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Sammanfattning 
 

Under de senaste tre decennierna har populära managementböcker erbjudit snabba och enkla recept 

för hur ledare ska leda personal på ett effektivt sätt. Dessa böcker har blivit bästsäljare och har 

inspirerat många ledare inför nya utmaningar angående personalfrågor. Kända managementförfattare 

har alltså stor påverkan för hur individ och ledarskap uppfattas i samhället, samt för att förstärka en 

viss vision om hur människors beteende borde utformas för att företagsmässiga mål skall kunna 

uppnås. Denna studies syfte var att öka förståelsen för populär managementlitteraturs 

maktdimensioner. Tre bästsäljande managementböcker från sekelskiftet analyserades genom en 

foucaultinspirerad diskursanalys, med fokus på styrningsmentalitet, disciplin och människosyn. I 

analysen visas hur de utvalda böckerna innebär en styrningsmentalitet som präglas av interna 

kontroll- och utvärderingsformer, samt en disciplinär dimension som kristalliseras ut i definitioner av 

vad norm och avvikelse är i dagens organisation.  

 

Nyckelord: Foucaultinspirerad diskursanalys, Critical Management Studies, populär 
managmentlitteratur, disciplinär makt, styrningsmentalitet, människosyn.  
 

 
Abstract 

 
Over the past three decades, popular management books have offered quick and easy recipes for how 

leaders have to lead staff in an effective manner. These books have become bestsellers and they have 

inspired many leaders to face challenges regarding management of people. Famous management 

writers have thus a big influence on how individuals and leadership are perceived in society, as well 

as a big influence to reinforce a certain vision of how human behavior should be designed in order 

for that entrepreneurial goals will be achieved. The study's aim is to increase understanding about the 

power dimensions in popular management literature. Three best-selling management books from the 

turn of the century were analyzed using a Foucault-inspired discourse analysis, focusing on 

management mentality, discipline and view of human beings. The analysis shows how the selected 

books implies a management mentality  that is characterized by internal monitoring and evaluation, 

as well as a disciplinary dimension that crystallizes in the definitions of what norm and deviation are 

in today's organization.  

 

Keywords: Foucault-inspired discourse analysis, Critical Management Studies, popular 
management literature, disciplinary power, management mentality, view of human beings.  



 

 33 

Innehållsförteckning 
 

  

1. Inledning.................................................................................................................................s. 4 

2. Syfte/Frågeställningar.............................................................................................................s. 5 

3. Disposition..............................................................................................................................s. 6 

4. Centrala begrepp 

5.1. Definition av populär managementlitteratur....................................................................s. 6 

5.2. Definition av populär managementdiskurs......................................................................s. 8 

6. Tidigare forskning…………………………………………………………………………....s. 9 

7. Teoretisk referensram 

7.1. Foucaults projekt……………………………………………………………………...s. 12 

7.2. Critical Management Studies……………………………….…………………………s.14 

       8. Metod……………………………………………….………………………………………s. 16 

8.1. Foucaultinspirerad diskursanalys……………………………………………………..s. 16 

8.2. Validitet och reliabilitet………………………………………………………...……..s. 17 

8.3.  Avgränsning..................................................................................................................s. 18 

8.4. Urval…………………………………………………………………………………..s. 18 

8.5. Etiska ställningstaganden……………………………………..………………………s .20 

8.6. Undersökningsguide……………………………………………………..……………s. 21 

       9. Resultat 

9.1. Möjlighetsvillkor…………………………………………………………………..…s. 22 

9.2. Disciplinär makt och styrningsmentalitet……………………………………………..s.25 

9.3. Människosyn och maktdimensioner………………………………………………….s. 28 

10. Diskussion……………………………………………...………………………………….s. 29 

11. Avslutande reflektioner. Metoddiskussion...........................................................................s. 33 

12. Framtida studier…………………………………………………………………………....s. 34 

 

      Referenser…………………………………………………………………………………s. 35 

 

 

 

 



 

 44 

1. Inledning 
 

 
”If power were ever anything but repressive, if it never did 
anything but to say no, do you really think one would be 
brought to obey it? What makes power hold good, what 
makes it accepted, it´s simply the fact that it doesn´t only 
weigh on us as a force that says no, but that it traverses and 
produces things, it induces pleasure, forms knowledge, 
produces discourse.” 
 
                                 Michel Foucault (Rabinow, 1986, s. 61) 

 
 
 
Under de senaste tre decennierna har det utvecklats och spridits en popularisering av 

managementkunskap genom affärsskolor, konsultföretag, affärstidningar och managementlitteratur 

(Furusten, 1996; Fernández, 2007). Den nya ekonomin, som präglas av ständig förändring, hård 

konkurrens och brist på stabilitet, ställer nya krav på ledare i företag. Människor blir en relevant 

faktor i den postfordistiska organisationen, där motivation, flexibilitet, självständighet och andra 

kompetenser hos de anställda blir de viktigaste konkurrensfaktorerna. Att leda människor effektivt 

blir nyckel till framgång men samtidigt blir det svårare än någonsin förut. Det är i detta sammanhang 

som den populära managementkulturen utvecklades, med syftet att förmedla managementkunskap 

till ledare på ett praktiskt, inspirerande och lätt sätt. Populära managementböcker tillhör detta 

fenomen och är ett av dess skriftliga uttryck.  

 

Det finns en stor mängd managementböcker och författare, men bara några få böcker och så kallade 

guruer har fått internationell popularitet och stor påverkan på såväl andra managementförfattare som 

ledare (Furusten, 1996, 1999; Parker, 2002). Dessa få guruer har stort inflyttande på ledarskap i 

praktiken samt på hur arbete och individer uppfattas i organisationer. De vänder sig främst till dem 

som har beslutsfattande position i organisationer, och skriver till exempel om tekniker för att få andra 

att prestera bättre samt för att utvärdera andras och eget jobb på ett effektivt sätt. Deras böcker blir 

bästsäljare i många länder och används ofta som material och inspiration för företagskonsulter och 

ledarskapsutbildare. De har alltså mycket makt att definiera vad människa eller ledarskap betyder i 

vårt samhälle samt att bestämma hur människors beteende borde utformas och kontrolleras för att 

företagsmässiga mål skall kunna uppnås. Med den här utgångspunkten ska denna uppsats analysera 

några relevanta managementböcker i ljuset av Foucaults analysverktyg, med fokus på makt, 

disciplinering och människosyn. Foucaults synpunkter har kompletterats och uppdaterats med  
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postmodernistiska1 synpunkter tagna från den teoretiska ramen av Critical Management Studies. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

 

Att genom en foucaultinspirerad diskursanalys synliggöra vilka maktrelationer och vilken 

styrningsmentalitet som skapas och återspeglas i populär managementlitteratur.   

 

 

Frågeställningar 

 

− Hur problematiseras management och konstrueras som studieobjekt i den populära 

managementdiskursen? 

 

− Vilken styrningsmentalitet uttrycks i populära managementböcker och vilka disciplinära 

tekniker föreslås för att disciplinera, kontrollera och forma beteenden i dagens organisation? 

 

− Vilka förställningar om människan konstrueras i populära managementböcker och vilka 

maktdimensioner innebär de?  

                                                 
1 För att underlätta läsningen har jag valt att förklara och definiera här begreppet postmodernism och dess relation med 

ledarskap- och organisationsteorin. Postmodernismen kan beskrivas som en rörelse som har uppkommit som en reaktion 

på moderniteten, och som innehåller kulturella, estetiska, epistemologiska och filosofiska aspekter. Den postmoderna 

ledarskaps- och organisationsteorin är inte en entydig modell, utan en samling av perspektiv som delar vissa antaganden, 

och som lånar teorier och modeller från olika discipliner för att analysera organisationer (Hatch, 2002; Eriksson-

Zetterquist, 2005). Organisationen uppfattas som en process och ledarskap uppfattas som ett försök att skapa ordning i en 

föränderlig värld. Organisationsförändring är oförutsebart och kan inte kontrolleras genom kunskap. Detta perspektiv 

ifrågasätter den blinda tilltron på instrumentell rationalitet och utvecklas i opposition mot moderna perspektiv som antar 

att ledarskap, företagskultur och organisationsförändring är kontrollerbara faktorer som kan manipuleras instrumentellt 

genom rationella principer (Eriksson-Zetterquist, 2005). Ledarskap inom postmodernismen uppfattas som en komplex 

verklighet som består av variation, inkonsistens och fragmentering. Postmodernismen försöker att analysera, ifrågasätta 

och belysa de explicita samt dolda antaganden som finns bakom våra handlingar, beslut och argument. Genom dessa 

analys och  ifrågasättande kan man föreställa sig andra och nya alternativ som befriar organisationen från dess 

begränsande antaganden (Hatch, 2002). 
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4. Disposition 

 

I avsnittet Centrala begrepp introduceras och definieras några grundläggande begrepp för att klargöra 

uppsatsens studieobjekt. Efter det presenteras en bakgrund kring ämnet i avsnittet Tidigare forskning 

kring populär managementlitteratur. Det följande avsnittet presenterar uppsatsens teoretiska 

referensram. Först introducerar jag en sammanfattning av Foucaults begrepp och analysverktyg som 

är relevanta utifrån denna uppsats syfte. Sedan presenterar jag ett teoretiskt perspektiv, Critical 

Management Studies, som ska användas för att komplettera Foucaults synpunkter. I metodavsnittet 

presenteras metodvalet diskursanalys, samt en motivering till det gjorda urvalet och en presentation 

av materialet. Jag redogör också för några etiska ställningsantaganden samt validitet och reliabilitet, 

och presenterar en undersökningsguide som jag har använt för att analysera materialet. I 

resultatkapitlet presenteras en analys av det valda materialet utifrån undersökningsguiden. Resultatet 

är tematiserat i tre rubriker: möjlighetsvillkor, disciplinär makt samt människosyn och 

maktdimensioner. Var och en av dessa rubriker är kopplade till en av de tre frågeställningarna i denna 

studie. Därefter presenteras en sammanfattande diskussion kring de slutsatser som framkommit. 

Studien avslutas med ett avsnitt med avslutande reflektioner samt förslag till framtida forskning.  

 

 

5. Centrala begrepp i populärframställningar av management 

 

Definition av populär managementlitteratur 

 

Fernández (2007) karakteriserar den populära managementlitteraturen utifrån tre olika aspekter: 

innehåll, författare och mottagare. Innehållet rör sig om organisation och ledarskap, genom texter 

som präglas av enkla och snabba recept som fungerar som en guide till ledare i organisationer. I 

managementlitteraturen hittar ledare generella handlingsprinciper och ledningsfilosofier med fokus 

på ledarens förmåga att påverka hela organisationen uppifrån. Fast managementböcker handlar om 

organisatoriska aspekter undviker de relevanta frågor som till exempel konflikter och 

jämställdhetsfrågor, eller så behandlas dessa teman på ett förenklat sätt. Enligt Fernández (2007) 

tenderar den populära managementlitteraturen att uttrycka ledningens synpunkt och att uppfatta 

andra aktörer i organisationen som medel för att uppnå företagsmässiga mål. Ledarskapsidealet 

presenterar ett mönster i populära managementböcker. Ledaren beskrivs i denna litteratur som en 

förebild och en visionskapare som kan påverka hela organisationens medlemmar (Trollestad, 1994). 
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Författare av populär managementlitteratur presenterar sig som experter i organisation och ledarskap 

och i vissa fall uppfattas de även som guruer. Dessa guruer brukar inte skriva bara om tekniska och 

organisatoriska aspekter utan också om allmänna frågor som till exempel människa, arbete och 

samhälle (Trollestad, 1994; Parker, 2002; Fernández, 2007). Deras inflytande grundas i deras 

karisma och förmåga att inspirera genom känslor, symboler och berättelser (Clarck & Salaman, 

1996, 1998; Jackson, 2001; Fernández, 2007). Vad det gäller mottagare vänder den populära 

managementlitteraturen sig främst till en specifik social grupp, ledare i beslutsfattande position 

(Fernández, 2007). Dessa ledare får genom populär managementlitteratur inspiration och råd för att 

uppnå effektivitet och kunna konkurrera på en globaliserad marknad. Enligt Furusten (1996) är 

populär managementlitteratur mycket framgångsrik bland konsultföretag, affärstidningar och 

ledarutvecklingsprogram. Han påstår därför att denna typ av litteratur har stort inflyttande på hur 

företagsledning uppfattas i organisationer och även i samhället. 

 

Några exempel på kända managementguruer är Peter Drucker, Tom Peters och Rosabeth Moss 

Kanter. Guruernas böcker är vanligtvis kopplade till någon managementtrend. Det finns en stor 

mängd managementtrender som samexisterar, omvandlas, ersättas eller överlappas under tiden 

(Jackson, 2001; Fernández, 2007). Några exempel på managementtrender är Effectiveness-rörelsen, 

representerad av Stephen Covey, Reengineering- rörelsen, representerad av Michael Hammer, eller 

Learning organization, representerad av Peter Senge (Jackson, 2001). 

 
Angående syn på ledare och de ledda har forskarna uppmärksammat några gemensamma drag i 

populär managementlitteratur. Denna litteratur präglas av en kritik mot byråkratisk rationalitet, 

vilken omfattar aspekter som schema, procedurer, administrativa uppgifter, regler, etc. 

Managementförfattarna kritiserar också hierarkier och rigida strukturer, som betraktas som ett hinder 

till den önskade förändringen (Alonso & Fernández, 2006). En annan aspekt som karakteriserar den 

populära managementlitteraturen är en ny syn på ledares uppgift. Ledares mål är att inspirera, 

engagera och motivera de ledda till förändring och till att jobba självständigt på ett marknads- och 

kundorienterat sätt. Ledarskap blir en konst istället för en vetenskap, och den relateras nu till 

attityder, värderingar samt emotionella, kulturella och symboliska aspekter (Jackson, 2001).  

 

Fernández (2007) och Alonso (2001) beskriver hur populär managementlitteratur har varierat genom 

tiden i samband med kapitalismens utveckling. Nutidens ekonomi präglas av snabba förändringar 

samt flexibla och marknadsanpassade organisationer. Detta ekonomiskt och organisatoriskt 
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sammanhang har lett till en ny diskurs om management under de senaste åren, med nya paradigm, 

metaforer och syner på ledarskap och människa. Att leda betyder nu att leda förändring i en instabil 

och oförutsägbar miljö, och undanröja motståndet till förändring hos de ledda. Managementböcker 

använder en ny retorik; instabiliteten beskrivs genom metaforer som ”kaos” och ”nätverk”, de 

anställda blir nu ”efterföljare” och den stora konkurrensen illustreras genom krigsmetaforer. Alla 

termer som refererar till stabilitet har försvunnit, och det finns kontinuerliga referenser till en 

framgångskultur genom begrepp som ”vinnare”, ”stjärna”, ”mästare”, etc. (Alonso, 2001; Alonso & 

Fernández, 2006; Fernández, 2007). 

 

 
5.2. Definition av populär managementdiskurs  

 

Furusten (1996) kontextualiserar den populära managementdiskursen som en del av den populära 

managementkulturen. En kultur kan enligt Furusten definieras genom tre kulturella dimensioner: en 

viss grupp människors sätt att handla, deras sätt att tala och deras sätt att tänka. En av dessa 

kulturella dimensioner, gruppens sätt att tala, konstituerar gruppens diskurs. Diskursens beskrivs av 

Furusten som en konversation: 

 

”Diskursbegreppet kan med andra ord användas för att representera etablerade, pågående 

konversationer om vissa frågor i samhället […] En mer specifik definition av diskursbegreppet är att 

det står för institutionaliserade språkkoder för att uttrycka vad som i en specifik omgivning 

accepteras som sammansatta trovärdiga representationer av verkligheten och olika händelser; dvs. 

former för konversation som accepteras av individer i ett visst socialt nätverk” (Furusten, 1996, s. 22-

23). 

 

Managementdiskursen kan definieras som den diskurs som används av dem som skapar, sprider och 

konsumerar uttryck om företagsledning i olika former (Furusten, 1996). Furusten skiljer mellan fyra 

olika typer av managementdiskurser, dvs. olika sätt att tala om management i samhället: den 

akademiska diskursen, den politiska diskursen, den praktiska diskursen och den populära diskursen. 

Del-diskurserna är dock inte isolerade, gränserna är diffusa och det finns länkar, ömsesidig påverkan 

och en kontinuerlig konversation mellan dem. Den populära diskursen kallas för populär eftersom 

dess retoriska kod är allmän och dess uttryck förenklas systematiskt med pedagogiskt syfte. Den 

omfattar till exempel bästsäljande böcker, ledarskapsseminarier, externa ledarutbildningar, artiklar i 

affärsmagasin, tv-dokumentärer, etc.. Huvudaktörer inom denna diskurs är till exempel 

managementkonsulter som undervisar i ledarutvecklingsprogram, affärsjournalister och naturligtvis 
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också guruer som föreläser och skriver böcker om management (Furusten, 1996). 

 

Populär managementdiskurs är alltså en del-diskurs i den generella managementdiskursen, och 

populära managementböcker är skriftliga uttryck som tillhör den populära managementdiskursen. 

Fast den populära managementlitteraturen är bara en del av den generella managementdiskursen har 

den stor betydelse enligt Furusten: ”de managementböcker som får stor spridning kan ses som 

betydelsefulla inslag i dessa konversationer, eftersom de förmodligen reflekterar många rösters 

allmänna uppfattningar om företagsledning, oavsett om rösterna är lärare, konsulter, praktiker eller 

politiker” (Furusten, 1996, 24). De populära managementböckerna är alltså representativa fragment 

av den populära managementdiskursen, eftersom dessa böcker används som litteratur för 

ledarutvecklingsprogram och handelsskolor samt som referenser för konsulter, i affärstidningar och 

även inom den akademiska världen (Furusten, 1996; Alonso & Fernández, 2006). Utifrån Furustens 

distinktion kan man påstå att denna uppsats har som studieobjekt den populära diskursen om 

företagsledning som uttrycks i populära managementböcker.  

 

6. Tidigare forskning kring populär managementlitteratur 

 
I detta kapitel ges en generell översikt av vad andra forskare har skrivit om detta ämne. I slutet av 

kapitlet presenteras också vikten av diskursanalys i forskning kring managementlitteratur under de 

senaste decennierna. Syftet med detta avsnitt är att sätta studien i ett större sammanhang och 

presentera denna uppsats val av metod, forskningsansats och ämne i förhållande till tidigare studier 

kring populär managementlitteratur. 

 

Fernández (2007) redogjorde för två olika typer av perspektiv inom forskning om populär 

managementlitteratur; ett traditionellt och ett kritiskt. Det traditionella perspektivet hör till stor del 

hemma i managemenlitteraturen och beskrivs av Fernández som ett explorativt, deskriptivt och 

okritiskt perspektiv. Författare inom denna tradition är ofta kopplade till aktuella 

managementmodeller, representerar någon av dem och uttrycker vanligtvis en positiv syn på 

populära managementböcker. Några exempel på dessa verk är Makers of Management (Clutterbuck 

& Crainer, 1990) och Guide to Management Gurus (Kennedy, 1994), där fortfattarna sammanfattar 

de mest inflytelserika managementtänkares biografi samt teoretiska bidrag. Det andra perspektivet 

som redovisas av Fernández (2007) är forskning som analyserar populär managementlitteratur ur ett 
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kritiskt perspektiv. Denna typ av forskning omfattar olika teoretiska perspektiv och discipliner. 

Nedan presenteras några exempel på kritisk forskning kring management och guru-fenomen, samt 

såväl några gemensamma som skiljande drag inom kritisk forskning. Speciellt fokus ska läggas på 

ett centralt perspektiv inom kritisk forskning, Critical Management Studies.   

 

Kritiska forskare betonar i allmänhet den ideologiska dimensionen av managementdiskursen som 

finns hos guruer (Furusten 1996, 1999; Clark & Salaman, 1998; Jackson, 2001; Fernández, 2007). 

Furusten (1996, 1999) analyserade den populära managementkulturen ur ett institutionellt perspektiv. 

I sin analys fokuserade han på managementböcker, dess ideologi och dess betydelse för 

organisationer. Furusten beskrev också hur kunskap om management produceras, sprids och 

konsumeras. Forskare har också analyserat gurus funktion i dagens organisation och samhälle. Man 

har beskrivit till exempel hur guruns diskurs reducerar osäkerheten i den nya ekonomin genom 

snabba och enkla lösningar som kompenserar bristen på stabilitet (Clark & Salaman, 1998; 

Fernández, 2007) eller hur gurun konstruerar och legitimerar vissa ledaridentiteter och 

managementmodeller (Clark & Salaman, 1998; Jackson, 2001). 

 

Kritisk forskning har fokuserat på olika aspekter av gurufenomenet. Några forskare har försökt att 

förstå varför managementguruer har så stor inflytande på ledare, genom till exempel psykologiska 

förklaringar (Jackson, 1996) eller socioekonomiska förklaringar (Alonso & Fernández, 2006). 

Alonso (2001) analyserade hur managemenlitteraturen har utvecklats genom tiden och konstaterat att 

föreställningar och symboliska representationer i managementlitteraturen har transformerat sig i 

samband med förändringar i ekonomin och produktionssystemet. Alonso och Fernández (2006) 

beskrev dessa förändringar och fann att managementretoriken formulerar olika uppfattningar och 

meningar kring management, organisation och ledaridentitet med syftet att legitimera olika 

socioekonomiska system. Från 80-talet präglas denna diskurs av referenser till en global ekonomi 

samt behovet av flexibilitet och förändringsförmåga för att bli effektiv och konkurrenskraftig.  

 

En annan aspekt som forskare har studerat är managementguruernas retorik (Furusten, 1996, 1999; 

Clark och Salaman, 1998; Jackson, 2001). Clark och Salaman (1996)  analyserade managementgurus 

retorik och påstod att gurus diskurs representerar ett slags magisk tänkande som inspirerar ledare 

genom irrationella, emotionella och symboliska aspekter av ledarskap. Författarna beskrev guruer 

som manipulatörer av myter och symboler samt sagoberättare, som definierar roller och identiteter 

genom språk. Jackson (2001) utförde en kritisk analys av retoriken hos guruer och dess relation med 
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management i praktiken.  

 

Inom det kritiska perspektivet framträder Critical Management Studies, ett perspektiv som analyserar 

managementdiskursen utifrån postmodernismen och den kritiska teorin som utvecklades av 

Frankfurtskolan (Alvesson & Deetz, 2000; Fernández, 2007; Saavedra; 2009). I den svenska 

litteraturen brukar detta perspektiv kallas för Kritisk samhällsforskning (Alvesson & Deetz, 2000).  

Saavedra (2009) beskriver Critical Management Studies som ett icke-positivistiskt perspektiv vars 

mål är att analysera den ideologiska och politiska dimensionen av management, genom en dialog 

med filosofin och andra samhällsdiscipliner. Det finns många studier som har försökt avslöja de 

ideologiska dimensionerna som finns bakom managementdiskursen under de senaste decennierna. 

Townley (1993), till exempel, gjorde en postmodernistisk analys av asymmetriska maktrelationer 

inom personalarbete. Trollestad (1994) analyserade den människosyn som uttrycks i 

ledarskapsutveckling. Driver (2002) och Collins (2002) genomförde en analys av ideologiska 

antaganden som finns i olika managementmodeller. Fernández (2008) analyserade vilken syn på 

management och samhället som döljs i diskursen av en känd guru som Peter Drucker.  

 

Det finns också mycket forskning om management samt organisationsteori utifrån Foucaults 

analysverktyg och synpunkter, såväl i allmänhet (McKinlay & Starkey, 1998) som kopplade till 

konkreta managementtendenser, som till exempel Lifelong Learning (Feijes & Nicoll, 2008). Jag har 

dock inte hittat forskning om populär managementlitteratur utifrån Foucaults diskursanalys.  

 

Cooren (2004) bekräftade ett växande intresse för språket i management- och organisationsanalys 

från och med 90-talet. Diskursanalys har blivit speciellt relevant i forskning kring populär 

managementlitteratur eftersom retoriken är kärnan i det populära managementfenomenet. Några 

exempel på diskursanalys inom managementforskning finns i Chiapello och Fairclough (2002) samt 

Phillips, Sewell och Jaynes (2008). Chiapello och Fairclough försökte avslöja den nya management 

ideologin genom den nya kapitalismens språk. För att uppnå detta mål analyserade de ett kapitel 

(”Leadership of change”) i en ny bok av en av de mest inflytelserika managementguruerna, Rosabeth 

Moss Kanter. Genom kritisk diskursanalys synligjorde författarna de dialektiska relationerna mellan 

diskurs och olika sociala praktiker, samt förhållandet som finns mellan diskurs, legitimation, 

implicita värderingar och olika textaspekter. Phillips, Sewell och Jaynes (2008) bekräftade vikten av 

kritisk diskursanalys i nutidens organisation- och managementstudier. Författarna diskuterade olika 

perspektiv på denna metod och analyserade dess potential för empiriska studier om management 
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genom en fallstudie.  

 

Mot bakgrund av studierna som presenterades ovan fann jag det intressant att genomföra en studie 

om populär managementlitteratur genom en foucaultinspirerad diskursanalys.  Studien ingår i en viss 

forskningstradition om managementlitteratur å ena sidan, med fokus på diskurs och utifrån en kritisk 

syn på management. Och å andra sidan har jag inte hittat någon studie som analyserar populära 

managementböcker skrivna av kända guruer genom Foucaults analysverktyg såsom disciplinär makt, 

subjektskapande eller normalisering. Av denna anledning kan denna studie bidra till ökad förståelse 

för populär managementlitteraturs maktdimensioner och människosyn.  

 

 

7. Teoretisk referensram 

 

7.1. Foucaults projekt 

 

Foucault är en omfattande tänkare, vars verk är komplext, originellt, inflytelserikt, icke-systematiskt 

och svårt att sammanfatta (Beronius, 1986; Olsson, 1997; Alvesson, 2003; Bergström & Boréus, 

2005; Nilsson, 2008). Olsson (1997) refererar till en intervju, i vilken Foucault påstår att sitt verk 

kan ses som en ”verktygslåda” där man kan använda de verktyg man behöver beroende på syftet man 

har (Olsson, 1997, s. 33). Inspirerad av Olsson kommer jag också att använda Foucaults 

analysverktyg hämtade från olika tidsperioder, i detta fall med syftet att analysera populär 

managementdiskurs med fokus på maktaspekter, disciplinering och människosyn.  

 

Ett grundtema i Foucault är relationen mellan makt och vetande (Beronius, 1986; Alvesson, 2003; 

Nilsson, 2008). En viktig del av Foucaults projekt är att synliggöra maktspel samt de politiska och 

strategiska dimensionerna i kunskapsproduktionen av olika vetandeformer. För att kunna förstå dessa 

makt-kunskapkonfigurationer ska jag först introducera Foucaults maktkoncept. Han skiljer mellan 

två maktformer, den disciplinära formen av makt i kontrast med suveränitetsmakten (Nilsson, 2008).  

I en traditionell maktanalys inom den politiska-filosofiska traditionen är makt kopplad till 

suveränitet, det vill säga till staten och dess institutioner och lagar. Men enligt Nilsson beaktas denna 

synpunkt som snäv och begränsad av Foucault, eftersom staten inte omfattar alla maktrelationer och 

alltså inte är tillräckligt för att analysera makt. Begreppet makt omfattar mycket mer än statens makt. 

De former av makt som intresserar Foucault är de mer subtila maktkonfigurationerna som har 
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uppkommit och utvecklats under den moderna epoken, och som är kopplade till begrepp som teknik, 

normalisering och kontroll. Intresset riktar sig mot att beskriva hur makten utövas genom diskurser 

och vad den åstadkommer. Foucault skriver mest om två typer av maktkonfigurationer; 

disciplinering och biomakt. Det förstnämnda riktar sig mot den enskilda individen genom bland 

annat disciplinering, självövervakning, etc. Biomakt inriktas mot kontroll av hela befolkningar, 

genom till exempel frågor som är kopplade till liv, död, hälsa, nativitet, osv. Jag kommer att fokusera 

på disciplinär makt, som är maktkonfigurationen kopplade till denna uppsats syfte.  

 

Disciplin är en speciell form av makt som är karakteristisk i det moderna samhället. Denna form av 

makt innebär en maktteknologi, en rad makttekniker som bland annat är resultat av 

humanvetenskapernas framväxt. Makt och vetande ses av Foucault som något som innehåller 

varandra. Den här utgångspunkten innebär att det inte finns maktrelationer utan motsvarande vetande 

och viceversa. Detta gäller också vetenskap, som presenteras av Foucault som ett värdesystem som 

står i kamp om hegemoni med andra diskursformer. Vetenskap uppfattas inte som objektiv och 

neutral, som i modernitetens projekt. Denna kunskapsform har blivit dominerande i vår kultur och 

uppfattas i vårt samhälle som den enda auktoriserade sanningsbären. Vetenskapen innebär därför, 

enligt Foucault, en monopoliserande kanal för vetande och leder till ett begränsat antal accepterande 

medel att tänka. Denna vetandeform konstituerar alltså en specifik makt-kunskapsregim som 

producerar sanningar och leder till vissa maktimpregnerade diskursiva och institutionella praktiker 

(Beronius, 1986; Nilsson, 2008).  

 

Utifrån denna synpunkt har humanvetenskaperna en nyckelposition vad det gäller skapandet av 

subjekt, eftersom i människovetenskaperna är människan samtidigt objekt och subjekt för den 

kunskap som skapas. Kunskap inom människovetenskaperna innebär makten att definiera andra 

enligt Foucault (Alvesson, 2003, Nilsson, 2008). Humanvetenskapens maktspel kristalliseras i ett 

antal uteslutningar –sannt/falskt, patologiskt/normalt, rationellt/irrationellt, etc.– som leder till vissa 

uteslutningspraktiker (Beronius, 1986). Människovetenskapens diskurs innebär en disciplinerande 

dimension genom dessa åtskiljande distinktioner mellan vad som är normalt och vad som är 

avvikande. Den disciplinära formen av makt genomförs genom normen, utifrån skillnaden mellan det 

normala och det onormala. Dessa distinktioner utformar en syn på människa inom skola, arbetsliv, 

psykiatri, kriminalvård, sexterapi samt andra institutionella praktiker (Alvesson, 2003; Nilsson, 

2008). Uteslutningspraktikerna bidrar genom till exempel utbildning och arbetsrutiner till 

normalisering, disciplinering och styrning av individens beteende. På detta sätt innebär disciplinär 
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makt en ny och speciell form av makt i den moderna epoken. Den här typen av makt är inte en synlig 

och negativ form av makt, som till exempel de medeltida straffceremonierna, utan en typ av makt 

som är lokal, subtil, kontinuerlig och produktiv. 

 

”Den disciplinära maktens målsättning var inte att straffa mindre, utan mer effektivt. Dess 

”hemlighet” ligger därmed inte i dess repressiva funktion, utan i att den utgör en positiv, 

produktiv och dynamisk kraft. Disciplinen arbetar endast i undantagsfall med bestraffningar och 

sanktioner. Den arbetar framför allt med små korrigeringar som tillsägelser, instruktioner, 

regelsystem, dagordningar men också med belöningar och uppmuntran i olika former” (Nilsson, 

2008, s. 115) 

 

Foucaults syfte är inte att skilja mellan sanning och ideologi, och ersätta det sistnämnda med bättre 

och mer sannolika berättelser om människa.  Foucaults mål är att avslöja kunskapens historiska och 

kulturella karaktär, dess inneboende maktaspekter och disciplinerande element samt mekanismerna 

genom vilka vetandet leder till normalisering och styrning av individens tankar och beteenden. Det 

som intresserar Foucault är makteffekter som de vetenskapliga klassificeringar och 

gränsavdragningarnas innebär. Han ifrågasätter objektivitet i vetande, med syftet är att skapa större 

öppenhet för friare möjligheter mellan den mångfald av diskurser som finns i samhället. Syftet är att 

modifiera etablerade tankar och öppna möjligheter för att kunna tänka annat, utan att en av 

diskurstyperna prioriteras över andra.  

 

I Foucaults termer anser jag att managementlitteratur representerar och bidrar till att popularisera en 

viss kunskap om människan. Som kunskap innebär managementlitteraturen ett sätt att forma, 

definiera och skapa subjekt samt maktrelationer och makttekniker som internaliseras av människan 

och leder henne att bete sig och tänka enligt maktrelationernas krav.  

 

7.1. Critical Management Studies 

 

Jag har redan introducerat Critical Management Studies (CMS) i avsnittet Tidigare forskning. I detta 

kapitel ska jag fördjupa detta perspektiv med syftet att senare komplettera Foucaults synpunkter med 

denna mer aktuella teoretiska ram i avsnittet Diskussion. 

 

CMS är inte en enhetlig rörelse, utan snarare en rad kopplade debatter kring management som delar 

vissa teoretiska utgångspunkter och forskningsintressen (Parker, 2002). Bland alla dessa olika 
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teoretiska inriktningar ska jag här främst fokusera på vissa postmodernistiska utgångspunkter, 

nämligen det socialkonstruktivistiska synsättet, kritiken mot den instrumentella rationaliteten, ett 

intresse för maktrelationer och ett emancipatoriskt mål. Parallellt med denna presentation av 

postmodernismen kommer jag att motivera varför en kritisk och icke-positivistisk analys av 

managementlitteratur kan bidra till att öka förståelsen för management.  

 

CMS innebär ett försök att avgränsa sig från det modernistiska projektet, bland annat från traditionell 

samhällsforskning som grundas på modernistisk vetenskap. Alvesson och Deetz (2000) definierar 

begreppet ”modernistisk” i detta sammanhang på följande sätt: ”vi använder termen ”modernistisk” 

för att rikta uppmärksamheten på den instrumentalisering av människor och natur […] med hjälp av 

vetenskaplig-teknisk kunskap i syfte att åstadkomma förutsägbara resultat och lösa tekniska problem, 

vilket ska leda till ett ”gott” ekonomiskt och socialt liv som främst definieras som ökad rikedom hos 

investerare och ökad konsumtion hos konsumenter” (Alvesson & Deetz, 2000, s. 18). Det 

modernistiska projektet har positiva konsekvenser men innebär samtidigt nya former av dominans 

genom vetenskap, industrialisering och teknik. På detta sätt uppmärksammar postmodernister den 

mörka sidan av moderniteten och dess konsekvenser, bland annat att det sociala livet styrs av teknisk 

rationalitet och att människan har instrumentaliserats. 

 

Att ta avstånd från modernismen innebär metodologiska konsekvenser (Alvesson och Deetz, 2000; 

Saavedra 2009). CMS ifrågasätter det positivistiska paradigmet och utgår från ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt. Det sistnämnda betonar människans och verklighetens socialt 

konstruerade natur. Detta perspektiv innebär i praktiken mer öppenhet för kvalitativa metoder, 

införandet av subjektivitet i forskning samt mer fokus på språk. Detta gäller speciellt 

postmodernism, som utgår på ett radikalt sätt från att diskursen spelar en central roll i konstruktion 

av verkligheten och människan: ”samtidigt som diskurserna strukturerar världen strukturerar de 

människans subjektivitet, förser henne med en särskild social identitet och ett sätt att vara i världen. 

Människan är alltid först och främst social och drivs av sitt språk […] Allting – kön, familjeliv, hur 

vi förhåller oss till sysselsättning, karriär, konsumtion, sjukdom och så vidare – konstitueras inom 

diskursen.” (Alvesson, 2003, s. 42).  

 

Medan positivisterna utgår från att språkets primära funktion är att representera objekt i verkligheten, 

och de uppfattar objekt på ett oproblematiskt sätt (Alvesson och Kärreman, 1998), ifrågasätter 

postmodernisterna denna utgångspunkt som illusorisk (Alvesson och Deetz, 2000; Alvesson, 2003). 
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Språket speglar inte verkligheten utan genom språket skapar vi en socialt konstruerad verklighet. 

Med vårt språkbruk skapar vi en konkret och specifik version av världen: ”låt mig ge ett kort 

exempel. En ”arbetare” är ett objekt (och ett subjekt) i världen, men varken Gud eller naturen 

skapade en ”arbetare”. Det krävs två saker för att en ”arbetare” ska existera: å ena sidan ett språk 

och en samling praktiker som gör det möjligt att skapa enhet och åtskillnad mellan människor och å 

andra sidan något på vilket en sådan enhet och åtskillnad kan tillämpas.” (Alvesson, 2003, s. 45). 

Denna socialkonstruktivistiska syn på verkligheten omfattar alltså också människan (Alvesson & 

Deetz, 2000; Alvesson, 2003). Istället för en essentialistisk föreställning om människa utgår 

postmodernismen från att även individen är diskursivt skapad. Individen uppfattas inte som en trygg 

enhetlig identitet med autonomi. Subjekten skapas genom diskurs och en och samma människa har 

olika identiteter beroende på de subjektpositioner som individerna placeras i genom olika diskurser. 

En stabil identitet är bara en fiktion för postmodernister, en berättelse som används bland annat för 

att reproducera vissa maktpositioner, privilegiera några dominerande diskurser och marginalisera 

andra. Postmodernismen (Hatch, 2002) försöker att analysera, ifrågasätta och belysa de explicita 

samt dolda antaganden som finns bakom våra handlingar, beslut och argument. Genom dessa 

analyser och ifrågasättanden kan man föreställa sig andra och nya alternativ som befriar 

organisationen från dess begränsande antaganden. Det handlar om att ifrågasätta status quo och 

medvetandegöra våra vanor-, tanke och uttrycksmönster med syftet att övervinna dem. 

 

 

8. Metod 

 

Detta kapitel är uppdelat i fem delar. I första delen har jag presenterat mitt val av 

diskursanalysmetoden. Efter det har jag redogjort för validitet och reliabilitet i min studie. Därefter 

har jag motiverat urvalet och presenterar några etiska ställningstaganden. Slutligen har jag 

presenterat undersökningsguide som jag använt för att analysera materialet.  

 

8.1. Foucaultinspirerad diskursanalys 

 

Mitt val av diskursanalys som metod för denna uppsats grundas i mina teoretiska utgångspunkter, 

speciellt utifrån Foucaults syn på subjekt, språkets roll och kunskapens inneboende maktaspekter. 

Mitt mål är att på ett kvalitativ sätt analysera managementlitteraturs maktdimension, det vill säga att  

belysa vilka subjekt managementböckerna bidrar till att konstruera samt att skapa förståelse för 
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vilken styrningsmentalitet och vilka maktrelationer som återspeglas i dessa texter. Detta kommer jag 

att göra genom att ge en öppen men strukturerad tolkning av de valda böckerna utifrån Foucaults 

begrepp. Strukturen skapades genom en analysram som jag utvecklade utifrån en tidigare forskning 

av Olsson (1997), och som kommer att presenteras under rubriken Undersökningsguide.   

 

 

8.2. Validitet och reliabilitet 

 

Denna uppsats tillhör en tolkande och kritisk forskningstradition som avviker från de naturalistiska 

föreställningarna om samhällsvetenskap som karakteriserar den positivistiska traditionen. Att utgå 

från ett socialkonstruktivistiskt synsätt får epistemologiska konsekvenser som påverkar såväl 

reliabilitet som validitet. 

 

Till skillnad från kvantitativa metoder, där forskare formulerar testbara hypoteser och etablerar 

empiriska generaliseringar försöker diskursanalys öka förståelse av sociala fenomen som uttrycks 

genom diskurser (Howarth, 2007). Diskursanalysens mål är alltså att förstå och tolka hur och under 

vilka villkor diskurser konstrueras och förändras, till exempel hur maktförhållande konstrueras i 

historiskt specifika kunskapssystem. Dessa konstruktioner är inte nödvändiga utan tillfälliga samt 

socialt, kulturellt och historiskt konstruerade. Man kan därför inte prata om validitet eller reliabilitet i 

positivistisk bemärkelse när det gäller diskursanalys. 

  

Bergström och Boréus (2005) redogör för problematiken kring reliabiliteten i vissa varianter av 

diskursanalys på grund av den socialkonstruktivistiska utgångspunkten, vilken innebär att det inte 

finns universella och objektiva sanningar, utan bara socialt konstruerade meningar och relationer 

som uttrycks genom diskurser. Detta kan tolkas som ett hinder för intersubjektivitet hos 

diskursanalys, men Bergström och Boréus argumenterar att även om det diskursiva angreppssättet 

inte utgår från en självständigt existerande verklighet och objektiva orsaksförklaringar, kan man inte 

släppa kraven på intersubjektivitet. Diskursanalytiker kan och måste motivera tolkningarna eftersom 

de forskar om ett fenomen som kan förstås intersubjektivt (ibid.).  

 

För att öka intersubjektiviteten har jag använt mig av en undersökningsguide som består av vissa 

frågor och analysbegrepp. Jag har analyserat de valda texterna utifrån dessa frågor och begrepp, och 

illustrerar min tolkning genom citat. Jag är medveten om att denna analysram är mycket öppen, men 
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jag ser inte den här öppenheten som en svaghet, eftersom min studies syfte inte är att dra 

generaliserbara slutsatser kring managemetlitteratur utan att presentera ett möjligt perspektiv på 

populär managementlitteratur, med fokus på makt. 

 

 

 

 

8.3. Avgränsning 

 

Det finns managementförfattare från många länder samt populär managementlitteratur på många 

olika språk. Det finns dessutom skillnader mellan till exempel populära managementförfattare från 

europeiska länder och managementförfattare från USA (Furusten 1996; Fernández, 2007). Dessa 

skillnader avser bland annat stil, teman eller socioekonomisk kontext. Jag väljer här dock att 

fokusera bara på nordamerikansk litteratur. Anledningen till detta är att många nordamerikanska 

managementförfattare är internationellt kända och på något sätt har blivit förebild för 

managementförfattare i resten av världen (Furusten, 1996, 1999; Jackson, 2001; Fernández, 2007). 

Deras verk har bidragit till utveckling av inflytelserika managementtendenser och har påverkat inte 

bara debatten kring management utan även retorik för att skriva om managementfrågor eller andra 

icke-literära aspekter, som till exempel hur man förhåller sig till publiken vid seminarium. De har 

alltså skapat en populär managementkultur vars aspekter har spridits och kopierats i andra länder. 

Därför är nordamerikanska managementförfattare representanter av populär managementlitteratur 

och genom att analysera deras verk kan man hitta element som finns också i managementböcker från 

andra länder. 

 

8.4. Urvalet 

 

Utgångspunkten för att börja söka material för denna uppsats var att identifiera nordamerikanska 

bästsäljande managementböcker. Information för att identifiera relevanta böcker är hämtad från olika 

källor, som till exempel topplistor på online bokaffärer (amazon.com, adlibris.com) samt 

affärstidskrifter och andra tidningar (The Economist, Fortune, The Washington Post). Författarna 

vars böcker användes som material i denna uppsats är dessutom erkända som några av de mest 

inflytelserika managementförfattarna i världen (Furusten, 1996, 1999; Jackson, 2001; Fernández, 

2007). Därför ansåg jag att de valda texterna var goda exempel på populär managementlitteratur från 
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sekelskiftet. Eftersom mitt mål inte var att dra generaliserbara slutsatser behövde jag inte söka ett 

representativt urval. Mitt urval kan ses istället som några enstaka men relevanta fragment av populär 

managementdiskursen.  

 

Jag har introducerat variation i min analys genom att välja tre böcker som har skrivits av tre olika 

managementförfattare under samma tidsperiod, mellan 1999 och 2000, och som representerar olika 

managementrörelser.  Mitt mål var inte att analysera en eller några managementtendenser utan ett 

mycket mer generellt fenomen, den populära managementlitteraturen, vilket omfattar många olika 

och varierande managementendenser. Därför har inte böckerna som analyserats här beaktats som 

representanter av någon bestämd managementtendens, vilket de förstås är i alla fall, utan som 

representanter av det generella fenomen som är studieobjekt för denna uppsats. Jag har inte gett  

uppmärksamhet till konkreta aspekter av managementendenser som böckerna tillhör eller  

kommenterat skillnader och gemensamma punkter mellan dessa tendenser. Jag har istället fokuserat 

på gemensamma maktaspekter som finns i dem alla, med syftet att belysa, kontrastera och illustrera 

dessa aspekter.  

 

Sättet att välja de här böckerna bland många andra av kända guruer som finns på topplistorna gjordes 

utifrån två sökkriterier. Den första var att författarna introducerade tydliga diskursiva 

uteslutningspraktiker genom explicita klassificeringar av såväl organisationer som ledare och 

arbetare. Och den andra var att författarna beskrev hur individerna måste vara och förhålla sig till 

organisation för att uppnå effektivitet. Antalet böcker begränsades på grund av uppsatsens villkor. 

Nedan introduceras böckerna som jag har använt som material genom en kort presentation av dem 

och författarna samt en motivering av valet av dem som representativa exempel på populär 

managementlitteratur.  

 

 

- Management challenges for the 21st century (1999), av Peter Drucker.  

 

Peter Drucker har presenterats av The Economist som "the most important management thinker of 

the past century. He was a guru to the world's corporate elite, not just in his native Europe and his 

adoptive America, but also in Japan and the developing world […] The range of his influence was 

extraordinary. George Bush is a devotee of Mr Drucker's idea of “management by objectives […] He 

changed the course of thousands of businesses" (“Trusting the teacher in the grey-flannel suit”, 
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2005). Bussiness Newsweek  kallar honom “the man who invented management” (“The Man Who 

Invented Management”, 2005), medan The Washington Post beskriver honom vid hans död i 2005 

som "a management visionary  […] who was often called the world´s most influential business guru 

and whose thinking transformed corporate management in the latter half of the 20th century” 

(Sullivan, 2005, 12 november). På baksidestexten av boken står att författaren analyserar en rad  

felaktiga antaganden och myter kring management som har präglat ledare och organisationer under 

decennier. Han presenterar principer och beskriver strategier för att omformulera management och 

leda framgångsrika organisationer i 2000-talet. Jag har använt den engelska versionen av boken.  

 

- Leading the revolution (2000), av Gary Hamel. 

 

Gary Hamel ligger på plats nummer ett på The Wall Street Journals topplista av de mest inflytelserika 

guruer och businessförfattarna (”Quest for innovation, motivation inpires the gurus, 2008”). The 

Economist beskriver honom som en internationellt känd guru tack vore  bland annat idéer som ”core 

competences” och kollektiv inlärning i organisationer (”Gary Hamel”, 2008). På bokens 

skyddsomslag står att framgångsrika organisationer och ledare måste våga tänka annorlunda och 

utveckla revolutionära förändringar för att överleva i en alltmer global konkurrensutsatt marknad. 

Författaren analyserar olika företag som har lyckats och presenterar dem som positiva exempel. Jag 

har använt den engelska versionen av boken. 

 

- Good to great  (2001), av Jim Collins.  

 

Fortune har beskrivit Jim Collins som ”perhaps the most influential management thinker alive today” 

(Q&A with management guru Jim Collins, 2007). Boken Good to great låg vecka 29 2011 som 

nummer 6 på topplistan inom kategorin Management på amazon.com. På bokens skyddsomslag 

beskrivs att boken grundas i en ”empirical business research”, med många fakta samlade genom 

många år. Collins analyserde några framgångsrika företag och jämför vad de gör med några företag 

som inte uppnår så höga resultat. Utifrån denna jämförelse kan Collins ifrågasätta vissa myter och 

förskriva åtgärder som leder till att uppnå excellens. Författaren använder metaforer samt 

exemplariska historier för att illustrera resultat av den vetenskapliga studien. Jag har använt den 

engelska versionen av boken. 

 

8.5. Etiska ställningstaganden  
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I detta avsnitt ska jag redogöra för mina antaganden kring populär managementlitteratur. I enlighet 

med Critical Management Studies utgår jag från att managementdiskursen inte är en neutral diskurs, 

utan en ideologi som alltid uttrycker ledningens synpunkter. Populär managementlitteratur definierar 

ledaridentitet, organisation, arbete och individ genom en viss retorik och i samband med ledningens 

intressen. Managementguruer bidrar till att skapa en vision av människan och management som 

accepteras av ledare och andra aktörer på ett okritiskt sätt. Ett annat antagande är att 

managementguruer inte gör detta på ett explicit sätt och därför krävs en diskursanalys för att 

synliggöra hur populär kunskap om management innebär maktrelaterade frågor, även om dessa 

frågor inte tas upp öppet och uttryckligt i populära managementböcker.  

 

Trots dessa utgångspunkter är inte mitt mål att ifrågasätta den populära managementlitteraturen jag 

har analyserat i denna uppsats, utan bara att öka uppmärksamheten på den mörka sidan av populär 

managementlitteratur och belysa vilka maktaspekter uttrycks i den, med ett emancipatoriskt syfte.   

 

8.6. Undersökningsguide 

 

Undersökningsguiden jag har använt för att analysera populär managementdiskurs är hämtad ur 

Foucaults analysverktyg och är inspirerad av en tidigare forskning utvecklad av Ulf Olsson (Olsson, 

1997; sammanfattad i Bergström och Boréus, 2005). I sin studie genomförde Olsson en 

foucauldiansk diskursanalys av folkhälsa, livstilar och människosyn som framträder i svenska statliga 

utredningstexter. Undersökningsguiden består av vissa frågor som jag har använt för att identifiera 

och bearbeta vissa teman i texterna, samt vissa foucaultdianska begrepp, genom vilka jag har tolkat 

och analyserat diskursen. Undersökningsguiden beskrivs nedan, enligt en tematisk indelning utifrån 

de olika frågeställningarna.  

 

a) Frågeställning: hur problematiseras management och konstrueras som studieobjekt i den populära 

managementdiskursen? 

 

Denna frågeställning är kopplad till Foucaults begrepp möjlighetsvillkor. Med diskursens 

möjlighetsvillkor avser Foucault vad det är som gör att ett fenomen, i detta fall management, 

problematiseras och blir ett objekt för kunskap. När man frågar om möjlighetsvillkoren ligger fokus 

på diskursens antaganden, det vill säga vad är det som möjliggör den här diskursen om management. 
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Jag har analyserat hur och varför management konstrueras i texterna som ett problem som kräver en 

lösning, vad pekas ut som problem och i vilka termer beskrivs problemet som måste korrigeras. 

Nyckelfrågorna här är hur och varför management har blivit ett problem som måste åtgärdas, hur och 

i vilka termer beskrivs detta problem samt vilka antaganden som tas för givna av författarna.  

 

b) Frågeställning: vilken styrningsmentalitet uttrycks i texterna och vilka disciplinära tekniker 

används för att disciplinera, kontrollera och forma beteenden i dagens organisation? 

 

För att svara på denna frågeställning har jag tolkat de valda texterna utifrån begreppet disciplinär 

makt, med syftet att analysera vilken styrningsmentalitet som visas i böckerna och på vilket sätt makt 

tar sig uttryck i dem. Jag har försökt att identifiera vilka såväl positiva som negativa maktfunktioner 

som beskrivs i texterna. Negativa maktfunktioner är till exempel att bestraffa och ge restriktioner, 

medan positiva maktfunktioner är att kontrollera, forma, övervaka, normalisera och träna individer, 

samt olika tekniker för att erhålla självdisciplin. Nyckelfrågorna här är hur individen disciplineras för 

att uppnå det önskade resultatet, vilka disciplinära tekniker, som till exempel kontroll- och 

utvärderingsformer, som föreskrivs av författarna samt hur beskrivs och definieras att leda i de valda 

texterna.  

 

c) Frågeställning: vilka förställningar om människan konstrueras i populära managementböcker och 

vilka maktdimensioner innebär de? 

 

Temat som är kopplat till den här frågeställningen är skapandet av subjekt och dess makdimensioner. 

Jag har läst texterna med fokus på hur kunskap används i samband med disciplinering genom 

klassificeringar av individer. Nyckelfrågorna här är vilka kategoriseringar av individer görs i 

texterna, vilken sorts människa bidrar texterna till att konstruera, hur populär managementkunskap 

bidrar till normalisering och uteslutningar inom arbetslivet samt vilka konsekvenser det får för 

individer och organisationer som inte anpassar sig till normen.  

 

 

9. Resultat 
 

9.1. Möjlighetsvillkor 

 

”For this is not a book about PREDICTIONS, not a book 
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about the FUTURE. The challenges and issues discussed in 
it are already with us  […] Those who do work with this 
challenges today, and thus prepare themselves and their 
institutions for the new challenges, will be the leaders and 
dominate tomorrow. Those who wait until these challenges 
have indeed become “hot” issues are likely to fall behind, 
perhaps never to recover. This book is thus a Call for 
action.” 

 
                                 Peter Drucker (1999, s. 9) 

 

Citatet ovan kan sammanfatta den gemensamma tankebakgrunden som finns i Drucker och Hamels 

böcker. Författarna varnar om att det pågår en stor förändring inom ekonomi, arbete, organisation 

och ledarskap. Företagsledare samt andra individer i organisationer kan delas i två kategorier: de 

som kan förutse, föregripa och skapa den här förändringen och de som blir påkörda av den. De 

förstnämnda är de som kommer att lyckas medan de andra är dömda att försvinna: ”there is a 

dividing line between companies that venerate the past and those that invent the future […] between 

those that are capable of profound innovation and those that are not  […]  only those companies that 

are capable of creating industry revolutions will prosper in the new economy” (Hamel, 2000. s. 11).  

 

Collins beskrivning är inte så alarmerande. Han har fokuserat på skillnader mellan företag som bara 

är ”good” och de som även är ”great”. Men tankebakgrunden är inte så annorlunda: företagsledare 

och personal måste lämna gamla och falska myter, vanor och tankesätt samt våga vidta vissa 

åtgärder, annars kommer deras organisationer att få lida på grund av den stora konkurrensen. Om 

ledarna inte vidtar dessa åtgärder är det enda alternativet att misslyckas och bli omkörd av 

konkurrenter.  

 

Författarna har skrivit sina respektive böcker för att varna läsaren, som förväntas vara en 

företagsledare eller en självledande kunskapsarbetare i en organisation, om detta akuta problem och 

guida henne till lösning. Men böckerna riktar sig inte till vilken ledare och arbetare som helst, utan 

bara till de som är ambitiösa, vakna och de som redan har märkt att det finns en stor förändring på 

gång eller som vet att idag det inte räcker med att vara bra för att lyckas. Individer i organisationer 

som redan tillhör framtiden och vågar göra någonting för att undvika en katastrof: ”it´s a book for 

those who believe industrial age management practices are a liability in in a post-industrial world”  

(Hamel, 2000, s. 12).  

 

De tre författarna poängterar vikten av att ifrågasätta vissa gamla och grundläggande antaganden 
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kring management som enligt Collins aldrig har varit effektiva, och som enligt Drucker och Hamel 

inte längre är nyttiga eftersom förutsättningar har ändras med den nya ekonomin. Dessa antaganden 

har blivit ett hinder istället för nyttiga managementverktyg. De är gamla myter och dogmer som tas 

för absoluta sanningar av inkompetenta, byråkratiska, hierarkiska och konservativa företagsledare 

som inte vågar bli ”great”, nydana eller skapa framtiden. Gamla dogmer måste därför ersättas med 

nya tankesätt som leder till bättre resultat. De nödvändiga åtgärderna och nya sätten att tänka som 

krävs för att kunna överleva avser olika områden, som till exempel teknologi, ledarskap, 

affärsmodell eller personalarbete. Jag kommer att fokusera här på åtgärder och tankesätt som riktar 

sig mot att leda människor i den nya ekonomin. Personalfrågor presenteras också utifrån ett nytt 

tankesätt som övervinner gamla dogmer: ”the old adage ”People is your most important asset” 

turns out to be wrong. People are not your most important asset. The right people are.” (Collins, 

2001, s. 13).  

Man kan inte leda människor enligt gamla synpunkter och principer om man vill leda ett 

framgångsrikt företag idag. Det räcker inte med att leda människor längre. De nya utmaningarna 

kräver att människor leder sig själva. Förändringen är så revolutionerande att det krävs en 

omdefinition av begreppet management. Drucker till exempel jämför handarbetare med 

kunskapsarbetare. Handarbetes produktivitet grundas i Taylors principer, som har utvecklats på olika 

sätt genom till exempel Scientific Management eller Industrial Ingeniering. Dessa principer och 

arbetsmetoder fungerar för tillverkning, industri och andra företag inom det industriella samhället 

men är helt ineffektiva inom kunskapsarbete. På liknande sätt påstår Hamel att “for most of the 

industrial age, employees were valued for their muscle power. […] (Today) we live in the knowledge 

economy. We want employees to bring their brains to work” (Hamel, 2000, s. 250). Men det är inte 

tillräckligt med hjärnan och de gamla önskade arbetskompetenserna. I nutiden måste alla i 

organisationen vara revolutionärer, det vill säga kreativa, innovativa och flexibla männsikor, med 

anpassningsförmåga och motivation: “what we need is not an economy of hands and heads, but an 

economy of hearts” (Hamel, 2000, s. 250). Alla i organisation ska kunna jobba utan hierarkiska 

gränser på ett autonomt men ansvarigt sätt. De ska dessutom älska förändringar och vilja förändra 

kontinuerligt. För att vara en revolutionär, eller för att vara en produktiv kunskapsarbetare i Druckers 

termer, krävs arbetsformer och kompetenser som är precis motsatsen till de som krävdes för att 

konkurrera och bli effektiv i industriella organisationer. Kunskapsarbetare och revolutionärer måste 

leda sig själva men problemet är att många företagsledare försöker öka produktivitet genom 

arbetsrutiner, tankesätt och ledningsprinciper som inte fungerar längre i det postindustriella 

samhället. Detta ses av författarna som den största utmaningen för dagens företagsledare: ”the most 
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important contribution management needs to make in the 21th century  is to increase the productivity 

of KNOWLEDGE WORK and the KNOWLEDGE WORKER” (Drucker, 1999, s. 135).  Detta gäller i 

allmänhet gamla sätt att leda, kontrollera och utvärdera människor på arbetsplatsen: ”increasingly 

”employees” have to be managed as ”partners” - and it is in the definition of a partnership that all 

partners are equal. It is also the definition of partnership that partners cannot be ordered. They have 

to be persuaded. Increasingly, therefore, the management of people is a ”marketing job”.”(Drucker, 

1999, s. 21). Collins påstår också att en organisation bara kan bli ett ”great company” om personalen 

internaliserar viljan. Dagens framgångsrika organisationer har uppgifter och mål som inte kan 

uppnås genom extern kontroll. Det krävs motivation, autonomi och frihet i samband med ansvar: 

”self-disciplined people who are willing to go to extreme lengths to fulfill their responsabilities” 

(Collins, 2001, s. 124).  

 

 

Problematiken som presenteras av författarna är att företagsledare är vana vid att använda externa 

kontroller och leda människor genom rigida hierarkier. Samtidigt är arbetarna också vana vid gamla 

arbetsformer, attityder och kompetenser som inte är nyttiga nu. Därför erbjuder böckerna enkla 

recept för att ledare och arbetare lär sig hur de kan öka produktiviteten i dagens organisation, vilket 

bland annat kräver att leda, kontrollera och utvärdera människors arbete på ett nytt och utmanande 

sätt. Kunskapsarbetare, revolutionärer eller personal hos ett ”great” företag måste leda sig själv och 

detta innebär nya kontroll- och utvärderingsformer. De gamla och externa kontrollformerna måste 

ersättas med autonomi, självständighet och självmotivering, det vill säga nya kontroll- och 

utvärderingsformer som ska internaliseras av individen: ”(the knowledge-worker productivity) 

demands that we impose the responsibility for their productivity on the individual knowledge 

workers themselves. Knowledge workers have to manage themselves. They have to have autonomy” 

(Drucker, 1999, s. 142). Detta beskrivs som ett akut problem eftersom organisationer som inte lyckas 

med detta är dömda att ha låg produktivitet, tappa kunder och slutligen försvinna. Företagsledare 

måste skapa förutsättningar så att människor blir kreativa, autonoma, självmotiverande, självledande 

och flexibla. Personal måste bli självständig, kundinriktad, övervinna rädslan att tänka annorlunda, ta 

initiativ och våga göra någonting nytt. Alla måste ifrågasätta sina egna vanor och tankar 

kontinuerligt och älska förändringar. Personal ska inte bara anpassa sig till dessa förändringar, 

arbetarna måste skapa dem för att bli framgångsrika. En sådan disciplin skapas inte genom gamla 

ledningsprinciper utan den kräver träning, internalisering av vissa attityder samt nya kompetenser 

hos de anställda.  
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9.2. Disciplinär makt och styrningsmentalitet 

 
”All companies have a culture, some companies have 
discipline, but few companies have a culture of discipline. 
When you have disciplined people, you don´t need 
hierarchy. When you have disciplined thought, you don´t 
need bureaucracy. When you have disciplined action, you 
don´t need excessive controls.” 

 
                                 Jim Collins (2001, s. 13) 

 

 

Organisationer behöver engagerade, flexibla och självständiga individer för att uppnå effektivitet. 

Detta kräver nya kontrollformer samt individer som kan leda sig själva: ”managing oneself is a 

REVOLUTION in human affairs. It requires new and unprecedented things from the individual, and 

specially from the knowledge worker. For in effect it demands that each knowledge worker think and 

behave as a Chief Executive Officer” (Drucker, 1999, s. 194). Denna synpunkt leder till nya 

maktaspekter i organisationer. För den första innebär det en omdefinition av management och ledares 

roll, samt en förändring i styrningsmentalitet. För den andra innebär det att nya krav ställs på 

individen, som måste internalisera management med syftet att leda sig själv.  

 

Att bli sin egen ledare innebär nya maktrelationer mellan chefer i ledarposition och de anställda: 

”fewer and fewer people are ”subordinates” -even in fairly low-level jobs. Increasingly they are 

”knowledge workers”. And knowledge workers are not subordinates; they are ”associates”. For, 

once beyond the apprentice stage, knowledge workers must know more than their boss does” 

(Drucker, 1999, s. 18). Kunskapsarbetaren får makt utifrån sin specialiserade kunskap. Arbete har 

blivit så sofistikerat och avancerat att ledare inte kan kunna alla område och därför blir de beroende 

av kunskapsarbetare: ”the superior can perform only if theses so-called subordinates take 

responsibility for educating him or her, that is, for making the ”superior” understand  […]  what 

”results” are in their respective areas.” (Drucker, 1999, s. 20). I detta sammanhang finns det inte 

externa kontrollformer för att personal presterar bättre, utan att alla kontrollformer och 

prestationsfaktorer är internaliserade. Chefer i en traditionell mening försvinner och den nya chefen 

ska främst jobba med vissa enstaka administrativa uppgifter: ”to be sure, these associates are 

”subordinates” in that they depend on the ”boss” when it comes to being hired or fired, promoted, 

appraised and so on” (Drucker, 1999, s. 20).  
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Individer får en ny roll i organisationer eftersom individuella framgångsfaktorer blir mer relevanta 

än andra. I det industriella samhället är individer underordnade organisationens företagsmässiga 

intressen men i det postindustriella samhället är organisationer och företagsledare underordnade 

individuella konkurrens- och prestationsfaktorer. Författarna ger många exempel på arbetare som har 

ökat organisationens produktivitet genom att transformera och kämpa mot organisationens gamla 

vanor, synpunkter och ramar. Dessa arbetare som älskar förändring och vågar skapa den beskrivs 

som modiga hjältar, revolutionärer eller aktivister som har lett en förändringsrörelse inom 

organisationer: “industry revolutionaries create strategies that are subversive, not submissive. To do 

this, you must “deconstruct” the belief system that prevent individuals in your organization from 

imagining unorthodox strategies” (Hamel, 2000, s. 136). Effektiva arbetare ifrågasätter hela 

organisationen, sprider sitt initiativ på ett strategiskt sätt och blir en förändringsfaktor. På detta sätt 

bidrar de till att organisationen inte blir obsolet, kan konkurrera effektivt med andra företag och 

levererar exceptionella resultat: “they worked within the system, fomenting discontent, mobilizing 

kindred spirits, leading outlaw projects, and, ultimately, changing the destiny of some of the world´s 

largest, most complicated companies” (Hamel, 2000, s. 183).  

 

Företagsledare med gamla synpunkter beskrivs dock som ett hinder till förändring, innovation och 

ökad produktivitet: “you understand the revolutionary imperative. You feel it in your bones. […] But 

your industrial-era boss, with a black belt in corporate gamesmanship, is immune to your 

ramblings” (Hamel, 2000, s. 147). Författarna försöker därför övertyga ledare om vikten av en ny 

syn på personal: “you´ve told that change must start at the top- that´s rubbish. How often does the 

revolution start with the monarchy?” (Hamel, 2000. s. 24). Effektiva ledare presenteras som 

ödmjuka människor, som gillar att lyssna, har förtroende för sina medarbetare och skapar en 

företagskultur snarare än direkta kontrollformer. Den bästa ledaren är den som inte tar mycket 

utrymme: “(good-to-great) leaders build a company that can tick along without them, rather than 

feeding their egos by becoming indispensable” (Collins, 2001, s. 198).  

 

Att leda dig själv innebär bland annat att du som individ måste bestämma vilka uppgifter du gör bäst, 

vilka organisationer som passar in utifrån dina värderingar och hur du ska utvärdera din prestation: 

”what are my strengths? How do I perform? What are my values? should enamble the individual 

knowledge worker, to decide where he or she belongs” (Drucker, 1999, s. 179).  För att uppnå så 

mycket flexibilitet som möjligt ska även uppgifterna vara flexibla. Arbetarna får inte uppdrag och 
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instruktioner från ledningen utan att det är individen själv som måste bli självständigt och, inom en 

given ram, bestämma vad man gör och hur man gör det: ”there is no return to the old answer, that is, 

to do what you are being told, or what you are been assigned to. Knowledge workers, in particular, 

will have to learn to ask: What should my contribution be?”. Författarna kallar detta ”frihet med 

ansvar”, vilket måste ersätta byråkrati och gamla kontrollformer som inte är effektiva längre: ”most 

companies build their bureaucratic rules to manage the small percentage of wrong people on the bus 

[…] to compensate for incompetence and lack of discipline, which then further drives the right 

people away […] Avoid bureaucracy and hierarchy and instead create a culture of discipline” 

(Collins, 2001, s. 121). Prestation kan bara uppnås genom motivation, eget initiativ samt andra 

element som måste internaliseras av individen. Denna internalisation kan genomföras till exempel 

med hjälp av en viss företagskultur, som i ovanstående exempel, eller genom tränning: “have the 

individuals been given the training and the tools they need to become business concept innovators?” 

(Hamel, 2000, s. 312). Författarna nämner orden ”culture” och ”training” men fördjupar sig inte 

vidare i hur man utvecklar en sådan kultur eller vad en sådan träning består av.  Målet är att ge 

inspiration till förändring snarare än att ge en detaljerad beskrivning av konkreta tekniker.  

 

9.1. Människosyn och maktdimensioner 

 
”Dream, create, explore, invent, pioneer, imagine: do these 
words describe what you do? If not, you are already 
irrelevant, and your organization is probably becoming so. 
The revolution requires not diligent soldiers, throwing 
themselves at the enemy en masse, but guerrilla fighters, 
highly motivated and mostly autonomous” 

 
                                 Gary Hamel (2000, s. 25) 

 

Att prestera på jobbet betyder inte längre att göra någonting utan det är ett sätt att vara: “learn to see 

different, learn to be different. […] How to see. How to be. Two more critical steps in your training 

as an industry revolutionar” (Hamel, 2000, s. 120). Böckerna beskriver inte hur ledare och arbetare 

ska göra utan hur de ska bli, vad de ska vilja eller hur de ska tänka och känna för att bli effektiva: 

“you MUST become a novelty addict” (Hamel, 2000, s. 122). Böckerna beskriver också vilka 

konsekvenser som uppkommer om man inte gör det: “first the revolutionaries will take your markets 

and your customers […] Next they´ll take your best employees” (Hamel, 2000, s. 9). 

 

Författarna skiljer medan dåliga och bra individer. Kriterier för att tillhöra någon av dessa 
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kategoriseringar är i vilken utsträckning en individ anpassar sig till de nya arbetskraven och har 

kompetenserna som behovs för att göra sin organisation mer effektiv och konkurrensmässig.  Dessa 

skillnader grundas i och legitimeras genom hänvisning till vetenskapliga studier, en stor mängd 

dokumenterade exempel på framgångsrika företag samt författarnas långa erfarenhet som konsult. På 

detta sätt leder managementkunskap till normalisering och uteslutningar inom arbetslivet. Hamel 

pratar om ”revolutionaries” kontra ”the landed gentry”. Revolutionärer är de som gillar innovation, 

vågar skapa förändring, vill lära sig kontinuerligt och ifrågasätter gamla myter. Motsatsen till 

revolutionärer är konservativa arbetare som blir rädda av förändring, älskar rigida strukturer, inte vill 

lära sig nya saker och gillar att följa instruktioner från ledningen. Drucker använder termerna 

”knowledge workers” och ”manual workers”. De sistnämnda representerar det industriella 

samhället och dess gamla syn på individ, ledning och arbete, medan med begreppet ”knowledge 

workers” menar han den nya individen i den nya organisationen, där man måste bli autonom för att 

kunna prestera. Dessa distinktioner mellan bra och dåliga arbetare konstruerar en syn på vad som är 

normalt och avvikande inom organisation och arbetsliv. De bidrar till normalisering och 

disciplinering av individer genom uteslutningspraktiker som konkretiseras bland annat i 

rekryteringskriterier, arbetskrav, träningsprogram och företagskultur istället för gamla kontroll- och 

utvärderingstekniker: ” “the good-to-great companies” […] hired self-disciplined people who didn´t 

need to be managed, and then managed the system, not the people” (Collins, 2000, s. 125)”.  

 

Collins skiljer direkt mellan ”right people” och ”wrong people”: “the executives who ignited the 

transformations from good to great  […] they first got the right people on the bus (and the wrong 

people off the bus)” (Collins, 2001, s 14). Eftersom ledere inte får göra sig av med personal tipsar 

författaren om hur man kan göra istället: “you might still have to carry the wrong people along, but 

you can essentially restrict them to backseats on the bus” (Collins, 2001, s. 217). Det uppstår alltså 

två kategorier arbetare och detta meddelas arbetarna som en varning: “in the age of revolution you 

have to be able to imagine revolutionary alternatives to the status quo. If you can´t, you´ll be 

relegated to the swollen ranks of keyboard pounding automatons” (Hamel, 2000, s. 117) 

 

Sammanfattningsvis påstår författarna att organisationer behöver en viss typ av individ för att klara 

utmaningar: “you can´t build a forever rest-less, opportunity-seeking company unless you are willing 

to hire forever restless, opportunity seeking individuals” (Hamel, 2000, s. 220). Den främsta 

kompetensen individen måste ha för att prestera effektivt är att bli autonom och självledande:  “if 

you have the right people on the bus, the problem of how to motivate and manage people largely 
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goes away. The right people don´t need to be tightly managed or fired up; they will be self-

motivated” (Collins, 2001, s. 42). Detta krav är den största utmaningen organisationer har idag, och 

att kunna skilja mellan människor är grundläggande för att lyckas i dagens ekonomi: “the ultimate 

throttle on growth for any great company is not markets, or technology, or competition, or products. 

It is one thing above all others: the ability to get and keep enough of the right people” (Collins, 

2000, s. 54). 

 

 

10. Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att analysera populära managementböcker med fokus på makt och 

belysa vilken styrningsmentalitet, disciplinär makt samt människosyn uttrycks i dessa texter. Urvalet 

baserades på tre skilda böcker men det som har lyfts fram är det som dem har gemensamt. 

Frågeställningarna blev besvarade genom en foucaultinspirerad diskursanalys av det valda 

materialet, vilket resultat sammanfattas och diskuteras nedan. Diskussionen har kompletterats med 

element hämtade av Critical Management Studies som presenterades i avsnittet 7.1.  

 

- Möjlighetsvillkor: hur management problematiseras och konstrueras som studieobjekt i den 

populära managementdiskursen. 

 

Villkoren som möjliggör populär managementdiskurs avser antagandena som författarna utgår från, 

dvs. för-givet-tagna ramar och föreställningar om verkligheten som fungerar som en grund på vilken 

diskursen är konstruerad. Det främsta antagandet i de analyserade böckerna är att det finns ett 

problem i dagens organisation eftersom ledare och arbetare är fångade i gamla rutiner och tankesätt 

som inte längre fungerar. Nutida organisationer kan inte konkurrera och lyckas genom gamla 

synpunkter på människa, arbete och ledarskap eftersom dagens arbetares produktivitet inte längre 

beror på externa kontroll- och utvärderingsfaktorer. För att jobba effektivt i den postfordistiska 

organisationen måste arbetaren internalisera kontroll, utvärdera sina egna prestationer och bli så 

autonoma som möjligt. Det som pekas ut som problem i de utvalda böckerna är alltså effektivitet i 

dagens organisation, kopplat till människans beteende. Precis därför erbjuder författarna en 

populariserad kunskap om ledning av människor. Det som blir objekt för denna kunskap är 

människans beteende och hur ledare kan disciplinera det.  Disciplinen utvecklas genom ett diskursivt 

skapad subjekt som blir normen och som materialiseras i en rad praktiker som till exempel 
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utbildning, träning eller rekrytering. 

 

Ett vanligt antagande i populära managementböcker är att ledare kan använda en viss kunskap för att 

styra hela organisationen uppifrån på ett instrumentellt sätt (Alvesson, 2009). Detta antagande om 

ledning av organisationer finns också i böckerna som analyserades i den här studien. Även om 

författarna pratar om ständig förändring, flexibilitet och oförutsägbarhet utgår de från att en viss 

kunskap om ledning av människor kan hjälpa ledare att kontrollera och manipulera arbetares 

prestation. Det är precis en populariserad version av denna kunskap som författarna erbjuder med 

syftet att öka effektiviteten. Några kritiska forskare har också uppmärksammat en tendens hos 

managementförfattare att uttrycka ledningens intressen och presentera dem som universella och 

neutrala (Furusten, 1999; Alvesson, Parker, 2002; Fernandez, 2007; Sveningsson och Alvesson, 

2010). På samma sätt har jag bekräftat att de analyserade managementböckerna bara uttrycker 

ledningens intressen, med fokus på effektivitet och konkurrens, men dessa intressen presenteras som 

universella och positiva för hela organisationen. Populära managementförfattare tar alltså för givet att 

en organisation kan kontrolleras genom en viss kunskap och rationaliseras genom en teknisk-

instrumentell rationalitet.  Förutom detta tar managementförfattare för givet att en organisation 

präglas av ett enda intresse som delas av alla aktörer och som motsvarar organisationens mål, istället 

för olika och kolliderande intressen.   

 

Alvesson (2009) är mycket kritisk mot dessa antaganden, som dominerar de populära skrifterna om 

management men också förekommer i akademiska texter. Enligt honom är den här synen idealistisk 

och är en förenkling av verkligheten. Till skillnad från managemenförfattare uppfattar 

postmodernister organisation som en komplex verklighet som består av variation, inkonsistens och 

fragmentering (Hatch, 2002; Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. & Styhre, A., 2005; Alvesson, 

2009). En organisation är inte uniform och en enda enhet, och präglas inte av föreställningar, 

intressen och värderingar som är unika och delas av hela organisationer. En organisation omfattar 

olika överlappande uppfattningar och intressen som är föränderliga, som inte existerar isolerade och 

som samspelar på ett dynamiskt sätt. Postmodernister utgår från att en organisation är en mängd 

fragmenterade, mångtydiga, varierande, oisolerade och motsägande processer som är socialt 

konstruerade utifrån olika intressen och som inte kan manipuleras av ledningen på ett enkelt sätt. 

Detta innebär att det inte kan finnas universella och färdiga lösningar som kan tillämpas 

instrumentellt.  
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- Disciplinär makt och styrningsmentalitet: vilken styrningsmentalitet uttrycks i populära 

managementböcker och vilka disciplinära tekniker används för att disciplinera, kontrollera och forma 

beteenden i dagens organisation. 

 

Prestation i den postfordistiska organisationen innebär att man leder sig själv i stället för att bli ledd. 

Detta innebär nya maktrelationer i organisationer och en ny styrningsmentalitet. Chefer får en ny roll 

och tappar sin makt vad det gäller vardagliga frågor, men behåller den för att rekrytera, säga upp 

samt andra administrativa uppgifter. Gamla ledningsprinciper måste ersättas med anledning av att 

disciplinen som behövs inte kan skapas genom hierarki, extern kontroll och byråkrati. Individer 

måste bli flexibla, självständiga och innovativa. Därför har det blivit viktigare än någonsin tidigare 

att anställa de rätta människorna. Istället för vad människorna gör beror prestation på hur de är, vilka 

personliga egenskaper de har, vad de vill eller i vilken utsträckning de älskar förändring. 

 

Ledarens roll är dock mycket viktig fortfarande, även om individer leder sig själva. Ledare påverkar 

de anställdas prestation med hjälp av kontroll- och utvärderingsformer som internaliseras genom till 

exempel utbildning, en viss företagskultur eller träningsprogram. Detta kallas av Trollestad (1994) 

för ”beteendeteknologi”, en tendens i managementböcker att se mänsklig handling som ett resultat av 

tekniska faktorer som kan manipuleras av ledningen. CMS har kritiserat denna instrumentella syn på 

människa som dominerar i managementlitteratur, och som karakteriseras av en blandning av 

moraliska och pragmatiska skäl (Svenningsson & Alvesson, 2010). Å ena sidan pratar 

managementförfattare om humanistiska aspekter såsom demokrati, motivation eller delaktighet, och 

å andra sidan motiverar de dessa aspekter bara genom affärsmässiga skäl (Trollestad, 1994; 

Wilkinson, 1998, Fernández, 2007). Dessa skäl kan variera och fokusera på ekonomi, varumärke, 

lojalitet med ägarna, marknadens krav eller kundnyttan (Trollestad, 2003). Till exempel Wilkinson 

(1998) analyserade begreppet ”delaktighet” i managementlitteratur ur ett historiskt perspektiv och 

identifierade två slags argument för att motivera varför de ledda ska ha en högre grad av delaktighet. 

Dessa argument kommer från två olika traditioner: demokratisk humanism och ekonomiskt synsätt. 

Det förstnämnda är kopplad till vissa demokratiska värderingar och en bred vision av demokrati, 

medan det ekonomiska synsättet har fokus bara på organisationens mål. Wilkinson pekade på att 

delaktighet i det ekonomiska perspektivet, som är det valigaste inom managementlitteraturen, bara är 

ett ledarverktyg för att uppnå flexibilitet och effektivitet och inte en etikfråga. I enlighet med detta 

kan jag påstå att de analyserade böckerna pratar om motivation, kultur, självstyre eller demokrati 

bara som ett medel och inte som ett mål i sig själv. Behovet av decentraliserade och flexibla 



 

 333

organisationer istället för hierarkiska och auktoritära företag beskrivs i böckerna bara som ett 

affärsmässigt krav för att kunna konkurrera i dagens ekonomi snarare än en möjlighet att utveckla 

demokrati i organisationerna.  

 

- Människosyn och maktdimensioner: vilka förställningar om människa konstrueras i populära 

managementböcker och vilka maktdimensioner innebär de. 

 

Populär managementlitteratur är en popularisering av managementkunskap, och som kunskap 

innebär den maktdimensioner och leder till uteslutningspraktiker. Författarna legitimerar sin diskurs 

genom vetenskapliga studier, egna tidigare erfarenheter och många exempel från företagsvärlden. 

Utifrån dessa referenser konstruerar de en individ som är effektiv i dagens organisation, och som 

definieras genom kompetenser, personliga egenskaper och attityder som leder till större effektivitet 

och produktivitet. Den ”rätta” individen, som blivit normen, beskrivs som flexibel, anpassningsbar, 

självständig, kreativ, någon som älskar förändring och innovation, vet hur och var hon presterar 

bättre, kan utvärdera sig själv, kan använda frihet med ansvar, osv. Detta skapade subjekt 

kontrasteras hela tiden mot ett subjekt som är ineffektiv och därför ”felaktig” i populär 

managementdiskurs. Författarna konstruerar alltså två kategorier människor, normen och avvikelsen, 

vilka kristalliseras i en mängd praktiker som till exempel rekryteringskriterier eller delning av arbete.  

 

Detta ämne är kopplad i CMS till diskursens centrala roll i konstruktion av verkligheten, med fokus 

på språkets produktion av subjekt, identiteter och sociala relationer. Deetz (1992) beskriver språket 

som ett system av distinktioner som skapar klassifikationer av individer, grupper och dess relationer. 

Dessa distinktioner presenteras som neutrala eftersom de grundas på legitimerade kunskapsformer, 

men de är socialt konstruerade genom diskursiva praktiker. Deetz gav som exempel skillnader 

mellan män och kvinnor, som vanligtvis uppfattas som naturliga och självklara, dvs. som om de 

existerar i verkligheten oberoende av oss. När vi skiljer mellan män och kvinnor uppmärksammar vi 

vissa konkreta attribut och inte andra, och på detta sätt ger vi extra värde och relevans åt dessa 

attribut.  Orden ”man” och ”kvinna” representerar inte någon verklighet i sig, utan att de är ett sätt att 

uppmärksamma en viss del av verkligheten och inte andra. Användandet av dessa distinktioner är 

inte neutralt, eftersom skillnaden producerar en viss social identitet. Att använda andra system av 

distinktioner och relationer utifrån andra attribut kan leda till andra sociala identiteter samt relationer. 

Dessutom är begreppen ”man” och ”kvinna” inte universella, utan att de varierar beroende på vilken 

socialt sammanhang och diskurs de används i (Alvesson, 2003). Därför är det viktigt att förstå den 
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ideologiska naturen av dessa distinktioner. Foucaults disciplinära makt, som utövas osynligt, 

kristalliseras i en normaliserad människa som inte bara utformas genom lysningar och restriktioner, 

utan också och främst genom uteslutningspraktiker. Dessa praktiker grundas i ideologiska och 

konstruerade distinktioner och materialiseras i dagliga rutiner, träningsprogram, rekryteringskriterier, 

etc.  

 

Populära managementböcker innebär alltså ett element av dominans för de representerar en 

populariserad kunskap om ledning av människor. I populär managementdiskurs blir subjekt ett 

objekt för kunskap, och denna kunskap fungerar som ett disciplinärt verktyg eftersom genom den 

definierar man vad som är normalt och vad som är avvikelse. Populära managementförfattare 

fungerar som experter som med sin kunskap bidrar till normalisering av individer genom diskursiva 

praktiker.  

 

 

11. Avslutande reflektioner. Metoddiskussion 

 

I detta avsnitt reflekterar jag kring den valda metoden. Det var tänkt från början att analysera populär 

managementdiskurs med fokus på makt och disciplinering. Diskursanalys är lämplig som metod för 

att synliggöra och analysera språkets produktion av subjekt, identiteter och maktpositioner. Att välja  

focaultinspirerad diskursanalys som metod innebär att prioritera och synliggöra vissa aspekter av 

texterna och ignorera andra. Jag var medveten om detta och är nöjd med resultatet eftersom jag anser 

att analysen har svarat på mina frågeställningar.  

 

Urvalet var inte representativ men målet var inte att representera managementdiskursen utan att på ett 

kvalitativ sätt analysera hur de valda texterna bidrar till att klassificera individer och skapa 

maktrelationer. Däremot hade jag nu efteråt kunnat tänka mig att analysera böcker från olika perioder, 

för att analysera hur managementdiskursen, styrningsmentaliteten och den subjekt som konstrueras i 

managementböcker har förändrats över tid. Jag skulle även ha valt att jämföra skillnader mellan de 

valda böckerna vad det gäller subjektkonstruktion, uteslutningspraktiker och disciplin. På detta sätt 

hade jag haft tillfälle att berika analysen genom att kontrastera positioner mot varandra istället för att 

bara fokusera på likheterna inom de valda managementböckerna.  
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12. Framtida studier 

 

Den här uppsatsen har analyserat makt och disciplinering i populära managementböcker och kommit 

fram till att de utvalda managementböckerna bidrar till att normalisera individen för att anpassa sig 

till ledningens intresse att uppnå effektivitet. Individen som blir normen beskrivs som flexibel, 

självledande och självutvärderande medan individer som avviker från normen uteslutas genom 

rekryteringsprocesser eller disciplineras genom träningsprogram och företagskultur. Intressant för 

framtida studier skulle vara att göra en diskursanalys av vilket subjekt som konstrueras i aktuella 

managementböcker om ledarskap, till exempel böcker om coaching, transformativt ledarskap eller 

servant ledarskap, med syftet att undersöka om dessa exempel är mer förenliga med olika andra 

intressen i organisationen eller innebär också disciplinerande praktiker utifrån ledningens intresse. En 

komplettering är även att analysera hur olika andra aktörer i media debatten kring arbetslöshet, 

anställningsbarhet och arbetsmarknadsåtgärder bidrar till att definiera normen och avvikelsen i 

samhället genom diskursiva praktiker. Ytterligare en aspekt är att genomföra en empirisk studie om 

vilka uteslutningspraktiker som tar sig i uttryck i samband med rekryteringsprocesser, eftersom 

uteslutning genom rekrytering framhålls som en metod i de analyserade böckerna.  

 

 

 

Referenser 

 
Böcker 
 
Alvesson, M. & Deetz, S. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.  
 
Alvesson, M. (2003). Postmodernism och samhällsforskning. Malmö: Liber.   
 
Alvesson, M. (2009) Organisationskultur och ledning, Malmö: Liber. 
 
Bergström, G. & Boréus, K. (2005). Diskursanalys. I Bergström, G & Boréus, K. (Red.), Textens 
mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, 
s. 305-362. 
 
Beronius, M. (1986). Den disciplinära maktens organisering. Om makt och arbetsorganisation. 
Lund: Arkiv.  

Clutterbuck, D. & Crainer, S. (1990). Makers of Management: Men and Women Who Changed the 
Business World, London: Macmillan. 

 



 

 363

Collins, J. (2001). Good to great. New York: Harper Business. 
 
Drucker, P. (1999). Management Challenges for the 21st Century. New York: HarperBusiness. 
 
Deetz, S. (1992). Disciplinary Power in the Modern Corporation. I Alvessson, M. och Willmott, H. 
(Red), Critical Management Studies, London: Sage Publications Ltd. 
 
Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. & Styhre, A. (2005) Organisation och organisering, Malmö: 
Liber. 
 
Feijes, A. & Nicoll, K. (Red.) (2008). Foucault and Lifelong Learning. Governing the subject. New 
York: Routeledge.  
 
Fernández Rodrígez, C.J. (2007). El discurso del Management: tiempo y narración. Madrid: CIS.  
 
Furusten, S. (1996). Den populära managementkulturen. Stockholm: Nerénius & Santérus. 
 
Furusten, S. (1999). Popular Management Books. New York: Routeledge.  
 
Hamel, G. (2000). Leading the revolution. Boston: Harvard Business School Press.  
 
Hatch, M. (2002). Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Howarth, D. (2007). Diskurs. Malmö: Liber.  
 
Jackson, B. (2001). Management gurus and management fashions. New York: Routeledge.  
 
Kennedy, C. (1994). Guide to the Management Gurus, London: Random House Books.  
 
McKinlay, A. & Starkey, K. (Red.) (1998). Foucault, Management and Organization Theory. 
London: Sage. 
 
Nilsson, R. (2008). Foucault: en introduktion. Malmö: Égalité.  
 
Olsson, U. (1997). Folkhälsa som pedagogiskt projekt : bilden av hälsoupplysning i statens 
offentliga utredningar. Uppsala Universitet. 
 
Parker, M. (2002). Against Management. Malden: Blackwell Publishers Ltd.  
 
Sveningsson, S. och Alvesson, M. (2010). Ledarskap, Malmö: Liber.  
 
Trollestad, C. (1994). Människosyn i ledarskapsutveckling. Nora: Nya Doxa. 
 
Willmott, H. (2002). Organizational Theory as Critical Science? Forms of analysis and “New 
Organizational Forms”. I Knudsen C. och Tsoukas H. (Red.), Organization Theory as Science: 
Prospects and Limitations. Oxford: University Press. 
 
 
Artiklar 



 

 373

 
Alonso, L. E. (2001). New Myths and old practices: postmodern management discourse and the 
decline of Fordist inbdustrial relations, European Review of labour and Research, 2001, N. 7, s. 268-
287. 
 
Alonso, L. & Fernández Rodríguez, J. C. (2006). El imaginario managerial: El discurso de la fluidez 
en la sociedad económica. Política y Sociedad, 43 (2), 127-151.  
 
Alvesson, M. & Kärreman, D. (1998). Taking the Linguistic Turn in Organizational Research: 
Challenges, Responses, Consequences. Institute of Economic Research, Working Paper Series, 
1998/5. 
 
Chiapello, E. & Fairclough, N. (2002). Understanding the new management ideology: a 
transdisciplinary contribution from critical discourse analysis and new sociology of capitalism, 
Discourse & Society, 13, 185-208. 
 
Clarck, T. & Salamn, G. (1996). The management Guru as Organizational Witchdoctor, 
Organization, February 3 (1), 85-107. 
 
Clarck, T. & Salamn, G. (1998). Telling tales: management Guru´s narratives and the construction of 
Managerial identity, journal of Management Studies 35:2 Mars, 138-161. 
 
Collins, D. (2002). X-engineering: ex cathedra? Personnel Review, 33 (1), 127-142. 
 
Cooren, F. (2004). Textual Agency: How Text Do Things in Organizational Settings, Organization, 
11, 373-393. 
 
Carsten, B. (2004). Whose discourse? A comparison of the Foucauldian and habermasian Concepts 
of Discourse in Critical IS Research, Proceedings of the Tenth Conference on Information Systems, 
New York, August. 
 
Carsten, B., El Beltagi, I. & McBride, N. (2005): "Combining Postmodernism and Critical Theory in 
the Study of IS in the Middle East - Some Methodological Considerations" I 4th International 
Critical Management Studies Conference, Stream Title: IT and Postmodernity for Organizations and 
Systems, Cambridge, UK: 04.-06. July 2005  
 
Driver, M. (2002). The learning organization: Foucauldian gloom or utopian sunshine? Human 
relations, 55 (1), 33-53. 
 
Phillips, N., Sewell, G. & Jaynes, S. (2008). Applying Critical Discourse Analysis in Strategic 
Management Research, Organizational Research Methods, 11, 770-789. 
 
Saavedra, J. J. (2009). Discovering the dark side of Management: The Critical Management Studies 
or a new way of studying organizational phenomena. Revista Facultad de Ciencias Económicas: 
Investigación y Reflexión, 17 (2), December, 45-60. 
 
Townley, B. (1993). Foucault, Power/Knowledge, and its relevance for Human Resource 
Management. The Academy of Management Review, 18, (3), s. 518-545.  
 
 



 

 383

Elektroniska källor 
 
 
“Gary Hamel” (2008, 26 september). The Economist. Hämtad den 10 juni, 2011 från 
http://www.economist.com/node/12311358 
 
“Q&A with management guru Jim Collins” (2007, 14 mars). Fortune. Hämtad den 10 juni, 2011 från  
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2007/02/19/8400260/index.htm 
 
Sullivan, P. (2005, 12 november). Management Visionary Peter Drucker Dies. The Washington Post. 
Hämtad 10 juni, 2011, från  
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/11/AR2005111101938.html 
 
“The Man Who Invented Management: Why Peter Drucker's ideas still matter” (2005, 28 november). 
Business Newsweek. Hämtad 10 juni, 2011 från  
http://www.businessweek.com/magazine/content/05_48/b3961001.htm 
 
”Three rules for brand-new CEOs” (2009, 12 juni). Fortune. Hämtad 10 juni, 2011 från 
http://money.cnn.com/2009/06/12/news/companies/ceo_turnover.fortune/index.htm 
 
“Trusting the teacher in the grey-flannel suit: the one management thinker every educated person 
should read” (2005, 17 november). The Economist. Hämtad 10 juni, 2011 från 
http://www.economist.com/node/5165460 
 
 

http://www.economist.com/node/12311358
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2007/02/19/8400260/index.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/11/AR2005111101938.html
http://www.businessweek.com/magazine/content/05_48/b3961001.htm
http://money.cnn.com/2009/06/12/news/companies/ceo_turnover.fortune/index.htm
http://www.economist.com/node/5165460

	Clutterbuck, D. & Crainer, S. (1990). Makers of Management: Men and Women Who Changed the Business World, London: Macmillan.

