  För det först tar Maltén upp expertmakten som 

grundas på de erfarenheter och den kunskap en ledare äger. I och med det skapas underlag för 

en rationell auktoritet anlagd på sakkunnighet. En ledare kan på detta vis besitta expertmakt 

utifrån en eventuell bildning i vissa sakfrågor (Maltén, 1998:126f). 
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French och Raven hänför den personliga makten, som kan betecknas ”tillskriven” makt. En 

sådan ledare funkar som modell eller som identifikationsobjekt för dem som ledaren leder. 

Man ser upp till ledaren och vill efterlikna denne. Sådana ledare har ett gott rykte hos 

offentligheten och alla vill få ta del av vederbörandes yrkesutövning. Den legitima makten 

grundar sig utifrån ledarens agerande i en speciell position, man har lärt sig att någon som 

innehar denna roll är någon man ser upp till. Med belöningsmakt menar French och Raven att 

detta är något som någon har som kan ge positiv respons till sina medarbetare. Ledaren 

belönar med ”morötter” och berömmer goda prestationer. Till sist nämner Maltén tvångsmakt 

som i politiska sammanhang tillskrivs diktatorer eller andra maktfullkomliga partier eller 

politiker. För en ledare kan tvångsmakten vara ett orättvist dåligt omdöme till exempel i ett 

tjänstgöringsbetyg eller att man som ledare håller tillbaka en medarbetare i den individuella 

lönesättningen. Utövande av tvångsmakt utförs av en ledare som har ett ont öga till vissa 

medarbetare (ibid:126ff). 

 Av dessa fem maktkällor anser Maltén att det bör vara lätt att avfärda åtminstone tre av dem. 

Att utöva så kallad tvångsmakt kan för ledaren innebära en tanke om att alla andra 

förmodligen är ansvarslösa och mår bra av en auktoritär styrning samt att de mår bra av denna 

hårda styrning. Belöningsmakten kan vara mindre skadlig men den bygger trots allt på 

motivation som kommer utifrån och manar till en underkastelse inför ledaren som sitter på 

själva belöningsmakten. De som är svaga får därigenom sällan någon belöning. Betydligt 

bättre kan vara att belöningen kommer inifrån individen själv eller från arbetsgruppen. I den 

legitima makten där ledaren agerar utifrån sin position kan i och för sig upplevas som positivt 

men risker kan föreligga att individer kan bli värnlös åt myndighetspersoners godtycke. 

Maltén tycker vidare att de två maktkällor som är att föredra är expertmakten och den 

personliga makten, då ingen av dem utgår från någon underkastelse. Expertmakten är 

acceptabel om ledarens agerande utgår ifrån att vara resursperson utan att förkasta 

medarbetarnas kunskap och erfarenhet. Slutligen säger Maltén att det är den personliga 

makten som är den bästa formen av maktutövning. Eftersom den sker i arbetsförmåga av den 

pondus samt de personliga egenskaper som omgivningen attribuerar sin ledare (ibid.). 

Maltén (1998) påstår att kombinationen, kunskap i ledarskap och praktisk erfarenhet formar 

en ledarstil och att hitta sin egen stil kan ta tid. Kommunikationen mellan ledaren och 

medarbetarna är i denna process ömsesidig men ledaren har utan tvekan en nyckelroll. Där 

ledarskapet är konsekvent agerar ledaren på ett likartat sätt i olika situationer. Maltén säger 

vidare att en ledarstil kan begränsas till en ledares beteende så som det uppfattas av andra 



10 
 

individer. Men det avgörande ligger inte i hur andra uppfattar ledaren och heller inte i vilken 

uppfattning ledaren har om den egna stilen. Det som är det centrala är hur ledaren arbetar och 

fungerar ihop med andra människor. I de tidigaste forskningsinsatserna om ledarskap av 

Lewin och Lippit (1938) analyserades tre ledarstilar, auktoritärt ledarskap, demokratiskt 

ledarskap och ”låt gå” – mässigt ledarskap (Malten, 1998:117).  

En auktoritär ledare styr ensam sin grupp, tar nästan alla initiativ själv och överlägger sällan 

med medarbetare och gruppen. Denna ledare utgår från ett så kallat antagande om ”den 

ansvarslösa människan”. En demokratisk ledare ger ”hjälp till självhjälp” och låter sina 

medarbetare ta en aktiv del i både genomförande och planering. Ledaren räknar med att 

medarbetarna och gruppen själva tar ansvar. Detta ledarskap är grupporienterat och det utgår 

från antaganden om ”den sociala människan och den självförverkligande människan”. I ett 

”låt gå” – mässigt ledarskap uppträder ledaren passivt och ledaren ger endast råd eller 

upplysning till sina medarbetare när ledaren blir tillfrågad. I detta ledarskap kan man absolut 

tala om ett uteblivande av ledarskap och i ledarens tankevärld tycks inte något antagande om 

människan existera (ibid:117f). 

Då Lewin och Lippit (1938) analyserade dessa tre ledarskapsstilar ingick fyra pojkgrupper i 

studien med fem pojkar i varje grupp. Sammansättningen av grupperna gjordes tämligen 

likvärdiga där man utsåg fyra ledare som hade till uppgift att leda aktiviteter i varsin grupp. I 

tur och ordning fick dessa tillämpa de tre ledarstilarna. En frågeställning som själfallet var av 

intresse var; vilken påverkan de tre ledarskapsmönstren hade på gruppen? Det som mättes var 

deras inverkan på gruppklimatet och på arbetsprestation. Då man såg på arbetsprestationen så 

kom man fram till att de som ledde auktoritärt arbetade snabbast, men att de som ledde 

demokratiskt hade den bästa kvaliteten på själva arbetet. De som hade ett ”låt gå” – mässigt 

ledarskap som var passivt presterade gruppen i dominans minst. Vad gällde gruppklimatet 

visade det säg i de auktoritärt ledda grupperna två känslomässiga miljöer: gräl och kritik 

respektive en likgiltighet, aggressioner med en undertryckt aggression samt dålig trivsel. I 

gruppen uppkom en hierarki där mobbing kunde uppstå. I de demokratiskt ledda grupperna 

kännetecknades klimatet av trivsel, samarbete och vänlighet. Grupperna som leddes i ”låt gå” 

– mässiganda rådde en vantrivsel och ett missnöje. Gräl uppstod mellan dess medlemmar och 

detta på grund av att de saknade en ledning. Effekterna har visat sig vara det samma i 

uppföljningsstudier på vuxengrupper (ibid:117ff). 
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4. Metod  
 

4.1 Val av metod 
Då vår studie handlar om att se ledarens förvaltning av makt är därför en kvalitativ ansats att 

föredra, vilken syftar till att beskriva mänskliga fenomen och företeelser, för att få en ökad 

förståelse av fenomenet i fråga. Det finns flera olika kvalitativa metoder att använda sig av 

men alla bygger på en forskningsstrategi där betoningen snarare ligger på det sagda ordet 

(subjektivitet) än kvantifierbara data. Den kvalitativa forskningsstrategin är tolkande, 

konstruktivistisk och induktiv. Det är inom den kvalitativa forskningen väldigt angeläget att 

man som forskare hela tiden strävar efter att ha en öppen inställning till vad man än kan 

tänkas möta, och således strävar efter att skapa en helhetsförståelse av det man möter, för att 

man skall kunna få en så fullkomlig bild som möjligt (Bryman, 2002:249). Alla kvalitativa 

metoder har utgångspunkten ”att se världen genom deltagarnas ögon” men om man är 

deltagande observatör kan man få betydande bättre förutsättning att få ett seende för den 

sociala verkligheten man vill undersöka. Genom att närvara i den sociala miljö man vill 

undersöka kan man uppfatta fler fenomen än vad man annars skulle kunna göra. Som 

deltagande observatör får man delta i händelsernas centrum och genom att närvara får man en 

nära kontakt med deltagarna (ibid:317f). Att enbart genomföra intervjuer ger ytligare 

kontakter (trots att det är minst lika tidskrävande) och eftersom vi vill ha en närhet till det vi 

undersöker anser vi att denna metod passar oss bättre. Vi har därför valt att använda metoden 

för att undersöka situationer och händelser där makten genom ledarens förvaltning observeras.  

 

4.2 Deltagande observation 
Deltagande observation är en metod som främst associeras med antropologin och 

Chicagoskolan inom sociologin (Fangen 2005:11). Becker sägs tillhöra efterkrigsgenerationen 

inom Chicagoskolan och han beskriver själva metoden som; ett insamlande av data genom att 

man som forskare deltar i de betraktade individernas vardagliga liv, att man iakttar olika 

situationer som individer handlar utifrån och deras uppförande i dessa situationer (ibid:29). En 

vanlig definition av deltagande observation, skapad av Becker & Geer, är följande: 

 

”Med deltagande observation avser vi den metod där observatören deltar i de studerade 

människornas dagliga liv, antingen öppet i rollen som forskare eller dolt bakom någon annan 
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kamouflerande roll, och observerar det som händer, lyssnar till det som sägs och ställer 

frågor under en viss tidsperiod” (Becker & Geer, hämtad ur en åhörarkopia ifrån Högskolan i 

Halmstad, 2008). 

 

Deltagande observation som begrepp används ofta liktydigt med fältarbete. Vid metoden 

ingår observatören i den grupp som han/hon ämnar observera. Observatören är således 

samtidigt både observatör och deltagare och kan därför sägas vara själva mätinstrumentet där 

analysen pågår under hela observationsprocessen (Fangen, 2005:29). Det antropologiska 

fältarbetet betecknas även för etnografi. Michael H. Agar påstår att etnografi är en 

forskningsstil där att man träder in i främmande världar och på detta vis försöker göra dem 

begripliga. Syftet för etnografin är att påvisa hur det sociala handlandet i en tillvaro kan göra 

sig begriplig ur en annan tillvaros synvinkel. Etnologen bekantar sig därför med det samhälle 

som deltagarna befinner sig i för att försöka förstå det. Sociologer har på senare tid även de 

kommit att beskriva sin forskning i egenskap av etnografi. Sålunda kan även kortvariga 

studier i ”den egna kulturen” benämnas som etnografiska studier. Enligt David Silverman kan 

all forskning som innefattar observationer av handlingar och händelser i helt naturliga 

situationer, och som accepterar de gemensamma relationerna mellan empiri och teori, kallas 

för etnografi (ibid:29f). 

 

När man utför deltagande observationer bedrivs två olika former av handlande samtidigt; 

genom involvering samspelar du med andra medan du skall betrakta vad de utför. Deltagande 

observation kan sägas ligga på en skala som går från att enbart observera till att enbart delta. 

Om man väljer att endast delta innebär det att man på lika villkor som andra är närvarande. 

Om man däremot väljer att endast observera, hamnar man i bakgrunden och endast beskådar 

det som andra gör. När du som forskare utgår från denna metod är det av betydelse att du 

finner ett bra sätt att förena dessa båda handlingsprinciper (ibid:30). Vi var både deltagare och 

observatörer, men något mer observatörer då detta föll sig naturligt under mötessituationerna. 

Detta då det var väldigt ansträngande att förena rollerna men också för att vi i vissa grupper 

kände att det var svårare att få tillträde som deltagare. Kanske hade detta sitt avgörande i 

gruppens storlek, hur sammanhållningen var inom gruppen eller vår egen placering i rummet.   

 

Becker har en rad kriterier där han påstår att forskning som bygger på deltagande observation 

ger bättre resultat jämfört med andra kvalitativa forskningsansatser. Fältarbetsdata blir rik i 

sig själv i den meningen att bilden av de individer man observerar får en mer mångfacetterad 
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och större komplexitet än vid till exempel intervjuer. Observationen gör att du kommer 

närmare (inpå) individer då du kan jämföra vad som sägs med vad du observerar utifrån flera 

olika situationer. Informationen du får ifrån deltagarna kan därför bli närmare sanningen och 

mer sensitiv än enbart prat. När du gör observationer är du som forskare selektiv, men 

samtidigt kan du reflektera över vad du själv gjort för val att ordna intrycken och i analysen 

av materialet använda dessa reflektioner. Genom observationer ges möjligheten att befinna sig 

vid utsidan av deltagarnas egna selektiva ”vyer” (ibid:32f). 

 

4.3 Diskussion och utvärdering av metod 
Innan man påbörjar sin deltagande observation bör man göra vissa forskningsmetodologiska 

överväganden för att få en medvetenhet, sensitivitet, smidighet och flexibilitet inför den 

metod man valt. Forskaren får på detta vis en viss förståelse för att han eller hon kan komma 

att bidra till en effekt på de observerade individernas beteende och agerande. Forskaren blir 

därför även mer försiktig inför att inte utelämna de observerade subjekten. Forskaren bör 

därför noga tänka igenom metodens för- och nackdelar. Fördelarna är dels att observationer 

kräver lite utrustning, kan bidra till insikter i komplexa sociala processer, då de genomförs i 

den naturliga miljön och att observationsdata är förkodad. Men även för att observationer kan 

ge ord åt de observerades syn på saken, som de annars kan ha svårt att utrycka i exempelvis 

tal. Man får även genom deltagande observation kunskap/data genom en förstahands 

erfarenhet och kommer på så sätt närmare människors verklighet. Observatörens direkta 

erfarenheter ger därför en möjlighet till förbättrad förståelse och tolkning genom att tankarna 

och känslorna, som observatören upplever, kan användas som en del i insamlingen av data för 

att få en mer enhetlig bild av deltagarna. Deltagande observation är en väldigt utforskande och 

stundvis blottläggande metod som kan fungera som ett utmärkt komplement till andra 

metoder. Andra fördelar är att data insamlas på ett direkt, systematiskt, noggrant och effektivt 

vis vilket därför gör den tillförlitlig (Fangen, 2005:32f).  

 

Nackdelarna med metoden är dels att det kan vara svårt att få tillträde till den miljö som man 

vill observera, att deltagandet kräver ett stort personligt engagemang, är tidskrävande, att de 

kan vara etiskt svårhanterliga och att risken för stor subjektivitet finns. Det kan även vara 

svårt att få representativitet i urval, medföra risk för feltolkningar och skapa observatörseffekt 

vilket gör att tillförlitligheten kan bli ifrågasatt (Edvardsson, 2007 och Umeå Universitet, 
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Statistiska institutionen, 2008) Vi valde emellertid denna metod då vi ansåg att fördelarna 

klart övervägde nackdelarna men också för att vi ansåg det vara en intressant metod. 

 

4.4 Att delta som forskare i en ny miljö  
När man skall forska i en ny miljö innebär det att man som forskare måste anpassa sig efter en 

ny kultur, nya beteenden, språk och tankesätt. Som forskare behöver man därför vara öppen 

inför det fenomen, kultur eller det som man vill studera. En förmåga att vara öppen inför vad 

man än kan tänkas stöta på är därför viktigt att ha (Fangen, 2005:49). Det är därför också 

angeläget att veta vad man skall observera innan observationen, för att man under 

observationen skall kunna fokusera på just detta (ibid:41). Forskaren måste ha en viss insikt i 

och vara beredd på att själva fältet kommer att berätta något nytt. Men detta behöver inte 

innebära att man måste vara neutral mot det man ser och hör, eller att man måste tillintetgöra 

sig själv. Det väsentliga i det hela ligger i att utesluta det som kan komma att tänkas hindra 

från att förstå fältet utifrån den subjektivitet som framträder från deltagarna. För att inte göra 

sig själv blind eller döv inför det som fältet förmedlar, skall man därför vara medveten om 

sina dolda tankar och fördomar (läs mer i förförståelse under punkt 4.5) (ibid:53).  

 

Som forskare kan man komma att uppleva olika förväntningar på sig ute på fältet vilket kan 

ha sitt avgörande i vad deltagarna har för tidigare (o)kunskap om den akademiska världen 

(ibid:61). För att få tillträde till det fält man vill observera krävs det att man som forskare 

många gånger får förhandla om tillträde. Att bygga upp ett förtroende för att få tillträde kräver 

mycket tid och engagemang och man kan aldrig räkna med att man har fullt tillträde till den 

miljö man observerar då medarbetarna kanske inte har godkänt medverkan, trots att den 

ledande personen givit sitt godkännande (ibid:63). Som forskare bör man därför vara väl 

förberedd på, och noga tänkt igenom, olika skäl till varför det skulle kunna uppstå problem för 

att vinna tillträde till det som skall studeras (ibid:68).  

 

Enligt Fangen ägnade Jette Fog ett stort intresse till hur forskarens känslor på ett omedvetet 

plan kan spela en avgörande roll i forskningsarbetet. Fog anser att det är av stor vikt att man 

som forskare gör en grundlig självrannsakan, innan man påbörjar arbetet, för att på detta vis 

reda ut sina egna begränsningar i förhållande till forskningstemat eller den grupp av individer 

som skall studeras. För att kunna hantera sådana känslor, som kan ha inverkan på hur man ger 

sig in i fältet samt beter sig där, rekommenderar Fog några frågor som man skall ställa sig 
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själv inför studien (se bilaga 3) (ibid:51f). Vi hade därför tänkt igenom vårt syfte noggrant 

innan observationerna genomfördes och hade dessutom varit i kontakt med de utvalda 

ledarna.  

 

4.5 Förförståelse 
Den egna förförståelsen är väldigt viktig att ha i beaktning när man skriver vetenskapliga 

material. För att som forskare kunna genomföra en vetenskaplig undersökning, bör man göra 

sig införstådd med sin egen förförståelse över företeelsen som skall undersökas (Thurén, 

1992:53). Eftersom vi som individer aldrig ser på världen helt objektivt, är förförståelsen 

nödvändig för att vi överhuvudtaget skall kunna förstå något. Förförståelsen påverkas i allra 

högsta grad av våra värderingar, för utan dem skulle våra undersökningar inte få någon 

riktning (Gilje & Grimen, 2007:179ff). 

 

Vi läser båda två på sociala omsorgsprogrammet, sista terminen, och har därför under vår 

studietid, dels genom teori men också genom praktik, skapat oss en betydelsefull förförståelse 

för både makt och ledarskap. Genom hela vår utbildning har makt varit en central aspekt i 

olika kurser, kanske främst inom sociologin, där det är ett väl omdiskuterat fenomen. Men 

redan tidigare hade vi en känsla för vad makt och maktförhållanden var, då det praktiskt taget 

dagligen berörs i diverse olika sociala sammanhang. Vi förstår båda två att makt är något 

relationellt som endast existerar inom relationer och som därför finns överallt mellan olika 

aktörer. Vår förförståelse bygger inte bara på att vi ser makt som förtryck och begränsningar 

utan också att den kan vara mångfacetterad, och då även positiv och neutral. Makt kan således 

vara varierande och inte bara något fast och statiskt som vissa utövar mot andra. Alla är därför 

istället potentiella maktutövare eftersom alla förhållanden och relationer är föränderliga.  

 

När det gäller området ledarskap har vi båda två skapat oss en förståelse genom våra studier, 

VFU handledare (som båda är ledare) och praktisk erfarenhet från själva yrket. Vi ser på 

ledarskap som en tuff position fylld av utmaningar, där ledarskapet påverkas mycket av hur 

organisationen är sammansatt och vad den har för krav på effektivitet och produktivitet, vilket 

påverkar ledarens ansvar och befogenheter. Vi har uppmärksammat att ledare många gånger 

hamnar i ett mellanläge, en så kallad klämd situation, där skilda krav och förväntningar ställs 

från exempelvis överordnade och medarbetare. Men trots att ledare ofta har visats hamna i 

denna position vill vi ändå lyfta fram det positiva i ledarskapet såsom den produktiva kraften. 
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Vi ser därför på ledaren som utvecklare och förändrare; en person som är spindeln i nätet och 

får lösa olika situationer allt efter de uppstår. Vår förförståelse säger oss även att 

makt/kunskap och ledarskap har en nära koppling till varandra, då vi tror att om man som 

ledare har kunskap om att man besitter makt, kan få det lättare att förvalta denna makt på ett 

produktivt sätt. För att göra oss införstådda med vår egen förförståelse och försöka ta reda på 

var vi står i olika frågor, har vi på djupet rannsakat oss själva. Vi har då specifikt funderat 

över våra egna fördomar om det vi undersökt och förstått att det föreligger en paradox i att 

vara sig själv, samtidigt som man skall anpassa sig och försöka vara objektiv. Som hjälpmedel 

har vi använt oss av Jette Fogs rekommendationer för intervjuundersökningar (se bilaga 3).  

 

4.6 Urval 
Då man gör en deltagande observation följer inte urvalet i studien samma grundregler som 

urvalet vid en kvantitativ metod. För det mesta används inte något fast eller specifikt 

tillvägagångssätt. Valet av ort, social enhet och informanter kommer istället naturligt till dig 

efterhand som ditt förhållande till fältet åskådliggör sig. De urval som används vid kvalitativ 

fältforskning kallar Schatzman och Strauss för selektiva urval. Begreppet syftar till att du som 

observatör, före utförandet av fältarbetet, gör ett klarläggande som ger en rad olika tänkbara 

ställen eller miljöer (sites), där studien kan genomföras. Man kan eventuellt få tillgång till 

olika ställen, händelser, populationer eller andra grupper, som är av intresse för det du ämnar 

studera. Men du bör ha i åtanke att man inte kan studera ”allt” man får tillträde till. Därför 

måste observatören göra ett selektivt urval av vad som faktiskt är aktuellt att studera, där tiden 

som man har till sitt förfogande spelar en avgörande roll (Fangen, 2005:54f).  

Enligt Bryman (2002) är urval till etnografiska undersökningar ofta en kombination mellan 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval (Bryman, 2002:289). Vårt urval för studien är därför 

selektivt (en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval) då valet av ort, social 

enhet och informanter kom naturligt till oss allteftersom vårt syfte och vår frågeställning växte 

fram. Urvalet av ledare gjordes utifrån en förvaltning inom den offentliga sektorn i en 

mellanstor svensk kommun. Avgränsningen för urvalet skedde av rent praktiska och 

ekonomiska skäl då samtliga Sveriges kommuner som område skulle bli alltför stort, 

omfattande och tidskrävande. När området väl var identifierat tillfrågades tre ledare som var 

och en ansvarar för olika verksamheter i kommunen. Det gemensamma för ledarna är att deras 

ansvar inrymmer både verksamhets-, personal- och budgetansvar. Studiens generaliserbarhet 

sträcker sig därför endast till de ledare inom det sociala område som vi har valt att studera.  
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4.7 Deltagarna                                                                                                                 

I denna studie har vi valt att inte presentera våra deltagare i utförliga separata presentationer 

då detta inte är av intresse för vår studies syfte. Ledarnas kön är heller inte väsentligt vilket 

medför att vi i den här studien förhåller oss könsneutrala. Vi betraktar istället ledare som en 

grupp och vill därmed finna det gemensamma, i motsats till det individuella. Vi vill i och med 

detta se mönster och finna likheter och samband mellan ledarnas maktutövande. Vi är trots det 

medvetna om att det handlar om tre olika individer (ledare) med skilda personligheter och 

ledarskapsstilar, fast detta är sekundärt i vår studie.  

De tre deltagarna som medverkat i vår studie är emellertid alla i ungefär samma ålder, har 

liknande utbildningsbakgrund och befinner sig alla inom samma sektion med liknande 

verksamhetsområde. De har därför även likartad arbetsbelastning från allt gällande ansvar, 

befogenheter och antal medarbetare till verksamhetsstorlek.  

  
4.8 Konstruktion av observationsschema 
Inom deltagande observationer är det observatören som är själva instrumentet för insamlingen 

av data. Trots detta finns det olika hjälpmedel som man som observatör kan ta till för att 

förenkla arbetet. För att kunna svara mot vår studies syfte och frågeställning började vi därför 

med att försöka konstruera en slags observationsmall - observationsschema. Vi valde att 

skapa en mall för att ha en grund att utgå ifrån och något att fokusera vid under 

observationerna (se bilaga 2). Vi är medvetna om att det kanske inte alltid är möjligt att fylla i 

mallen under observationen, då händelser kan ske mycket snabbt. Vi planerade därför in extra 

tid till detta efter observationen. Eftersom man vid deltagande observationer använder sig av 

alla sina sinnen, kunskaper och erfarenheter, krävdes det därför ett flerdimensionellt 

konstruerat schema som tar hänsyn till olika möjliga aspekter. Detta schema hjälpte oss under 

observationen för att behålla fokuset på det vi ämnade undersöka (Edvardsson, 2007).  

 

Vi konstruerade ett observationsschema som blev uppbyggt i tre delar, där den första delen 

kunde fyllas i innan eller i anslutning till observationen. Denna del består av så kallad 

bakgrundsinformation; såsom vem det är som utför observationen, dennes befattning, plats, 

syfte och tid, om det finns några andra närvarande och om det finns diverse olika påverkande 

faktorer (såsom att observatören har en dålig dagsform). Denna del är viktig för 

observationens tillförlitlighet. Den andra delen användes under själva observationen och är 
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mest konstruerad som ett stöd för observatören. Där finns informationsrutor om situationen, 

dess förlopp/händelse, miljön, den observerade aktören och dennes beteende (ibid.). 

Observationsschemat avslutas med en del som handlar om tankar om observationen. Dessa är 

uppdelade i direkta tankar (sådana som väcktes under observationen), slutsatser/tolkningar 

(hur observatören tolkar händelsen och beteenden utifrån de direkta anteckningarna), 

analytiska memos (hur observatören tolkar händelsen utifrån teoretisk koppling) och 

personliga reflektioner (vad observatören upplever, tänker och känner). Denna uppdelning är 

gjord eftersom det framstår som väldigt viktigt att skilja mellan direkta observationer, 

tolkningar, värderingar, generaliseringar och subjektiva upplevelser, då dessa inte kan räknas 

som rena observationer. Denna del har från början skapats av Neuman & Kreuger (hämtad 

från Umeå Universitet, Statistiska institutionen, 2008) och eftersom vi anser att den redan var 

välgenomtänkt valde vi att använda den delen rakt av. Vårt så kallade schema fungerar som 

fältstudieanteckning, fast i en mer strukturerad form. Formen fungerar därför bra med vår 

operationalisering som är deskriptiv, det vill säga att beskriva aktiviteten, miljön och 

människornas agerande och därmed skapa en detaljerad bild av det som observeras (ibid.).                                                                                                                                                            

 
4.9 Kvalitetssäkring av observationsmaterial 
Inom den kvantitativa forskningen används datainsamlingstekniker för att få fram resultat. För 

att kunna få en uppfattning om hur väl de mäter det som man hade som avsikt att mäta, finns 

det därför kriterier för bedömning av kvalitet. De två viktigaste kriterierna är reliabilitet och 

validitet (Bryman, 2002:43ff). Inom kvalitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet 

kopplade till forskarens förmåga att skickligt handskas med materialet, eftersom forskaren är 

den avgörande indikatorn för skapandet av vetskap i interaktionen med dem som exempelvis 

intervjuas (Kvale, 1997:207ff). För att validera en undersökning beskriver Kvale tre aspekter. 

Den första kontrollerar det sätt forskaren gör en kritisk granskning av den egna analysen. Den 

andra, att forskaren ifrågasätter varför och vad som skall besvaras innan han/hon ställer frågan 

om hur detta skall besvaras. Den tredje aspekten handlar om att teoretisera, vilket innebär att 

själva undersökningen behöver en teoretisk förevisning över det som skall granskas 

(Ibid:207ff). För undersökningars skull krävs det därför att man som forskare skickligt skall 

kunna handskas med materialet. Vi vill understryka att vi båda är nybörjare på detta område 

vilket därför kan bidra till att validiteten och reliabiliteten kan ifrågasättas och bedömas med 

viss osäkerhet. Trots detta borde det faktum att vi är två undersökare spela in på studiens 

reliabilitet, eftersom vi genom hela arbetets gång fört en medveten diskussion om att 
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möjligheten finns att vi omedvetet kan påverka de vi observerar med vår närvaro. Att vara två 

observatörer bidrog även till att vi tvingades tydliggöra våra argument för tolkningar, vilket 

borde höja undersökningens validitet (Esaiasson m.fl., 2007:342).  

 

Eftersom den här studien handlar om ett interaktivt förhållningssätt, där vi som forskare är 

mätinstrumenten, så påverkar våra erfarenheter och perspektiv forskningsfältet. Något som vi 

märkte av under hela studiens gång var därför hur vi påverkades och förändrades eftersom det 

hela tiden skedde en utveckling av erfarenheter och kunskap. Genom att hela tiden reflektera 

med varandra hanterade vi därmed de dilemman som vi hamnade i. Reflexivitet som teoretiskt 

begrepp är brett och har stor betydelse för såväl forskningsprocessen som själva forskningens 

giltighet i förhållande till praktiken. Genom att kontinuerligt reflektera, kan man höja 

validiteten och skapa en balans mellan närhet och distans inför det man observerar (Larsson, 

2008:226). För ytterligare kvalitetssäkring har vi analyserat vår egen förförståelse (se avsnitt 

4.5) och forskarrollen (se avsnitt 4.4) i denna metoddel. 

 

4.10 Etisk diskussion 
Att bedriva forskning är både betydelsefullt och nödvändigt för vår samhälls- och 

individutveckling. Man kan därmed säga att samhället och dess medlemmar får ha ett behörigt 

krav på att all forskning som bedrivs skall vara inriktad på väsentliga frågor och hålla en god 

kvalitet.  Som medlemmar i samhället har vi även ett berättigat krav på att skyddas mot 

obefogad insyn, då det bland annat gäller våra livsförhållanden. Vi som individer får heller 

inte bli utsatta för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller förödmjukelse. Det så kallade 

individskyddskravet är den givna utgången för överväganden inom forskningsetiken. 

Individskyddskravet grundläggs i fyra huvudkrav vid forskning: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Esaiasson m.fl., 2007:441). 

För att leva upp till Informationskravet, informerade vi våra undersökningsdeltagare om vilka 

villkoren var och om deras uppgifter i studien då det gällde deras deltagande, samt att de 

upplystes om att de deltar frivilligt och att möjligheten till att avbryta sin medverkan hela 

tiden kvarstod. Enligt Samtyckeskravet bör forskaren inhämta samtycke från 

undersökningsdeltagaren/deltagarna. Gällande Konfidentialitetskravet finns ett nära samband 

till offentlighet och sekretess; att alla i en undersökning skall behandlas med stor 

konfidentialitet och att deras personuppgifter förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som inhämtas endast får brukas för forskningens 
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ändamål om enskilda personer. Alla dessa krav har vi haft i beaktning såväl kortsiktigt som 

långsiktigt under insamlingen, bearbetningen samt utskrivningen av vårt material (ibid: 442-

446). Allt i det så kallade individskyddskravet har vi även haft i beaktning vid utformandet av 

vårt missivbrev som de tänkta deltagarna fick ta del av innan de samtyckte. Det är väldigt 

viktigt att ha allt detta i åtanke vid forskning så att ingen som väljer att delta får lida någon 

skada eller att deras identitet röjs (se bilaga 1).   

 

Förutom individskyddskravet finner vi även att förmågan att hantera svåra avvägningar ligger 

i forskarens egen karaktär och att hans eller hennes förmåga till lyhördhet, inför de olika 

situationerna som denne ställs inför är viktig.  Forskarens egen personliga lämplighet anser vi 

därför även spela en stor roll inom allt forskningsarbete.  

 

När vi träffade de utvalda ledarna till studien första gången för att boka in vilka möten vi 

skulle få tillträde till, tog vi för givet att det var ledarna som skulle ansvara för, att tillfråga 

medarbetarna om deras samtycke till vårt deltagande under mötena. Detta var något vi fann 

som naturligt eftersom det är ledarna som har den bästa kontakten med sina medarbetare och 

det yttersta ansvaret för dem. Vi är dock medvetna om att vi i denna studie kan väcka en del 

etiska frågor eftersom som vi inte själva inhämtade medarbetarnas samtycke till deras 

deltagande, utan tog för givet att det var ledarna som tog på sig detta ansvar. Då man gör en 

studie som denna blir även medarbetarna observerade till en del, eftersom det var möten där 

ledarna träffade sina medarbetare som vi observerade. Men ledarna som deltog i den här 

undersökning var exakta med att tydliggöra för sina medarbetare innan mötena startade att det 

var de som vi observerade och inte medarbetarna. De var även noga med att klargöra syftet 

med vår studie och vad vi specifikt observerade. Vid mötena som vi deltog på fanns ingen 

medarbetare som uttryckte något som helst problem med att vi som observatörer var 

närvarande, så vi kände oss alltid välkomna att delta. Samtliga ledare i undersökningen var 

noga med att ge sina medarbetare denna information. Så utifrån etiska termer tycker vi ändå 

att medarbetare fick en sann bild av vad vår studie inbegrep. 

 

4.11 Genomförandet av datainsamlingen som ledde fram till resultatet 
I denna studie tackade lyckligtvis alla tillfrågade ja till sin medverkan vilket därför inte 

resulterade i något bortfall. Efter det att ledarna tackat ja bestämdes en tid för träff med 

respektive ledare. Under denna träff bokades tre tillfällen för observation in med de tre 



21 
 

ledarna. Vi genomförde sammanlagt nio observationer, där längden på observationen blev 

cirka en timme/observation. Längden kom naturligt att bli detta eftersom vi som observatörer 

inte orkade behålla fokus under längre tid än så. För att kunna uppnå och få maximal kvalitet, 

på de observationer som vi genomförde, passade därför denna längd oss tidsmässigt.  

 

De möten som ledaren och vi kom överrens om att vi skulle ha tillträde till, blev möten där 

ledaren träffade sina medarbetare. Exempel på sådana möten var arbetsplatsträffar och så 

kallade morgonmöten (varav fem var arbetsplatsträffar och fyra var morgonmöten). 

Skillnaden mellan en arbetsplatsträff och ett morgonmöte är att arbetsplatsträffarna är 

inplanerade träffar utifrån en fast dagordning som ledaren har var fjortonde dag tillsammans 

med sina medarbetare. Morgonmötena är däremot en mötesform som fungerar mer som en 

veckovis ”nulägesrapport” över hur verksamheten ser ut och där man inte följer en lika 

strukturerad dagordning.  

 

Under observationen använde vi oss av vårt självkonstruerade observationsschema (se bilaga 

2) där vi före, under och efter observationerna antecknade vad vi observerat. Efter 

observationen förde vi observatörer tillsammans en diskussion om vad vi upplevt, beskådat 

och känt. Därefter sammanställde och omskrev vi, var för sig, det insamlade materialet. Därpå 

påbörjade vi tillsammans en process, för att se om vi kunde finna samband och gemensamma 

nämnare för ledarnas maktutövande vid mötessituationerna med sina medarbetare.  

 

4.12 Bearbetning och analys av datamaterial    
Då vi samlade in våra data under observationerna använde vi oss av stödord och stödmeningar 

som skrevs ner i den framtagna observationsmallen. Vårt datamaterial analyserades och 

bearbetades därefter i fem steg som vi själva naturligt kom att utforma efter hand som vi blev 

välförtrogna med materialet.  Det första steget kom att vara att sammanställa materialet, var 

för sig, i löpande texter. För att kunna skapa oss en förståelse och uppfattning över våra 

texters innehåll lästes dessa sedan, i steg två grundligt igenom av båda observatörerna. I det 

tredje steget markerade vi sedan viktiga valda delar ur vardera observationen som var av 

intresse för vår studies syfte och frågeställning. Då vi genomförde nio observationer och var 

två observatörer, blev det sammanlagda antalet observationer arton stycken. I det fjärde steget 

jämförde och analyserade vi därför sedan våra texter för att hitta tecken på samband, finna 

gemensamma nämnare och se likheter dem emellan. I vårt femte och avslutande steg 
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sammanställde vi sedan det specifika som vi funnit i texterna, och organiserade detta för att 

kunna komma fram till ett gemensamt resultat.  

 

Enligt Bryman (2002) kan det vara svårt i kvalitativa undersökningar att på ett snabbt sätt 

frambringa en riktig analys av ett stort och otympligt datamaterial som bygger på ett 

omfångsrik samt ostrukturerat textmateriel.  Som forskare är det därför viktigt att inte fångas 

av det rikliga materialet och i och med det skänka informationen en mer generell betydelse än 

vad den egentligen har. Det är viktigt att man få till stånd en riktig analys. Vid kvalitativa 

analyser finns det inte några uppenbara utformade regler som säger hur man ska genomföra 

en kvalitativ analys (Bryman, 2002:372f).  

På grund av detta var det därför viktigt för oss att bygga upp bearbetning kring datamaterialet 

utifrån de fem steg som vi utformade. Eftersom vi var två observatörer som genomförde nio 

observationer blev det sammanlagda antalet observationer arton stycken så vårt material kom 

att bli väldigt stort och omfattande. De olika stegen som skapades gav oss därför en viss 

struktur till att få en övergripande uppfattning över våra texters innehåll. När vi bearbetade 

datamaterialet utifrån dessa steg gav de oss en klar inblick i vad var och en av oss hade samlat 

in textmässigt. Detta bidrog till att vi på ett lätt sätt kunde komma fram till ett gemensamt 

resultat. 
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5. Teoretiskt perspektiv 
 

5.1 Foucaults maktanalys 
Michel Foucault levde mellan 1926-1984 och kan betraktas som en av 1900-talets mest 

betydelsefulla samhällsteoretiker. Han ville i sina verk ge en förändrad bild som skiljde sig 

från tidigare synsätt. Foucault utgick i hög grad från ett postmodernistiskt tänkande men 

vägrade att kalla sig själv för postmodernist (Giddens, 2003:543). I sina skrifter om brott, 

galenskap, kropp och sexualitet utredde han upphovet av moderna institutioner som till 

exempel fängelser och sjukhus. Detta har spelat en viktig roll då det gäller styrning och 

kontroll av sociala grupper. Foucault utformade betydande idéer om relationen mellan makt, 

diskurs och ideologi i förhållande till moderna organisatoriska system. Flera berömda tänkare 

såsom Karl Marx och Max Weber lade speciell vikt vid just makt och Foucault kom att 

fortsätta på denna väg som dessa klassiska tänkare hade lagt grunden till (ibid.).  

 

Foucault bearbetade under 1900-talet frågan om hur relationen mellan makt och maktaspekten 

som finns inneboende i olika relationer, fungerar. Han ställde sig mer konkret frågan om vad 

makt egentligen var, i början av 1970- talet och kom att fortsatta dessa studier till slutet av 

samma årtionde (Hörnqvist, 1996:7f). År 1972 kan betraktas som maktanalysens ursprungliga 

födelseår, då makten, efter tillträdesföreläsningen Diskursens ordning, kom att bli ett mer 

uttalat tema (ibid:12). Det skedde då en förskjutning i Foucaults tänkande och fokus, från att 

tonvikten låg på studiet av kunskapssystem och deras villkor, till att flyttas åt maktens effekter 

och yttringar (Nilsson, 2008:68). Vid denna tid fanns det ingen klar formulerad uppfattning 

eller tolkning av vad makt var men Foucault uttryckte sin definition (vilket även är den 

definition som vi i den här studien har valt att använda) på följande sätt: 

 

”att makt inte är någonting som förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man behåller 

eller låter sig gå ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av 

ojämlika och rörliga relationer” (hämtad i Hörnqvist, 1996:28).  

 

Vi tolkar detta citat som om Foucault betraktade makt som någonting föränderligt. Något som 

finns inom alla mellanmänskliga relationer och i alla sociala sammanhang. Detta gör så att 

makt därför aldrig kan vara någon enskild individs vara eller ägodel och heller aldrig något 
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som man kan bevara eller bli tilldelad. Makt är därför aldrig någonsin ett varaktigt eller 

konstant statisk tillstånd utan någonting som nyttjas i en oändligt växlande process.  

 

5.2 Maktens uttryckssätt                                                                                       
Foucault menade att maktens uttryckssätt inte sker genom våld, förtryck och repression, för 

om den vore det, menade han att makten skulle vara betydligt mindre tolererad (Nilsson, 

2008:89). Foucault menade vidare att makt inte bara skall ses som ett verktyg utan att den kan 

finnas inbyggd i alla professionella förbindelser och bedriva sitt inflytande via subtila 

förgreningar i samhället. Möten mellan ledare och medarbetare som i praktiken kan innebära 

en ojämn maktfördelning, då ledaren har tillgång till en organisation, professionalitet och 

kunskap, behövde inte alls vara det enligt Foucault. Han ansåg nämligen att medarbetarna inte 

alls behöver vara maktlösa gentemot ledaren, för där det finns makt finns det också motstånd. 

Med detta åsyftade han bland annat att medarbetarna kan inleda förhandlingar och organisera 

sig fackligt vilket på sikt kan leda till förändrade maktrelationer (Meeuwisse, 2000:249).  

Foucault ansåg att det inte fanns några maktfria relationer och att makten därmed fanns 

överallt i samhället. Däremot ansåg han inte att allt var makt eller att maktrelationerna var 

förutbestämda. Maktrelationerna påverkar emellertid alla våra handlingar och handlingsfält 

samtidigt som det alltid finns utrymme för motstånd, så kallad motmakt. Makten är därmed en 

aspekt i alla relationer och sammanhang, vid varje enskilt möte avhängigt av de närvarande 

individernas egenskaper, erfarenhet och/eller utbildning (Nilsson, 2008:92f). 

Foucault avvisade alla substantiella sätt att beskåda makten på, då han menade att den varken 

var en substans eller en egenskap hos en substans. Vidare menade han att man inte kan förstå 

makt som om den vore en enskild individs eller social grupps egenskap, resurs eller rättighet. 

Han betraktade istället makt som en relation mellan individer och att makt därmed inte finns i 

någon fast form utan enbart i en mångfald föränderliga maktrelationer (Hörnqvist, 1996:28).  

Enligt Foucault var inte makt någonting som fysiskt går att greppa tag i, inte heller någonting 

som är helt abstrakt. Maktens yttringar och effekter är emellertid märkbara, påtagliga och 

därför omöjliga att bortse från. Foucault ansåg inte att makten var en institution, eller förmåga 

som vissa besatt utan istället ett komplext strategisk tillstånd i ett visst samhälle (Nilsson, 

2008:91). Foucault menade vidare att makten attraherar och lockar oss samtidigt som den 

tenderar att stöta bort och väcka motvilja. Den kan också kontrollera och förföra oss. Makten 

för Foucault var helt enkelt föränderlig och aldrig ett bestående tillstånd (Beer, 2002:90). 
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Makt sågs därför av Foucault som en levande organism, som en känsla av rörelse vars uppgift 

var att omintetgöra de befintliga systemen och forcera fram nya (ibid:97).  

 

5.3 Maktförhållanden som styrkeförhållanden                                              
Foucault ansåg att maktrelationerna i första hand var styrkeförhållanden och att dessa 

styrkeförhållanden var mellan en individ och en annan, såväl som en grupp jämte en annan. 

Själva termen styrkeförhållande lämnade Foucault emellertid odefinierad vilket enligt 

Hörnqvist inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet. Han menar istället att det ligger en 

poäng i detta då det därmed lämnas en dörr öppen för hur olika maktrelationer och 

styrkeförhållanden kan vara konstruerade och inneha en mångfald (Hörnqvist, 1996:28f).  

Maktbegreppet får genom ordet styrkeförhållande ett vidsträckt spelrum och kan betecknas 

som en relation mellan två enskilda individer eller syfta på individuella särdrag. Exempel på 

detta kan vara omfattningen av verbal förmåga, fysisk styrka eller rent av tekniskt kunnande, 

till relationen mellan olika samhälleliga grupper. Men den kan även avse strukturella 

företeelser, som bland annat den ömsesidiga tillhörigheten – eller den icke ömsesidiga 

tillhörigheten – till det manliga könet, den ekonomiskt härskande klassen eller den rasistiskt 

privilegierade populationen. Huruvida man talar om styrkeförhållandet mellan två individer 

eller grupper, var det enligt Foucault alltid av vikt att lyfta fram vad den ena partens överläge 

bestod av och/eller bottnar i. Foucault betonade även starkt att makten var ständigt verksam 

och föränderlig inom styrkeförhållandena (ibid:29f).  

Foucault ansåg att förhållandet mellan makt och styrkeförhållande bäst kunde begripas genom 

att betrakta styrkeförhållandet som maktens omedelbara uttryckssätt. Detta visar sig då ett 

styrkeförhållande alltid tenderar att ta ett uttryck som ger en effekt på den enskilda individens 

beteende trots att individen ifråga inte erfar någon större dominering eller liknande. 

Styrkeförhållandets utformning påverkar därmed individens beteende även om det inte 

konkret talar om hur en individ skall agera i en viss situation. Foucault menade därför att det 

ligger i individens intresse att utnyttja maktens instabilitet och växlande natur för att 

ifrågasätta varje styrkeförhållande och därigenom göra det föränderligt. I varje ifrågasättande 

kan det därmed, enligt Foucault, ske en förändring (ibid:35). 
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5.4 Maktutövning 
Foucault ansåg att den mest centrala form av maktutövning, i vår del av världen, är den 

teknisk-positiva. Att denna form både skapar och samordnar olika individers och gruppers 

handlingar, löser tvister dem emellan, som bidrar till att styrkeförhållandena stärks och 

motståndet minskas inom den sociala kontext makten används. Han belyste även vikten av att 

makten är organiserad så att tvister som uppstår blir hanterbara för den sociala ordningens 

skull (Hörnqvist, 1996:177f). När Foucault själv analyserade makt, gjorde han det som olika 

former av tekniker med tillhörande teknologier, där tekniken stod för handlingen och 

teknologin för kunskapen om en viss teknik. Foucault ansåg att alla samhällen och perioder i 

historien hade sina makt- kunskapsregimer vilka således producerade olika sorters sanningar 

som endast var giltiga i dess rätta kontext (Nilsson, 2008:81). Ett framträdande inslag i 

Foucaults olika skrifter är hur makt och kunskap kopplas till teknologier som berör disciplin, 

övervakning och hur lagen efterlevs (ibid.). Foucault ville i sina verk lyfta fram och 

demaskera de föreställningar som ligger till grund för våra rådande föreställningar och 

handlingsmönster och på detta vis göra det nuvarande synligt för oss. Detta menade han 

kunde ske genom att värdera det utifrån det förflutnas aspekt. Han ansåg att vi som individer 

aldrig kan formulera allmängiltiga teorier om vårt samhälle, sociala framsteg och modernitet 

utan att vi endast kan vi begripa mindre fragment av dessa företeelser (Giddens, 2007:120).  
 

Individen och samhället betraktades av Foucault som artificiella enheter som opererar utifrån 

maktkonceptet i relationen dem emellan. Individen betraktade han som ett föränderligt 

element, både inom det kollektiva (samhället) och det individuella (personaliga) planet. 

Varken individen eller samhället betraktade han emellertid som överordnat den andra. 

Foucault ansåg likafullt att individen var starkt beroende av styrkekampernas utformande för 

identitet och självuppfattning (Beer, 2002:99f). Individen var därför känslig för maktens 

nycker och betraktades som en ultimat mottagare och slutpunkt för maktens formation. 

Offentliga institutioner betraktades i motsats till individen, inte som lika lätt influerade av 

makten och spelade därför en mer formerade roll (ibid:102). Som individ både man utövar 

makt och blir underordnad den och man kan därför aldrig stå utanför makten då den alltid är 

en närvarande aspekt. Foucault ansåg därför att möjligheten för individen att förbli opåverkad 

av maktens influenser var väldigt små. Att frigöra sig från makten och försöka leva utanför 

maktens struktur var enligt Foucault därför en omöjlighet (ibid:102f).  
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Diskurser spelar en viktig roll i Foucaults tänkande då det gäller makt och kontroll i 

samhället. För Foucault fungerar makten genom olika diskurser i syfte att forma allmänna 

uppfattningar om förståelse för kriminalitet, sexualitet eller galenskap. Så kallade 

expertdiskurser som har etablerats av personer med makt kan utifrån Foucaults tänkande ofta 

bemötas endast via konkurrerande expertdiskurser. Diskurser kan därför i sin användning vara 

kraftfulla verktyg i syfte att begränsa eller förhindra alternativa sätt att tala eller tänka, vilket 

gör kunskap till en form av kontroll (Giddens, 2003:543f).  

 

5.5 Relationen mellan makt och kunskap 
Foucault fascinerades mycket av makt- kunskapsrelationer mellan människor och fokuserade i 

sina studier på hur dessa relationer påverkar oss.  Han ansåg att det inte fanns något 

maktförhållande som inte producerade kunskap, då de båda aspekterna är intimt 

sammanhängande med varandra. Mellan makt och kunskap är det därmed relationerna som 

står i fokus för Foucault och genom kombinationen av makt och kunskap, framhöll han att 

diskursen alltid för med sig så kallade sociala effekter. Själva diskursen finns aldrig utanför 

makten och den kan heller inte studeras utan makt. Relationen mellan makt och vetande måste 

därför alltid studeras empiriskt och på det sättet kan den inte deduceras fram teoretiskt. 

I sina studier prioriterade han därför alltid frågor om hur makten visades, vad som sker i 

maktrelationerna och vilka medel som användes, vilket även är det som vi i den här studien 

fokuserar på. Foucault menade att makt och kunskap är oupplösligt förenade med varandra 

och betonade starkt förbundet dem emellan. För att markera detta skrevs de båda begreppen 

samman till makt/kunskap (Nilsson, 2008:84f). Detta uttryckte Foucault i en intervju:  

 

”Det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap, det är omöjligt för kunskapen att inte 

framkalla makt” (Foucault 1980g:52, översatt och hämtad i Nilsson, 2008:84).  

 

Makt och kunskap blir därmed beroende av och förutsätter varandra vilket gör att de inte kan 

betraktas separat. Foucault ansåg att frågor om hur detta beroende kunde se ut eller vilka 

effekter de kunde få, enbart kunde vederläggas med hjälp av faktiska analyser av till exempel 

olika institutioner, vetande system eller politiska praktiker (ibid:84f). Foucault menade vidare 

att där makt utövas formas kunskap/vetande, vilket gör alla ställen där makt används till 

platser där kunskap kan frambringas. Där makt utövas formas därmed kunskap och genom att 
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bevara samt utöva denna kunskap blir styrkeförhållandet starkare som i sin tur kan leda till att 

kunskapen förmeras (Hörnqvist, 1996:153). Detta uttryckte Foucault på följande vis: 

 

”I själva verket är varje punkt där makt utövas en ort där vetande bildas. Och omvänt, varje 

etablerat vetande möjliggör och säkrar utövandet av makt” (hämtad i Hörnqvist, 1996:153).  

 

Vår tolkning av makt/kunskap är därför att de ingår i ett oupplösligt förbund med varandra 

som inte är möjligt att separera. Det första (makt) kan helt enkelt inte utövas utan det andra 

(kunskap) och det andra (kunskap) framkallar i förlängningen det första (makt).  

 

5.6 Makten som en aktivitet och en produktiv kraft 
Foucaults syfte var inte huvudsakligen att begripa, tolka eller klargöra vad makt var utan att 

skildra hur makt brukas och vad den frambringar såsom maktens uttryck och konsekvenser. 

Foucault ansåg nämligen att det var gagnlöst att studera metafysiska förklaringar om vad makt 

i grunden var. Han kan därför betraktas som filosofisk nominalist då han betonade hur makt 

enbart förekommer som en aktivitet. Makten var enligt Foucault därför inte möjlig att inneha 

utan att bruka och den förekommer av den orsaken aldrig latent utan endast som utövad makt. 

Av den anledningen menade Foucault att makt bör studeras som någonting som är i ständig 

rörelse, som påverkas av olika krafter vilka ombildas uppdelas och griper in i varandra i en 

oupphörlig process i förändring (Nilsson 2008:85f). Foucault beskriv detta på följande vis: 

 

”Makt måste analyseras som någonting som cirkulerar, eller som någonting som bara 

fungerar i form av en kedja. Den finns aldrig här eller där, aldrig i någons ägo, aldrig som 

någons vara eller ägodel. Makt används och utövas genom en nätliknande organisation”  

(Foucault 1980a:98, hämtad i Nilsson, 2008:86). 

 

Foucault betraktade således makt som någonting dynamiskt som ideligen förändras vilket 

betyder att styrkeförhållandena därför aldrig förblir konstanta. Den som har en fördelaktig 

position den ena dagen kan med andra ord hamna i ett underläge nästa dag och vice versa. 

Detta menade Foucault kunde ske var som helst, och både avsiktligt och oavsiktligt. Foucault 

var emellertid kritisk till alla strukturella betraktelsesätt på maktrelationer och ansåg att sådant 

intresse riskerade att resultera i tankegångar på en alltför högt teoretiskt konstruerad nivå och 

med en frånvaro av direkt förbindelse till maktens faktiska effekter. Dessa ansträngningar 
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skådade Foucault därför som fruktlösa och av den orsaken onödiga (ibid:85f). Foucault 

betraktade makten som en icke- intentionell effekt och menade att den utövas utifrån en 

startegisk position (Hörnqvist, 1996:62f). Detta medför att maktrelationerna parallellt blir 

både målinriktade och icke subjektiva. För Foucault var makten således rationell där det 

rationella hänfördes till de tekniker som makten tillämpas med. Detta förklaras genom att den 

som utövar makt för det mesta förstår vad han eller hon gör eller i alla fall vill göra, medan 

personen däremot aldrig någonsin kan få grepp om eller övervaka maktens alla efterdyningar. 

De faktiska handlingarna kan därför få reella konsekvenser som var annorlunda än de som var 

avsedda. Detta kan därför medföra att styrkeförhållandena förändras vare sig man vill det 

(planerat) eller inte (oplanerat) (Nilsson, 2008:87). 

 

Ett viktigt drag i Foucaults maktanalys är att Foucault initierar på att makten har en produktiv 

karaktär. Han menade att makt producerar inte bara vetande utan att den också producerar 

individer (subjekt). Foucault menade nämligen att det är en av maktens verkningar att vissa 

kroppar, diskurser eller gester har kommit att bli utnämnda och urskiljda som individer. Han 

ansåg vidare att individen inte står i förehållande till makten utan att individen helt enkelt är 

en av maktens fundamentala konsekvenser. Detta menade Foucault, även till viss del gällde 

för samhället som enligt honom skapades av de verkningar som makten genererar. Det 

utmärkande för vartdera samhället blir således, enligt Foucaults synsätt, vilka olika 

makttekniker som där kommer till uttryck (ibid:88).  

 

För Foucault var makt någonting som hela tiden producerades och därmed också förmerades. 

Maktens produktiva karaktär medförde därför inte enbart att den på ett produktivt vis 

förmerade olika enheter utan det även medförde att alla kan bruka och få nytta utav den 

(ibid:88f). Makten betraktas därmed inte bara som en form av förbud och repression utan vi 

accepterar den (makten) eftersom den producerar ting, skapar kunskap, frambringar 

njutningar och diskurser. Frestelsen eller vällusten som man kan tala om när det gäller 

maktutövning handlar därför framför allt om förmågan att frambringa eller tro sig kunna 

frambringa resultat i motsats till förmågan att förbjuda eller hindra någonting. Makten 

betraktas därför kunna föra processen framåt genom aktivitet och produktivitet (ibid:89). Vi 

tolkar därmed makt som en aktivitet i ständig rörelse. Som någonting som alltid är i omlopp 

och därför alltid kan ombildas och förändras.  Vi tolkar likafullt makten som en produktiv 

kraft då alla kan använda och gagnas av den och komma fram till eller i alla fall tro sig kunna 

komma fram till resultat som på så vis kan generera vetskap och välbehag.  
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6. Resultat och analys  

 
6.1 Resultat                                                                                                                
När vi hade organiserat det insamlade datamaterialet började vi finna tecken på samband, 

gemensamma nämnare och se likheter. Vi uppfattade hur de olika ledarna skilde sig åt men 

framförallt liknade varandra utifrån det insamlade materialet. Detta var något vi i synnerhet 

såg under mötena gällande ledarnas planering och organisering, beslutsfattande, 

problemlösning, inflytande, relationsskapande, motivation samt stöd till medarbetarna.                  

I nedanstående avsnitt presenterar vi vårt insamlade material från fältet i form av svar på vad 

vi fann under respektive forskningsfråga.  

 

6.1.1 Resultat från: Hur manifesteras makten under mötena?     
En upptäckt som fascinerade oss väldigt mycket när vi studerade ledarna i deras ledarskap var 

hur tydligt makten kunde gestalta sig i de olika mötena mellan ledarna och medarbetarna. Hur 

makten i vissa möten kunde te sig så tydligt att det nästan gick att se den men även röra vid 

den. Alla ledare var olika i sin person men utövade makten på både lika och skilda vis. Likväl 

var makten en tydlig aspekt hos alla ledare i skilda former under mötena.  

Vi kunde märka hur tydlig den automatiska makten som ledaren har, via sin yrkesroll som 

ledare, var. Att exempelvis mötet först startade när ledaren kom oavsett om ledaren var i tid 

eller inte, medan det motsatta förhållandet, det vill säga att ledaren inväntade alla ur 

personalgruppen, inte alltid gällde.  Om någon ur personalen var sen till mötet kunde mötet 

starta utan att all personal var samlad. Detta var något som vi observerade vid några möten. 

Vid de tillfällen då ledaren kom lite senare till mötet än den tid då mötet egentligen skulle äga 

rum, inväntade däremot personalen ledarens ankomst. Nedan följer två exempel utifrån två 

olika observationsanteckningar;                                                                                                         

”… När ledaren väl kom till mötet satt redan alla samlade.  Därmed blev det tydligt hur mötet 

startade i och med ledarens ankomst, då personligt prat upphörde…”. 

”… Ledaren kom till mötet och satte sig hastigt ner. Förklarade sin försening för gruppen, 

tog dagens dagordning i famnen och förklarade dagens möte påbörjat…”. 
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Att det var ledarna som klart och tydligt höll i mötet blev därmed tydligt och kan därför 

betraktas som en form av maktmanifestering. Något annat som blev väldigt tydligt under 

mötena och som även kan betraktas som en form av manifestering, var vem det var som till 

största delen hade makten över ordet under mötena. Vi uppmärksammade nämligen att 

ledarna ofta kom med kunskap och information till sina medarbetare om vad som sker, skall 

ske och har skett, i såväl verksamhet som organisation. Ledarna var generellt sett även väldigt 

duktiga på att få med sig personalen i diskussionerna under mötet men talade till den största 

delen själva. Nedan följer två exempel utifrån två olika observationsanteckningar: 

”… Mötet utgår hela tiden ifrån ledaren genom att ledaren är den som till allra största del 

talar. Ledaren läser punkterna på dagordningen och frågar gruppen om synpunkter, för att 

därefter återigen överta ordet och gå vidare med nästa punkt…”.  

”… Ledaren talar väldigt mycket under mötet, informerar gruppen om förändringar, det 

nuvarande läget och leder diskussionerna…”. 

Vi kunde även tydligt märka hur ledaren styrde mötet med hjälp av ordet och kroppsspråket. 

Detta kan således betraktas som en form av manifestering av ledarens makt. Att ledaren kunde 

uttrycka, artikulera eller betona ord och samtidigt visa, förmedla samt förtydliga det sagda 

ordet med kroppsspråkets hjälp, var ofta väldigt tydligt. Detta för att antingen föra mötet 

framåt eller för att få fram sin ståndpunkt. Nedan följer två exempel utifrån två olika 

observationsanteckningar: 

”… Gruppen meddelar missnöje angående en arbetssyssla varpå ledaren förklarar varför det 

är på det viset. Ledaren gestikulerar med armarna i sin förklaring och understryker med 

rösten att det i nuläget inte finns något som de kan göra…”.         

”… Ledaren avbryter det hela genom att titta på gruppen, sträcka på sig och meddela att det 

är dags att gå vidare. Ledaren lägger särskild betoning på ordet vidare…”. 

 

6.1.2 Resultat från: Vad händer i maktrelationerna?                                                                                          
Någonting som vi tydligt uppmärksammade under våra observationer var skillnaden som 

kunde förekomma under mötena, beroende av om ledaren var den som höll i dagordningen 

eller inte. Den som under mötet höll i dagordningen (det vill säga hade hand om mötets 

riktning och struktur) visade sig nämligen automatiskt få kontrollen över mötet och fick på så 
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vis ”makten över mötets riktning” (anteckning ur en observation). Till största del höll 

emellertid ledarna i mötenas dagordning, men vid de tillfällen då någon ledare hade delegerat 

över den uppgiften till någon ur personalgruppen, kunde vi tydligt märka av en skillnad i den 

ledarens agerande i motsats till hur den ledaren agerad när han/hon höll i dagordningen. Vi 

uppfattade då att ledaren lättare tappade fokus och kontroll över mötets riktning och struktur 

och istället intog en mer periferisk roll samtidigt som han/hon blev mindre delaktig under 

själva mötet. Detta behöver emellertid inte enbart vara negativt, då ett gott ledarskap kan 

innefatta delegation av vissa arbetssysslor och då någon ur personalgruppen på det viset får 

tillfälle att visa sina färdigheter. Men vid de tillfällen som ledarna istället höll i dagordningen 

kunde vi tydligt märka av ledarens position som ledare över gruppen och att ledarens aktivitet 

och driftighet under mötet ökade. Vi tolkar det därför som om ledarna, under de möten då de 

höll i dagordningen, kom att bli mer strukturerade och således behövde ha ”makten över 

dagordningen”. Nedan följer ett exempel utifrån en observationsanteckning där en ledare inte 

hade riktigt kontroll över dagordningen;                                                                                                        

”… Ledaren sitter avslappnat på stolen och lyssnar till uppläsningen av dagordningen. 

Ledaren är inte aktiv i diskussionerna utan mer som en passiv mötesdeltagare…”. 

 

Nedan följer ett exempel utifrån en observationsanteckning där samma ledare istället hade full 

kontroll över dagordningen; 

 

”… Ledaren läser punkt för punkt på dagordningen och diskuterar respektive punkt med 

personalgruppen. Ledaren är saklig och konkret och får mötet att hela tiden färdas framåt. 

Ledaren har på så vis makten över mötets riktning liksom makten över dagordningen…”.  

 

Övervägande avslutade ledarna punkterna på dagordningen med tydliga avslut. Majoriteten av 

ledarna ställde även frågor vid punkternas avslutande samt vid mötenas avslutande om något 

behövde tilläggas, förtydligas eller uppmärksammas. Detta upplevde vi bidrog till att skapa 

ordning, sammanhang och tydliga avslut. Allt detta upplevde vi bidrog till att mötena blev 

enkla att följa, då vi i de flesta möten kunde skönja en röd tråd. Nedan följer ett exempel 

utifrån en observationsanteckning där ledaren höll i dagordningen och gjorde klara 

markeringar där det ena samtalsämnet slutade och det andra tog vid; 
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”… Mötet kretsar kring ledaren hela mötets gång då det är ledaren som bland annat ger 

klartecken kring ämnena man diskuterar utifrån dagordningen. Ledaren visar även tydligt när 

det är dags att gå vidare i diskussionerna genom att bland annat göra uttalanden i stil med; 

okej är det någon som har något mer att ta upp nu eller jag har inget mer att ta upp på den 

punkten. Ledaren kunde även sammanfatta det som gruppen ditintills hade konstaterat 

gällande punkten för att på så vis ringa in det väsentliga…”. 

 

Under våra observationer uppmärksammade vi vikten av att ledaren ser alla sina medarbetare, 

och inte bara de som syns och hörs mest. Ledarens fysiska placering i rummet visade sig av 

den orsaken vara viktig i mötessammanhangen. Detta hade samband med kommunikationen 

då vi kunde märka att vid de möten då ledaren var placerad så att han/hon hade en klar 

överblick över hela rummet och sina medarbetare, blev kontakten emellan ledare och 

medarbetare bättre. Ledaren kunde då se alla sina medarbetare och höra vad de sa. Vid de 

tillfällen då ledaren däremot satt lite sämre till, kunde detta märkas då ledaren inte kunde se 

alla och därför märkbart fick anstränga sig mer för att få kontakt. Den egna fysiska 

placeringen i rummet framstod därför som väldigt viktig. Även rummets utformning, akustik, 

möblernas bekvämlighet och ljusstyrka visade sig vara betydelsefulla faktorer i detta 

sammanhang, då de antingen kunde gynna eller missgynna ledaren. Att sitta på en låg pall när 

alla andra sitter på höga bekväma stolar eller att ha en stark lampa riktad i ansiktet är bara 

några exempel på faktorer som vi uppmärksammade påtagligt missgynnade ledarens position. 

Självklara företeelser men som kanske inte alltid uppmärksammas och/eller rättas till. 

 

Vi upptäckte även betydelsen av att ledaren fick med sig alla sina medarbetare i samtalet 

under mötet så att alla fick komma till tals och bli delaktiga. Detta var ledarna i vår studie 

generellt sett väldigt duktiga på, eftersom de oftast startade sina möten med så kallade ”hur 

mår vi rundor?”, där ledaren frågade var och en av medarbetarna, hur just han eller hon 

mådde. Något som vi uppmärksammade var att när medarbetarna fick denna uppmärksamhet, 

vid starten av mötet, blev de automatiskt mer delaktiga under resten av mötet med. Nedan 

följer ett exempel utifrån en observationsanteckning; 

 

”… När vi alla väl har satt oss ned och kommit till ro sa ledaren till personalen att de nu 

skulle gå laget runt för att höra hur alla mår och har det. Ledaren vände sig då till den 

personal som satt bredvid … och sa då börjar vi med dig. Sedan fortsatte ledaren systematiskt 
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laget runt tills all personal hade fått komma till tals. För var person som talade vände sig 

ledaren till just den personen, tittade den i ögonen och lyssnade…”. 

 

Ledarna var även duktiga på att när de ställde frågor, rikta dessa till hela gruppen och inte 

specifikt till någon enskild individ. Alla fick på detta vis möjligheten att svara och delta. 

Nedan följer ett exempel utifrån en observationsanteckning; 

 

”… Ledaren talar och riktar sig till alla i gruppen, även till dem som säger mindre än andra. 

Ledaren försöker ta in alla i diskussionerna…”. 

 

Ledarna var även intresserade av medarbetarnas kunskap och var öppna för olika former av 

kunskapsutbyte. Ledarna uppmanade bland annat medarbetarna till att dra nytta av varandras 

olika kunskaper för att bidra till utveckling och förändring inom gruppen och för 

verksamheten. Ledarna ville på så vis att kunskapen skulle komma från alla möjliga håll, inte 

bara uppifrån och ned. Ledarna efterfrågade även om medarbetarna hade egna förslag på 

utbildningar som de ville gå, för att öka på sin kunskap så att de lättare och bättre kan klara 

arbetets olika utmaningar. Nedan följer ett exempel utifrån en observationsanteckning; 

 

”… Ledaren fortsätter med att uppmuntra gruppen till att dra nytta av varandras 

kompetenser i gruppen och då framförallt när personalen ställs inför olika krissituationer…”.  

 

Vid ett flertal tillfällen uppmärksammade vi att ledarna uppmuntrade sina medarbetare för sitt 

utförda arbete, gav dem positiv feedback och stöttning. Ett exempel på detta var att ledarna 

vid olika tillfällen uttryckte en tillfredställdhet till några av medarbetarna som nyligen 

genomfört en utbildning. Ledarna ville även att de som genomfört utbildningen skulle dela 

med sig av den kunskap som utbildningen givit dem, såväl till de andra medarbetarna som till 

ledaren själv. Därmed kunde vi se hur ledarna ville att kunskapen som medarbetarna fått 

genom utbildningen skulle delas med gruppen och på så vis genereras. Nedan följer ett 

exempel utifrån en observationsanteckning: 

 

”… När detta är gjort fortsätter ledaren med att diskutera med personalen kring en 

utbildning som dessa har gått och nyligen avslutat. Ledaren vill att personalen sammanfattar 

hur de har upplevt denna utbildning samt att ledaren berömmer dem för deras fullföljande av 
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den. Ledaren säger att ledaren gärna vill ta del av personalens slutliga arbete från 

utbildningen och att ledaren är intresserad av att läsa det…”. 

 

Någonting som vi båda reflekterade över under våra observationer var att det under möten där 

deltagarantalet var som störst (mellan 8-15 deltagare), och där ledaren hade många verbalt 

starka medarbetare, stundvis blev mer kamp om ”makten över ordet” under mötet. Vid större 

grupper blev det därför inte lika tydligt tillåtet för ledaren att styra mötet då fler individer 

konkurrerade om ordet. Om ledaren vid dessa tillfällen försökte inneha eller återfå kontrollen 

över mötets riktning, kunde vi båda känna av en form av intern maktkamp mellan ledare och 

medarbetare, där den starkaste parten fick överläge och således ”makten över ordet”. I mindre 

grupper (mellan 3-7 deltagare) upplevde vi däremot att ledarens naturliga position som ledare 

med ”makten över ordet” blev mer naturlig och självklar. Detta behöver naturligtvis inte bara 

ha sitt avgörande i gruppens storlek utan kan även ha att göra med gruppens sammansättning, 

dynamik, deltagarnas individuella särdrag eller dagsform. Vi upplevde i alla fall att de möten 

där deltagarantalet var mindre, var de möten där det förekom färre kamper om ordet som i sin 

tur innebar att mer fokus riktades mot ledaren och vad denne hade att säga. Det förekom 

emellertid inga nämnvärda tvister under mötena. Vi upplevde istället att de flesta mötena var 

strukturerade, organiserade och att ledarna klarade av att upprätthålla en social ordning genom 

att bland annat styra upp de diskussioner som skulle kunna leda till konflikter.  

 

6.1.3 Resultat från: Vilka medel och resurser kommer där till användning?                                                

Det blev ofta under observationerna tydligt för oss att ledarna genom utbildning fått en hög 

teoretisk kunskap om det sociala området. Vi observerade bland annat att ledarna hade en stor 

analytisk förmåga vilket ökade på deras makt i ledarskapet. Detta visade sig exempelvis 

genom hur ledarna lyckades förmedla olika förslag till förändring och ge medarbetarna olika 

perspektiv att betrakta skilda fenomen på. Vid diskussioner blev detta väldigt påtagligt då 

ledarna vid ett flertal tillfällen gav konstruktiva råd eller förslag på hur man alternativt sett 

kan betrakta situationen, som därigenom ledde diskussionen framåt. Ledarnas kunskap kan 

därför både betraktas som ett medel och som en resurs under mötena.  

Någonting som vi upplevde som väldigt positivt med ledarna som vi observerade, var deras 

sätt att bemöta sina medarbetare på. Samtliga ledare uttryckte nämligen ett stort intresse för 

det som medarbetarna uttryckte, tänkte och tyckte.  Vi upplevde inte att någon medarbetare 

blev nonchalerad eller förbisedd. Alla verkade däremot bli sedda. Ledarna ansträngde sig 
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även för att besvara medarbetarnas frågor och om det var något som ledarna inte själva kunde 

svara på, lovade de att ta med sig frågan till någon annan profession som visste svaret. 

Ledarna hade därför tydligt makten att ta reda på saker och fråga sig runt genom ett stort 

kontaktnät till andra kunskapsbärare, tillhörande olika professioner inom organisationen. De 

hade således tillgång till olika sociala nätverk och var ”spindeln i nätet” med rätt kapital, 

språk och därigenom tillåtelse att röra sig inom befogenhetens fält. Vi ser på detta som ett 

bevis på de resurser/medel som ledarna har tillgång till. Nedan följer ett exempel utifrån en 

observationsanteckning; 

 

”… Då personalen ställer frågor eller funderar över något som ledaren inte kan svara på 

lovar ledaren att ta med sig frågorna till någon annan profession som kan besvara 

frågorna…”. 

 

Ledarna lyssnade genuint och uppmärksamt till sina medarbetares åsikter och till och med bad 

om att få höra dem. Detta märkte vi såväl av på deras språk, kroppsspråk som gester. Ledarna 

gav vissa tecken som visade att de lyssnade intresserat, såsom att de gav ifrån sig 

instämmande ”hummanden”, ställde följdfrågor och hade ögonkontakt med den som de talade 

med. Nedan följer två exempel utifrån två olika observationsanteckningar;                                                                                                         

”… Hela ledarens kroppsspråk visade hur denne aktivt lyssnade till personalen; hur ledaren 

satt riktat mot den som talade, hur ledaren hade ögonkontakt med den och lyssnade genom att 

ge ifrån sig instämmande och jakande läten på det personen i fråga sa…”.                                    

”… Ledaren vände sitt ansikte mot den som talade, tittade den i ögonen och gav ifrån sig 

hummande läten under tiden som personen talade. Detta som en form av bekräftelse på att det 

som personen i fråga sagt, hade uppfattats av ledaren…”.                  

I de övervägande mötena observerade vi ledarna som väldigt strukturerade, skärpta, tydliga 

och trygga i sin yrkesroll. Vi upplevde även att ledarna kunde upprätthålla den sociala 

ordningen som mötet krävde på ett seriöst och tillfredställande vis. Ingen av ledarna var 

tillbakadragen eller fullständigt passiv utan de var istället överlag väldigt aktiva, avslappnade 

och öppna. Denna öppenhet gällde inte bara deras sätt att tala utan kanske framförallt deras 

sätt att röra sig, det vill säga deras kroppsspråk. Ledarna satt för det mesta avslappnat 

bakåtlutade med öppna armar och till synes mottagliga för vad som än skulle inträffa. Deras 

kroppsspråk uppfattade vi som väldigt tydligt och säkert då ledarna använde diverse olika 
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rörelser och gester för att förstärka det sagda ordet. Ingen ledare dolde eller förminskade sin 

kropp, den var istället högst påtaglig och närvarande under alla möten. Kroppens hållning och 

position i rummet framstod därför som en viktig faktor för ledarna i deras ledarskap. Deras 

sätt att tydliggöra sina kroppar under mötet, uppfattade vi av den anledningen som viktig. 

Nedan följer två exempel utifrån observationsanteckningar ur två olika möten;  

”… Ledarens beteende var under mötet väldigt avslappnat, … satt bakåtlutad i stolen med 

armarna öppna. Den ena armen låg i ledarens knä och den andra växlade ledaren mellan att 

ha på stolens ryggstöd eller använda som hjälpmedel när ledaren talade…”. 

”… Ledaren satt bakåtlutad i en stor fåtölj, rak i ryggen och med armarna liggande längs 

fåtöljens armstöd. Ledaren sträckte sig när han/hon talade och gestikulerade mycket…”.  

Ledarna använde sig även mycket av rösten under mötena och då framförallt genom att bruka 

ett tydligare röstläge samt uttal för att bland annat förtydliga någonting. De kunde även ta till 

ord som en form av förstärkning för att tydliggöra sin ståndpunkt vid en diskussion. Nedan 

följer ett exempel utifrån en observationsanteckning; 

”… När ledaren vill tydliggöra något gör ledaren detta genom att höja sitt röstläge eller 

lägga en starkare betoning på vissa ord…”. 

 

6.2 Analys  
I nedanstående avsnitt skall vi nu förena vår praktiska erfarenhet från fältet (i form av den 

fakta som vi framförde under våra frågeställningar i resultatdelen) med vårt val av teoretiskt 

perspektiv. Detta redovisas deskriptivt under respektive forskningsfråga. 

 

6.2.1 Analysen av: Hur manifesteras makten under mötena?     
Någonting som blev väldigt påtagligt för oss under våra observationer var hur ledarna verkade 

vara mötenas drivkraft. Vi uppmärksammade bland annat att själva mötena först började när 

ledarna kommit till platsen och givit sitt klartecken. Ledarna startade således mötet oavsett 

om de var i tid eller inte och var på så vis en generator till aktivitet och en produktiv kraft. Om 

ledaren inte kom till platsen skulle det resultera i att mötet inte blev av. Ledaren kan av den 

anledningen betraktas som väldigt viktig för mötets existens. Detta att gruppen väljer att 

invänta ledarens ankomst är därför väldigt intressant ur makaspekt, då det tydligt visar 
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ledarens starka status inom gruppen som troligtvis grundar sig i ledarens position som ledare 

över gruppen. Eftersom denna position är kopplad till makt blir ledarens naturliga makt inom 

gruppen därför både tydlig och uppenbar. 

 

Foucault betonade emellertid att makt endast existerar som en aktivitet då han menade att det 

inte är möjligt att äga eller inneha makt utan att nyttja den. Vidare menade Foucault att 

makten aldrig kan vara latent utan att den enbart existerar som tillämpad makt och att 

maktutövning inte främst handlar om en förmåga att förhindra eller förbjuda något utan 

snarare om att åstadkomma eller kunna tro sig åstadkomma resultat (Nilsson 2008:86ff). 

Utifrån våra observationer kunde vi med teorins hjälp förstå hur ledarnas makt, under mötena, 

endast existerade i utövad form. Deras makt var ingenting som dem ägde eller bar på. Ledarna 

var inte synonyma med makt utan deras position kännetecknades av makt som ledarna i sin 

tur nyttjade under och i anslutning till mötena. Detta för att, för organisationens räkning, 

åstadkomma eller tro sig kunna åstadkomma resultat. Ledaren blir ur det perspektivet 

organisationens förlängda arm som nyttjar makten på ett aktivt och produktivt sätt för att nå 

eller kunna uppnå organisationens eftersträvade mål. Att gruppen väljer att invänta ledarens 

ankomst kan därför tolkas som ett resultat av att makten från organisationen (den förlängda 

armen) måste representeras under mötet för att mötet överhuvudtaget skall kunna existera och 

kunna resultera i någonting produktivt som i sin tur kan förmeras. Utan ledaren finns ingen 

representant från organisationen och därför inte heller något möte att tala om. Makten som 

ledaren representerar blir således aktiv och kan under mötet skapa en produktiv kraft som i sin 

tur kan förmeras. Att gruppen inväntade ledarens ankomst kan ur det perspektivet förstås.  

 

Under våra observationer uppmärksammade vi att ledarna till största del var de som hade 

”makten över ordet” under mötet. De kom med mycket kunskap till gruppen om vad som 

sker, skall ske och har skett och var därigenom den mest dominerande patern under mötet.  

Enligt Foucault handlar maktutövning om förmågan att frambringa eller tro sig kunna 

frambringa resultat i motsats till förmågan att förbjuda eller förhindra någonting (Hörnqvist, 

1996:89). Ledarna i vår studie ansåg förmodligen att de under mötena kunde frambringa 

resultat i motsats till att förhindra eller förbjuda någonting. De kan därför tolkas att de ha de 

den övervägande ”makten över ordet” eftersom de ansåg sig ha vikigt information att delge 

gruppen som därför krävde att de hade ”makten över ordet”. Ledarnas makt under mötet 

manifesterades således genom att de till största delen hade ”makten över ordet”.  De använde 

emellertid inte bara sitt språk som ett medel för att få fram sin vilja under mötet, utan även sitt 
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kroppsspråk. Ledarna kunde exempelvis uttrycka, artikulera eller betona ord och samtidigt 

visa, förmedla samt förtydliga det sagda ordet med kroppsspråkets hjälp. Detta för att 

antingen föra mötet framåt eller för att få fram sin ståndpunkt. Helt enkelt som en form av 

maktmanifestation. 

 

Foucault menade att alla maktrelationer är styrkeförhållanden där olika exempel på sådana 

maktrelationers grund kunde vara omfattningen av verbal förmåga, fysisk styrka eller rent av 

tekniskt kunnande, till relationen mellan olika samhälleliga grupper. Huruvida man talar om 

styrkeförhållandet mellan två individer eller grupper, var det enligt Foucault alltid av vikt att 

lyfta fram vad den ena partens överläge bestod av och/eller bottnar i (ibid:28ff). I vårt fall 

handlade styrkeförhållandet om en ledare och en grupp, där ledaren har fått sin position 

genom en högre akademisk utbildning. Detta styrkeförhållande grundar sig av den 

anledningen i en möjlig akademisk skillnad (om personalen inte har lika hög utbildning som 

ledaren) vilket automatiskt ger ledarna mer utrymme och auktoritet att uttrycka sig. Ledarna 

behöver nödvändigtvis inte besitta en större omfattning av verbal förmåga än vad sina 

medarbetare gör men deras åsikter kommer gå grund av skillnaden i position (såsom ledare 

och medarbetare faktisk är) fram tydligare. Det kan också vara så att ledarna genom den 

akademiska utbildningen hade en högre kunskap om vissa områden (såsom kunskapen om hur 

man styr upp ett möte) och därför blir i överläge angående den punkten och således får större 

utrymme under mötet. Om ledarna har mer kunskap om vissa saker blir det av den 

anledningen förståeligt varför de till största del styrde mötet. 

 

6.2.2 Analysen av: Vad händer i maktrelationerna?                                                                                           
Någonting som blev tydligt för oss under våra observationer var den stora skillnad som 

föreföll beroende på vem det var som hade ”makten över dagordningen” under mötet. Under 

de möten då ledarna hade lämnat ifrån sig detta ansvar till gruppen tenderade nämligen 

ledarens roll att bli mer passiv och tillbakadragen medan de enskilda gruppmedlemmarna i 

stället fick utökat spelrum. Under de möten då ledaren hade denna makt, blev ledarens roll 

däremot mer framträdande och ledaren föreföll bli både mer aktiv och produktiv under mötet. 

Denna makt eller avsaknad av makt kan av den orsaken utnämnas som ett skäl till ledarens 

aktivitet eller passivitet under mötet.  
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Foucault betraktade makten som en icke- intentionell effekt och menade att den utövas utifrån 

en startegisk position (Hörnqvist, 1996:62f). Detta medför att maktrelationerna parallellt blir 

både målinriktade och icke subjektiva. För Foucault var makten således rationell där det 

rationella hänfördes till de tekniker som makten tillämpas med. Detta förklaras genom att den 

som utövar makt för det mesta förstår vad han eller hon gör eller i alla fall vill göra, medan 

personen däremot aldrig någonsin kan få grepp om eller övervaka maktens alla efterdyningar. 

De faktiska handlingarna kan därför få reella konsekvenser som var annorlunda än de som var 

avsedda. Detta kan därför medföra att styrkeförhållandena förändras vare sig man vill det 

(planerat) eller inte (oplanerat) (Nilsson, 2008:87).  

 

De ledare som under vissa möten överlämnade ”makten över dagordningen” till gruppen 

hade, enligt Foucaults sätt att betrakta det, med största sannolikhet förstått vad han eller hon 

gjorde eller i alla fall ville göra, medan personen däremot aldrig någonsin kunde få grepp om 

eller övervaka maktens alla efterdyningar. Beslutet att lämna ifrån sig ”makten över 

dagordningen” var således intentionellt men var kanske ett sådant beslut som fick 

konsekvenser som var annorlunda än de som var de avsedda. Konsekvensen som vi 

uppmärksammade var att ledaren blev mindre involverade och till och med passiv under 

mötet, vilket med största sannolikhet inte var det tänkta utfallet. Besluten att däremot ha 

”makten över dagordningen” var även det ett intentionellt beslut, som i motsats till det 

föregående (enligt våra observationer) gav bättre utfall för ledarens delaktighet. Dessa 

exempel belyser därför svårigheten med att på förhand kunna förutse maktens alla 

efterdyningar, då man först i efterhand kan skåda de faktiska konsekvenserna.  

 

Det var som sagt inte bara ledaren som under mötet hade makt, då makt inte är någonting som 

någon enskild individ äger tillgång till. När mötena väl hade kommit till stånd utgjordes 

interaktionen mellan de närvarande aktörerna däremot av en växelverkan som således 

påverkade maktförhållandena. Foucault menade att makt existerar i ett ständigt spel, en 

ömsesidig påverkan, som omformas i/mellan relationerna. Detta uttryckte han på följande vis: 

 

”att makt inte är någonting som förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man behåller 

eller låter sig gå ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av 

ojämlika och rörliga relationer” (Hörnqvist, 1996:28). 
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Detta citat belyser väldigt tydligt våra faktiska upplevelser under observationerna. Hur det 

inte enbart var ledarna som hade eller utövade makt under mötena, utan att samspelet under 

mötet skedde i en ömsesidig interaktion mellan alla närvarande aktörer. Att alla hade 

möjlighet att komma med invändningar, förslag och idéer och således påverka mötets riktning 

och struktur. Även om ledarna övervägande var den styrande parten under mötena (och därav 

i fokus för våra observationer), kunde vi alltså skönja maktens föränderliga karaktär när den 

växlade mellan de olika relationerna. Detta samspel och utbyte som förekom under mötena 

blev på så vis produktivt och växlingen blev av den orsaken även produktiv eftersom fler 

tankar och idéer fick framträda. Den makt som vi observerade kan på grund därav sägas vara 

både aktiv och produktiv samt att den förmerades.  

 

Foucault ansåg att makt måste studeras som någonting dynamiskt som ideligen förändras 

vilket betyder att styrkeförhållandena därför aldrig kan förbli konstanta. Den som har en 

fördelaktig position den ena dagen kan med andra ord hamna i ett underläge nästa dag och 

vice versa. Detta menade Foucault kunde ske var som helst, och både avsiktligt och 

oavsiktligt (Nilsson, 2008:85f). Han beskrev det själv på följande sätt; 

 

”Makt måste analyseras som någonting som cirkulerar, eller som någonting som bara 

fungerar i form av en kedja. Den finns aldrig här eller där, aldrig i någons ägo, aldrig som 

någons vara eller ägodel. Makt används och utövas genom en nätliknande organisation”  

(Foucault 1980a:98, hämtad i Nilsson, 2008:86). 

 

Detta citat belyser maktförhållandenas föränderliga karaktär som vi alltså upplevde under våra 

observationer. Hur ledarna till största del var de styrande parterna under mötena men som 

samtidigt tillät sina medarbetare att även de komma till tals och på så vis förändra 

maktförhållandena. Detta genom att den som ena stunden visade sig vara i överläge, i nästa 

stund kunde bli den underordnade parten. Ett exempel på detta är att ledarna uppmuntrade 

sina medarbetare till att ta för sig under mötena (att exempelvis tidigt under mötet få alla 

medarbetare aktiva genom hur ”mår vi rundor” eller genom att ställa frågor till medarbetarna 

och på så vi få igång dem) samtidigt som när medarbetarna väl tog plats, fick ledarna sträva 

efter att återta kontrollen över mötets riktning genom att bland annat ta över ordet. 

Interaktionen under mötet kan i den betydelsen betraktas som ett maktspel där makten 

cirkulerade och aldrig fanns i någons ägo. Maktförhållandena mellan aktörerna skiftade 

således från stund till stund under mötet.  
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Vi uppmärksammade att ledarna under mötena uppmuntrade sina medarbetare väldigt mycket 

och gav dem både positiv feedback och stöttning. Ett exempel på det är att en av ledarna 

avslutade ett av mötena med personlig och direkt positiv feedback till var och en av sina 

medarbetare. Ett annat exempel var att majoriteten av ledarna uttryckte en tillfredställdhet till 

några medarbetare som nyligen genomfört en utbildning. På det viset motiverade ledarna 

personalen med positiv kraft att fortsätta arbeta i samma stil men också till att ta nya tag. 

Ledarna uttryckte även en önskan om att de som genomfört en utbildning skulle dela med sig 

av den kunskap som utbildningen givit dem, såväl till de andra medarbetarna som till ledaren 

själv. Därigenom uppfattade vi hur ledarna ville att kunskapen som medarbetarna fått med sig 

skulle delas med gruppen och ledaren, så att den där kunde bli till nytta för verksamheten.  

 

För Foucault var makt någonting som hela tiden producerades och därmed också förmerades. 

Maktens produktiva karaktär medför inte enbart att den på ett produktivt vis förmerar olika 

enheter utan det medför också att alla kan bruka och få nytta utav den (ibid:88f). Genom att 

ledarna (i maktposition) uppmuntrade alla sina medarbetare till att dela med sig av kunskapen 

som de hade tagit del av under utbildning, bidrar det till att makten får en produktiv karaktär. 

Den som är i maktposition kan således se till så att kunskapen på ett produktivt vis kan 

förmeras och bli till nytta. Även det att ledarna uppmuntrar sina medarbetare, kan betraktas 

som ett sätt där makten får en produktiv karaktär, eftersom personalen genom ledarens 

uppmuntran (med största sannolikhet) känner sig sedda och uppmärksammade och troligtvis 

därför vill fortsätta i samma spår. Anledningen till att gruppen accepterar makten är enligt 

Foucault att den producerar ting, skapar kunskap, frambringar njutningar och diskurser 

(ibid:89). I detta fall accepteras makten troligtvis eftersom den frambringar och skapar 

kunskap som blir till nytta för verksamheten. Makten betraktas därför med största sannolikhet 

av gruppen, kunna föra processen framåt genom produktivitet. 

 

Under våra observationer uppmärksammade vi att under de möten då deltagarantalet var som 

störst och då det fanns flera verbalt starka medarbetare, blev det stundtals mer kamp om 

”makten över ordet”. Fler aktörer ville då in i samspelet vilket fick ledarens makt över ordet 

och över mötet att förändras. Detta kan förstås enligt Foucaults maktanalys då han ansåg att 

alla maktrelationer i första hand var styrkeförhållanden (Hörnqvist, 1996:28) och att dessa 

bäst kunde begripas genom att betrakta styrkeförhållandet som maktens omedelbara 

uttryckssätt. Detta menade Foucault visar sig då ett styrkeförhållande alltid tenderar att ta ett 

uttryck som ger en effekt på den enskilda individens beteende trots att individen ifråga inte 
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erfar någon större dominering eller liknande. Styrkeförhållandets utformning påverkar därmed 

individens beteende även om det inte konkret talar om hur en individ skall agera i en viss 

situation. Foucault menade därför att det ligger i individens intresse att utnyttja maktens 

instabilitet och växlande natur för att ifrågasätta varje styrkeförhållande och därigenom 

förändra det (ibid:35). Alla närvarande aktörerna under våra observationer befann sig med 

andra ord, enligt Foucault, inom ett styrkeförhållande och detta styrkeförhållande påverkade 

deras beteenden. Eftersom makten är ostabil och föränderlig, leder ifrågasättande av de 

rådande styrkeförhållandena därför till att de kan komma att förändras. Vill man under ett 

möte förändra de rådande styrkeförhållandena (som kanske våra deltagare ville), är då det 

bästa sättet att ifrågasätta det nuvarande för att komma fram till ett mer (kanske för den 

parten) fungerande styrkeförhållande. 

 

6.2.3 Analysen av: Vilka medel och resurser kommer där till användning?   

Ledarna inom vår studie har nått sin ledarposition genom en akademisk utbildning och de har 

genom sin utbildning fått en hög teoretisk kunskap om det sociala området som de verkar 

inom. Detta såg vi ofta bevis på under våra observationer. Vi observerade bland annat att 

ledarna hade en stor analytisk förmåga, då de kunde förmedla olika förslag till förändring 

under mötena och ge medarbetarna olika alternativa perspektiv att betrakta skilda fenomen på. 

När diskussionerna under mötena hade låst fast, var ledarna ofta snabba med att få dem att 

leda vidare genom att exempelvis föra in nya tankar och synsätt i samtalen. Under våra 

observationer uppmärksammade vi också att ledarna kom med kunskap och information till 

gruppen om vad som sker, skall ske och har skett, i såväl verksamhet som organisation. Men 

även då samtalen rörde vardagliga frågor kunde ledarna informera gruppen om olika saker. Vi 

uppmärksammade även att ledarna hade tillgång till mycket kunskap från sektionen och alla 

där arbetande kolleger. Ledarna hade därför tydligt makten att ta reda på saker och fråga sig 

runt genom ett stort kontaktnät till andra kunskapsbärare, tillhörande olika professioner inom 

organisationen. De hade således tillgång till olika sociala nätverk och var ”spindeln i nätet” 

med rätt kapital, språk och därigenom tillåtelse att röra sig inom befogenhetens fält. 

 
Allt detta bidrog till att ledarna själva hade mycket kunskap men även hade nära tillgång till 

det. Genom ledarens position som ledare och tron från medarbetarnas sida om att ledaren har 

mycket kunskap, men även det faktum att ledaren utgav sig för att ha kunskap under mötet, 

bidrog detta till att ledaren fick en stor makt inom gruppen under mötena. Vi märkte bland 
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annat av hur medarbetarna villigt lyssnade till ledarna när de talade och betraktade ledarna 

som någon som visste svaret på deras frågor och funderingar. Vi upplevde att ledarna genom 

sin kunskap och sitt informationsövertag, därför fick kopplingen mellan makt/kunskap att bli 

tydlig under mötena. Och vice versa, att kunskapen dem hade, gav dem makt under mötet. 

Kopplingen mellan makt och kunskap blev på det viset väldigt tydlig för oss under våra 

observationer. Detta är något som stämmer överrens med vad Foucault påstår då han i sin 

maktanalys menar följande;  

 

”Det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap, det är omöjligt för kunskapen att inte 

framkalla makt” (Foucault 1980g:52, översatt och hämtad i Nilsson, 2008:84).  

 

Med detta menade Foucault att makt och kunskap är oupplösligt förenade med varandra då 

den ena (makt) omöjligt kan utövas utan den andra (kunskap), och då det är omöjligt för den 

andra (kunskap) att inte framkalla den första (makt). De ingår helt enkelt i ett evigt, olösligt 

förbund med varandra (Nilsson, 2008:84f). Detta blev självklart för oss under våra 

observationer då ledarna teoretiskt sätt bär på mycket kunskap och då denna kunskap till och 

med har bidragit till att de har fått positionen som ledare över gruppen. Det blev därför 

naturligt en självklarhet att det är omöjligt att utöva makt utan kunskap, samtidigt som det 

föreföll omöjligt för kunskapen att inte framkalla makt (då grupperna ville lyssna till den som 

hade kunskap om en fråga).  Makt och kunskap blev därmed beroende av och förutsatte 

varandra, vilket gör att de inte kan betraktas separat utan endast i ett oupplösligt tillstånd.  

 

Ledarna var emellertid inte den enda parten som hade kunskap och erbjöd gruppen denna 

under mötet. Ledarna intresserade sig nämligen även mycket för medarbetarnas olika 

kunskaper som när de förmedlades gav den parten som yppat dem, makt i både diskussionen 

och i relationen. Vi uppfattade att ledarna av den anledningen var väldigt öppna för olika 

former av kunskapsutbyte mellan både ledaren och medarbetarna eller mellan olika 

medarbetare. Allt för att kunskapen inom gruppen skulle förmeras och på så vis bli aktiv och 

produktiv. Ledarna uppmanade bland annat medarbetarna till att dra nytta av varandras olika 

kunskaper för att bidra till utveckling och förändring inom gruppen och i verksamheten. 

Ledarna ville på så vis att kunskapen skulle komma från alla möjliga håll, inte bara uppifrån 

och ned. Ledarna var alltså inte där som lärare åt gruppen utan deras inställning verkade 

istället vara att ”vi har alla har någonting att ge varandra” och ”vi har alla någonting att 

lära oss av varandra” (observationsanteckningar). När någon hade någonting att säga lyftes 
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därför detta fram och alla fick på detta vis möjlighet att komma till tals. Ledarna efterfrågade 

även om medarbetarna hade egna förslag på utbildningar som de ville gå, för att öka på sin 

kunskap så att de lättare och bättre kunde klara arbetets olika utmaningar. Det var då upp till 

medarbetarna att själva komma med förslag och argumentera för just den idén.  Även övriga 

diskussionsämnen, synpunkter och invändningar var något som medarbetarna kunde ta upp. 

Den som för tillfället talade var på sätt och vis därför den som hade makten eftersom alla 

aktivt lyssnade till denne. Kunskapsutbytet inom diskursen var således högst aktuellt under 

alla möten som vi var med och observerade.  

 

Mellan makt och kunskap är det relationerna som står i fokus för Foucault och genom 

kombinationen av makt och kunskap, framhöll han att diskursen alltid för med sig så kallade 

sociala effekter (Nilsson, 2008:84f). Detta blev av ovanstående beskrivning tydligt då 

samspråket som diskursen utger, bidrar till en förmering av kunskapen. Om alla får vara med 

och tycka och tänka resulterar det naturligt i att fler idéer får komma fram, vilket i sin tur 

leder till en förmering av kunskapen. När kunskap får genereras på det viset resulterar det 

ofrånkomligt i sociala effekter såsom att nuvarande icke-fungerande tankesystem eller rutiner 

kan komma att förändras. Av den orsaken blir det därför tydligt hur makt kan kopplas till 

kunskap och hur makt i själva verket kan vara en plats där vetande och kunskap kan visa sig 

och alstras. Men också hur kunskap kan säkra maktutövning genom att den som kommer med 

den nya/viktiga kunskapen får en högre position inom gruppen som gör att maktutövningen 

eller själva framförandet av kunskap kan fortgå. Vi kopplar detta till Foucaults tanke att; 

 

”I själva verket är varje punkt där makt utövas en ort där vetande bildas. Och omvänt, varje 

etablerat vetande möjliggör och säkrar utövandet av makt” (Hörnqvist, 1996:153).  

 

Avslutningsvis uppfattade vi ledarna som väldigt trygga, avslappnade och tydliga under 

mötena i allt från deras sätt att tala, röra sig till att utforma och styra mötena. Detta skulle 

enligt Foucaults maktanalys kunna förstås med att makten vid varje enskilt möte är avhängigt 

av de närvarande individernas egenskaper, erfarenheter och/eller utbildning och att de 

nuvarande maktrelationerna därför alltid påverkar alla handlingar och handlingsfält eftersom 

ingen maktrelation är förutbestämd (Nilsson, 2008:92f). Anledningen till att ledarna i vår 

studie visade sig vara väldigt avslappnade och trygga under mötena kan av den anledningen 

tolkas vara en effekt av alla de närvarande individerna och hur de påverkade ledarens 

handlingar och handlingsfält… 
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7. Diskussion och egna reflektioner  
 

7.1 Om studiens gång 
Att genomföra deltagande observationer var betydligt mer tidskrävande och ansträngande än 

vad vi hade kunnat föreställa oss ifrån början. Men nu när vi har genomfört de förstår vi att de 

har givit oss mycket och kanske även kommer att ge oss mycket för framtiden. Vi har insett 

hur krävande det kan vara att lära sig att se mer fokuserat på sin omgivning, eftersom vi ofta 

som individer annars är mer inriktade på vad som händer omkring oss själva och hur vi 

uttrycker oss. När man släpper fokusen på sig själv för ett ögonblick, har vi upptäckt att man 

kan få det lättare med att släppa in fler intryck och mer nyfiket se på sin omgivning och andra 

människor i den. Vi tror därför att vi kommer att ha användning av den här kunskapen i 

framtiden då vi möter andra människor. Att vi kan använda detta för att se på vår egen 

eventuellt kommande yrkesroll utifrån en helt annan synvinkel än tidigare.  

 

Att genomföra observationerna tog mycket tid, kraft och var mentalt utmattande. Dels allt 

förarbete men även själva observationerna och kanske framförallt det massiva efterarbetet 

som de resulterade i. Att samtidigt vara både deltagare och observatör kändes ofta som två 

roller som kolliderade med varandra, Vad skall man fokusera på? Det naturliga blev för vår 

del helt enkelt att vi båda intog en starkare observatörsroll än deltagarroll.  

 

Trots att vi hade med oss ett konstruerat observationsschema kunde det stundtals vara svårt att 

veta vad man skulle fokusera vid under observationerna, då intrycken till en början var svåra 

att sortera, vilket ofta hade sin betydelse i hur många deltagare som deltog under mötet. Under 

observationernas gång upptäckte vi emellertid hur detta blev lättare samt att vi på ett tydligare 

sätt kunde se vad individerna gjorde istället för vad som de sade. Vi känner därför att vi 

övade upp vår observationsförmåga allteftersom tiden gick samt att vi även blev mer lyhörda.  

 

Att vinna gruppens förtroende för att kunna få tillträde visade sig vara väldigt viktigt för att få 

en bra observation. Där vi fick fullt förtroende och tillträde blev stämningen under mötet 

nämligen mer avslappnad. De grupper som vi var med vid fler tillfällen, fick vi bäst tillträde i.  

 

Efter avslutandet av samtliga observationer kände vi båda två att det var väldigt viktigt för oss 

att få ventilera och reflektera tillsammans över vad vi upplevt, känt och beskådat. Detta var 
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också något som gav oss väldigt mycket då vi upptäckte att vi hade sett på situationer helt 

olika men även att vi oftast funnit flera gemensamma nämnare. Förståelsen av det här blev att 

vi som individer verkligen kan se saker ur olika ramar och perspektiv men också hur lika vi 

kan vara.  

 

7.2 Om Foucaults maktanalys 
Efter läsning av sekundärlitteratur om Foucault idéer om makt, uppstår tankar hos oss om att 

Foucault är väldigt svårgreppbar, då han gång på gång skiftar perspektiv. Att få till en enkel 

definition av vad makt är, var därför näst intill omöjligt. Foucaults tankar om makt kan 

betraktas som radikala då man jämför dem med andra stora tänkare. Detta får oss därför att 

tänka och känna, att han var en mycket mångfaldig och avancerad tänkare. Att göra makten 

begriplig för oss som undersökare och att analysera maktförhållandet, fann vi därför vara en 

uppgift som förutsatte en skärpt uppmärksamhet. 

 

Att koppla fältstudien till Foucaults teori om makt var samtidigt både enklare och svårare än 

vad vi hade kunnat tro. Enklare då det föreföll tydligt hur teorin gick att koppla till 

observationsfältet, då vi stundvis både kunde se och känna makten på ett tydligt sätt. 

Samtidigt svårare då vi konkret skulle formulera oss i skrift eftersom vissa intryck inte gick 

att på ett rättvist sätt förmedla i ord. Efter att vi har läst och försökt att förstå 

sekundärlitteratur om hur Foucault såg på makt, har vi upptäckt att hans maktanalys ger en 

positiv bild av vad makt är och kan vara. Makt är inte bara en fråga om begränsningar och 

förtryck utan Foucault ansåg att makt i allra högsta grad, är en produktiv och skapande kraft 

samt att den kan sammanflätas med kunskap. Vi har rent konkret kunnat se kopplingen 

makt/kunskap och hur ledarna som vi observerat använt sig av detta på ett aktivt och 

produktivt sätt. Vår förståelse för makt har genom Foucault, därför fått nya nyanser.  

 

De finns dem som kritiserar Foucaults definition av makt då han påstår att makt förstås ur allt 

som produceras ur det sociala, då detta kan tyckas vara en vid definition. Frågan som väcks då 

är om begreppet makt blir utan innehåll eller om det överhuvudtaget finns någon makt att tala 

om då alla sociala processer är makt. Foucault kan tyckas vara lite oklar på denna punkt men 

det han faktiskt säger är att utan makt kan vi inte ha varaktiga sociala ordningar som 

upprätthålls. Vidare påstår han även att makt är en förutsättning för att ett subjekt skall kunna 

uppkomma. Men den ovanstående kritiken som är riktad mot Foucaults definition, delar inte 
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vi helt och hållet. För i vår studie kunde vi se maktens verkningar i vissa sociala processer i 

den kontext som vi observerade. När vi exempelvis såg ett starkt ledarskap hos ledaren kunde 

denne i de situationerna upprätthålla den sociala ordningen. Att makten går att tala om genom 

Foucaults definition, är enligt vår uppfattning därför inte främmande.  

 

7.3 Om den praktiska nyttan 
Vi har under vår studietid förstått att många yrkesverksamma ute på fältet inte tycks vilja 

kännas vid att de har makt då det ofta kopplas till något negativt och fult. De ledare som vi 

var med och observerade under den här studien, kändes däremot fullt medvetna om det 

faktum att de har makt i och med sin position. Genom att ha genomfört dessa observationer 

förstår vi att det är väldigt viktigt att man inom ledande position verkligen känner vid och 

lyfter fram det faktum att man faktiskt har makt i sin roll som ledare. Först då tror vi att man 

som ledare kan förvalta makten på ett positivt, produktivt, aktivt och kunskapsbärande vis 

som i sin tur kan leda till utveckling och förändring. Vi tror att det är genom denna insikt som 

man kan förändra och förbättra relationer och organisatoriska strukturer. 

 

Vi tror att det är möjligt att förändra synen på maktrelationer och skapa nya insikter men 

endast om man belyser dem. För att kunna lösa gamla problem behöver man ibland se på dem 

ur ett nytt perspektiv. Att genomföra forskning på området makt och maktrelationer, bedömer 

vi därför som väldigt viktigt. Eftersom vi fann väldigt lite tidigare studier på vårt område, tror 

vi därför att vår studie kan bidra till nya insikter. Vi anser på grund av detta att det kan ligga 

en praktisk nytta i vår undersökning såväl utifrån valet av teori, metod som studiens slutliga 

resultat. Av den orsaken tror vi även att vår studie kan bidra till nya kunskaper för ledare. Att 

ledare inom det sociala området kan få nya insikter och en djupare förståelse för sättet att 

betrakta makt på. Men framförallt kanske få en insikt om kopplingen mellan kunskap och 

makt och om hur makten är aktiv och produktiv samt hur den kan förmeras. Insikten om den 

positiva makt, som vi i vår uppsats har valt att fokusera på och lyfta fram, bedömer vi därför 

som viktig. Vi anser att det positiva, aktiva, produktiva och kunskapsbärande inom makten, 

inte nog kan understrykas! Att man som professionell exempelvis alltid har någonting att lära, 

inte bara förmedla. Kunskapen kan komma från alla håll, vilket den också visade sig göra 

under våra observationer… 
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Bilaga 1 

Hej!  

Vi vänder oss i detta brev till dig som arbetar som enhetschef/ledare i kommunen.  

Vi heter Eva Jonsson & Anna Forsgren och studerar på Högskolan Dalarna, Sociala 
omsorgsprogrammet, termin sju, och håller för tillfället på att skriva vår C-uppsats. Det 
område som vi funnit intressant att studera är makt i förhållande till ledarskap. Syftet med vår 
studie är att ta reda på vilket sätt ledarens makt gestaltar sig i olika möten med sina 
medarbetare. Vi vill också se vilken betydelse makten får utifrån detta och hur man som 
ledare förvaltar den makt som man automatiskt har. I vår studie definieras makt som något 
dynamiskt som uppstår i interaktioner mellan människor. Detta gör makten föränderlig i olika 
situationer där den exempelvis kan framstå som både positiv och negativ eller till och med 
ibland bli helt värdelös. 

För att ta reda på detta skulle vi vilja genomföra deltagande observationer med dig som är 
enhetschef/ledare i kommunen. Vi skulle då vilja följa med och observera dig under möten 
med dina medarbetare. Detta kommer att ske under en bestämd tid, som vi tillsammans kan 
komma överrens om. Vi skulle bli väldigt tacksamma om du skulle vilja medverka. Din 
medverkan blir anonym, kan inte spåras tillbaka till dig, kommer inte att användas i något 
som helst kommersiellt syfte och är helt frivillig. Genom att godkänna din medverkan 
samtycker du till att delta i vår studie men du har också friheten att avbryta den när du vill. 
Om du väljer att delta och efteråt vill få reda på studiens resultat kan du kontakta någon av oss 
för att få resultatet sammanställt. 

 

Hör av dig med svar senast den 9 november 2009 till Eva eller Anna. 

 

Eva Jonsson  

Tele: XXX                                       Mobil: XX                                           Mail: XXX 

Anna Forsgren 

Tele: XXX                                       Mobil: XXX                                        Mail: XXX 

 

Har du några frågor eller synpunkter får du gärna ta kontakt med någon av oss eller vår 
handledare på Högskolan Dalarna som är Lars-Erik Alkvist. 

Lars-Erik Alkvist 

Tele: XXX                   Mail: XXX 

 

Vi hoppas att du väljer att medverka och tackar på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar Eva & Anna 



 

Bilaga 2 

Observationsschema - Deltagande observation 

 

DEL 1    Att fylla i innan observationen: 

 

Observatörens namn:…………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                      

Befattning:………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                   

Plats:……………………………………………………………………………………………. 

Datum och tid:………………………………………………………………………………….. 

Syfte:…………………………………………………………………………………………… 

Närvarande:…………………………………………………………………………………….. 

Faktorer som kan påverka före och under observationen:……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

DEL 2    Att fylla i under/efter observationen: 

 

Situation: (ex. vad är det som sker) 

 

 



 

Förlopp/händelse: (ex. vad händer, i vilken ordning etc.). 

 

 

Miljö: (ex. hur ser den fysiska miljön, rummet, interiörer etc. ut).  

 

 

Aktörer: (ex. vilka är inblandade och vad har de för position, status, kön och ålder) 

 



 

Beteende: (ex. hur beter sig de inblandade, - kroppsspråk, gester, blickar, språk) 

 

 

DEL 3    Att fylla i under/efter observationen: 

 

Tankar om observationen:  

         

        Direkta:                     Slutsatser/tolkningar:          Analytiska:                     Personliga: 

 

 

 

   

 



 

Bilaga 3 
 
Jette Fogs rekommendationer för intervjuundersökningar (hämtade ur Fangen, 

2005:51f): 

 

 

Fråga dig själv: 
 
 

”Vilka känslomässiga investeringar kan jag ha gjort när jag väljer deltagande observation 

som metod?” 

 

 

”Vilka känslor har jag gentemot mig själv såsom deltagande observatör?” 

 

 

”Vilka känslor har jag gentemot det ämne som min undersökning skall handla om?” 

 

 

”Vilka är mina fördomar eller förutfattade meningar om det fält som jag skall studera?” 

 

 

”Vilka fördomar eller förutfattade meningar har jag om de slags människor som jag kommer 

att möta?”(ibid.). 
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