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Purpose: Our aim is to answer the scientific questions: How does the first line manager 

discipline employees who exercise resistance within the organization? and How do the managers 

discover that individuals exercise resistance? In what way is resistance in expression? by 

interviewing managers. The interviews and analysis of the respondent’s answers will be based on 

Foucaults theoretical contribution of disciplinary actions. By this we wish to generate 

understanding in how managers in their daily work, using a disciplinary perspective detects and 

manages individuals that are exercising resistance within the organization. With this as a basis 

we will identify similarities and differences between different managers’ approaches to 

disciplinary action and give a description of managers daily work against resistance as well as 

answers the questions formulated above. 

 

Methodology: Semi structured interviews of seven managers were conducted to gather 

information on how managers detects and managing employees that exercise resistance and how 

the resistance is taken in expression. The statements of the respondents where further analyzed in 

a disciplinary perspective based on the work of Michel Foucault.  

 

Conclusion: This study concludes that managers are practicing two types of disciplinary actions. 

It’s done by either managing employees through direct or indirect actions. Another conclusion is 

that the indirect actions are linked with the detection, in such a way that they are both 

strengthening each other and thereby reproduce each other. 

 

 

  



 

Sammanfattning  

 

Titel: Hur chefer upptäcker och hanterar anställda som utövar motstånd 
 

Datum: 2018-06-01 

 

Kurs: Kandidatuppsats Företagsekonomi, 15 högskolepoäng  

 

Författare: Johannes Palmén & Jonathan Rogerstam 

 

Handledare: Kristina Sutter Beime  

 

Nyckelord: motstånd, disciplinering, första linjens chef, anställda 

 

Syfte: Studien syftar till att svara på frågeställningarna: Hur disciplinerar första linjens chef 

anställda som utövar motstånd inom organisationen? och Hur upptäcker cheferna att anställda 

utövar motstånd? På vilket sätt tar sig motståndet i uttryck? genom att intervjua chefer. 

Intervjuer och analys av intervjusvar kommer att vara baserade på Foucaults teoretiska bidrag 

om disciplinering. Genom detta önskas förståelse för hur chefer i sitt vardagliga arbete, utifrån 

ett disciplineringsperspektiv upptäcker och hanterar individer som utövar motstånd inom 

organisationen. Utifrån denna förståelse vill vi beskriva vad dessa chefer gör i sitt arbete. Genom 

att identifiera likheter och kontrastera skillnader i hur detta praktiseras, är vår förhoppning att 

kunna dra slutsatser som ger svar på de forskningsfrågor vi utgår ifrån. 

 

Metod: Genom semistrukturerade intervjuer med sju chefer samlades information om hur chefer 

upptäcker och hanterar anställda som utövar motstånd samt hur motståndet tas i uttryck. 

Respondenternas uttalanden analyseras vidare i ett disciplinärt perspektiv baserat på Michel 

Foucaults verk om disciplinering.  

 

 

Slutsats: Denna studies slutsats är att chefer praktiserar två typer av disciplinära åtgärder. Det 

görs genom att antingen hantera anställda direkt eller indirekt. En annan slutsats är att de 

indirekta åtgärderna är kopplade till upptäckten, på så vis att de båda stärker varandra och 

därigenom reproducerar varandra. 
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1 Inledning 

Denna uppsats har för avsikt att studera hur chefer upptäcker och hanterar anställda som på 

något sätt opponerar sig. Studien kommer att lyfta fram chefers vardagliga handlingar i syfte att 

korrigera anställda vid uppkomst av motstånd, hur de upptäcker motstånd, samt hur motstånd 

kan ta sig i uttryck hos de anställda. Ur detta chefsperspektiv kommer studien än mer specifikt 

inriktas på de chefer som jobbar närmast de anställda varifrån motståndet kommer, med andra 

ord kommer studien beakta första linjens chef. I början av studien redogörs för vad motstånd 

innebär och presenterar hur chefer i tidigare studier har arbetat för att hantera anställda som 

utövar det. Detta följs sedan upp med ett resonemang om vad första linjens chef innebär. 

Slutligen kommer studien att, innan presentationen av forskningsfrågorna, presentera studier 

som berör den teoretiska utgångspunkten - disciplineringsteori.  

 

1.1 Motstånd 

Chefer kan använda olika strategier för att lindra och överkomma motstånd till fattade beslut hos 

anställda. Detta möjliggörs genom en rad olika tekniker, bland annat genom att göra de berörda 

involverade i beslutsprocessen. Motståndslitteraturen behandlar även hur motstånd kan användas 

som ett värdefullt bidrag till organisatorisk framgång (ökad omsättning, vinst, etc.), genom att 

exempelvis lyssna på de som framför motståndet och använda detta som input för att förstärka 

exempelvis strategier (Sveningsson & Sörgärde, 2016).  

 

Prasad och Prasad (2000) diskuterar motstånd som en blygsam handling, där poängen eller 

uppkomsten av motståndet, kan vara förklätt. En enkel kommentar eller ifrågasättande, kan 

under ytan, manifestera något mycket mer existentiellt, vilket gör motståndet svårare att 

upptäcka och precisera. Det kan bland annat handla om de anställdas oro över att deras intressen 

har blivit åsidosatta. Exempelvis när ett företag skulle gå från manuell hantering till digital via 

datorer, frågade en av de anställda om datorerna har en påverkan på kvinnors graviditet, i själva 

fallet var inte kvinnan intresserad av datorernas påverkan av gravida kvinnor, syftet med frågan 

var snarare att påpeka ledningens arrogans. 
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I'm too old to care about miscarriages and pregnancies. But I think it's 

important that we show them that we are not stupid, that we want to know 

what goes on . . . Of course they could not answer any of our questions. 

But that also made them feel out of it and that's a good thing.  

(Prasad & Prasad 2000, s. 394) 

 

Motstånd som ges i uttryck på detta vis är vad Prasad och Prasad (2000) anser vara informellt 

motstånd. Till skillnad från formellt motstånd, (såsom strejk, protester och klagomål) 

karaktäriseras det informella motståndet av vardagliga handlingar, som ofta är oplanerade och 

spontana, och likt det ovanstående citatet - “förklädda”, vilket betyder att de inte alltid är lätta att 

upptäcka.   

 

Dessa “förklädda” motstånd har även i andra studier observerats. Dessa motstånd har här 

aktualiserats bland annat i uttryck av otrevligt kundbemötande (Knights & McCabe, 1998; 

Sewell m.fl., 2011), undvikande gester gentemot chefer (Knights & McCabe, 1998), samt 

kollegial avighet (McCabe, 2008). 

 

I de artiklar vi läst finner vi framgent av upptäckt och hanteringen kring de motstånd som 

individer utövar. Även om detta inte är något författarna i dessa artiklar ämnar att studera, 

behandlas det inom respektive studies empiriska genomgång. I Knights och McCabe (1998) 

presenteras flera utsagor från möten mellan första linjens chef och anställda. I denna studie har 

två arbetsmoment som tidigare var utförda av specialister på varje område istället blivit 

hopslagna. Det handlar om processtid och telefontid på en bank, där nu de anställda utför båda 

arbetsmomenten istället för att vara specialiserade på enbart ett. I detta fall upplevde de anställda 

ofta att telefontid var krävande och/eller besvärlig. På grund av detta försökte vissa anställda 

undvika momentet. Detta gjordes på olika sätt, var i ett fall iscensatte en anställd att hen satt i 

telefonsamtal, men i själva verket hade hen enbart tagit på sig sitt headset och mimat. Vid 

upptäckten av detta motstånd hanterade chefen detta genom att be samtliga i samma team ta på 

sig headset och utföra sitt arbete korrekt, och påpekade att en i teamet fuskar. Genom att varna 

och använda gruppen för att “korrigera” den egentliga personen menar Knights och McCabe 

(1998) att denna chef använde solidarisk beskyllning för att undvika att behöva ge sken av 
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disciplinering gentemot sin egen personal. Detta sätt att hantera individer som utövar motstånd 

var inte det enda. Bland annat arbetade cheferna extra hårt för att verka på topp, i förhoppning att 

föregå med gott exempel och att detta skulle smitta av sig. Ett annat sätt att reducera motstånd i 

dagliga arbetet var att dokumentera alla fel, registrera frånvaro och mäta produktivitet. För att 

undvika motstånd använde sig även cheferna av möten där de lovade en bättre framtid, i 

förhoppning om en ödmjukare approach från de anställda gentemot det nya arbetssättet som 

införts (Knights & McCabe, 1998). 

 

Ett annat exempel av motstånd som beskrivs i Knights och McCabe (1998) var att en anställd 

utnyttjade överskattad arbetstid. Den anställde menade på att han klarade av att slutföra 58 

samtal på samma tid som var budgeterad för 20, för att göra arbetsdagen bekvämare såg därför 

den anställde till att dra ut på samtalen, vilket gjorde att denne inte behövde göra mer än 

nödvändigt. I likhet med detta förekommer ett exempel i McCabe (2008) där chefer valde att 

dölja den totala budgeterade arbetsvolymen. Detta gjorde cheferna för att anställda skulle arbeta 

på ett så effektivt sätt som möjligt och inte ha möjligheten att utnyttja överbudgeterad arbetstid. 

 

När anställda utövade motstånd som var på gränsen till att det bröt mot anställningsavtalet hotade 

chefer med uppsägning, även om det inte fanns grund till uppsägning (McCabe 2008). Detta 

användes i syfte att “skrämma” de anställda till att uppföra sig önskvärt. Att straffa anställda som 

motsätter sig inom organisationen är en metod som även chefer i Prasad och Prasad (2000) tycks 

använda. Ett exempel var när en sjuksköterska undvek att implementera det nya digitala 

arbetssättet. Här använde sig chefen av en varning för att på så sätt få sjuksköterskan att förstå att 

hennes arbetssätt absolut inte var acceptabelt. För att få sjuksköterskan att känna att hon gjorde 

fel lät chefen vid ett senare tillfälle även förödmjuka denna sjuksköterska offentligt. 

 

I ovanstående genomgång har vi beskrivit att motstånd kan användas som normativt verktyg i 

syfte att få en organisation att bli mer framgångsrik. Vi har vidare förklarat hur informellt 

motstånd kan uppkomma. Det kan vara allt från små till mediokra motsättningar i det dagliga, 

det kan också vara förklätt och på det viset svårare att upptäcka vad den egentliga motsättningen 

grundar sig i. Då dessa motstånd är av informell karaktär faller det sig naturligt att anta att det är 

den berörda gruppen anställda närmaste chef som initialt kommer stöta på detta motstånd. Denna 
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definition av motstånd, d.v.s. informellt motstånd kommer utgöra denna studies grund och är 

med andra ord det motståndet som vidare studeras. I förra stycket närmade vi oss hur och vem 

som hanterar de individer som inom en organisation utövar motstånd. Vilket vi vidare kommer 

precisera i nästkommande stycke. 

 

Första linjens chef menar vi är personen som utövar ledarskap och/eller chefskap över personer 

som ingår i samma enhet eller team. Det handlar således om enhets-, team- eller 

arbetsledare/chef. Det är med andra ord den närmaste chefs-/ledarposten för den givna gruppen 

anställda. Det är därmed den chef som är i närmast kontakt med individer som utövar dessa 

vardagliga, spontana och/eller oplanerade informella motstånd. I nästa stycke kommer vi att 

introducera ett teoretiskt fenomen som beskriver hur chefer kan upptäcka och hantera individer 

som utövar motstånd.   

 

Ett sätt att hantera och upptäcka motstånd är att genom olika teknologier disciplinera de eller den 

individ som producerar detta motstånd. Genom dessa teknologier fasas individen och dess 

beteende mot det eftersträvansvärda, med andra ord det beteende som chefen anser vara korrekt, 

det vill säga det önskvärda beteendet (Foucault, 1975/2003). I nästa avsnitt kommer vi 

följaktligen att redogöra vad disciplinering innebär och i vilka former det kan förekomma. Detta 

genom att presentera studier där disciplinering inom organisationer har betraktats.  

 

1.2 Disciplinering 

I organisationer utövas makt och disciplinära handlingsmönster (Foucault, 1975/2003). 

Underlydande, både som individ och grupp, blir därigenom socialt inlemmade, registrerade eller 

som Foucault (1975/2003) kallar det “normaliserade”. Genom sådan typ av disciplinering, kan 

motsättande individ eller individer, hanteras och på det viset anpassas efter de önskade normerna 

inom organisationen. Disciplinering är vad Clegg (1989) definierar som ett begrepp för maktens 

mikrotekniker. 
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Flera studier har studerat hur normalisering av avvikande beteende går att åstadkomma. Dels har 

studier genomförts på hur styrsystem och liknande har en disciplinär funktion, bland annat BPR1 

(Business Process Re-Engineering) (Knights & McCabe, 1998), JIT2 (Just In Time) och TQM3 

(Total Quality Management) (Sewell & Wilkinson, 1992). Sewell och Wilkinson (1992) 

tillämpar i deras studie Foucaults (1975) disciplineringsteori som analytisk utgångspunkt. Detta 

för att producera svar på; huruvida managementmetoderna JIT och TQM verkar som 

disciplineringsfaktorer. Som funktion av managementmetoderna uppstår två krafter till 

normalisering. Dessa två krafter av disciplinering förorsakas dels av granskning från jämlikar, 

vilket uppstår på horisontell nivå. Vilket betyder att de anställda, eftersom de blir sedda av sina 

medarbetare, agerar på ett “riktigt” sätt, de agerar efter den rådande normen. Den andra kraften 

till disciplinering verkar vertikalt och uppkommer ur implementering av ökad styrning genom 

management-/informationssystem. Detta innebär stärkt operativ övervakning, vilket även får de 

anställda att uppträda som de bör. Knights och McCabe (1998) studerade en organisation där 

strukturella förändringar implementeras i enlighet med BPR. I detta case innebar 

omstruktureringen att anställda fick lära sig nya arbetsuppgifter och det blev enklare för 

överordnade att övervaka de anställda, då varje team hade en ansvarig chef. Detta ledde till att de 

anställda ansträngde sig att agera enligt vad som förväntades av dem, vilket går att dra paralleller 

till Sewell och Wilkinsons (1992) slutsatser om vertikalt förankrad kraft av disciplinering.  

 

Styrsystem likt JIT, TQM och BPR är sådant som är strategiskt beslutade av högre instanser och 

därefter införs i en organisation. En annan taktik för att styra organisationens anställda mot 

normen är att i ledarskapet etablera starka diskurser (Fleming & Spicer, 2014). Olika diskurser 

påverkar organisationen på olika sätt (Townley, 1993) och diskurser framställs genom olika 

                                                 
1 BPR är utformat för att göra organisationer mer flexibla och mindre distanserad till kund. Detta sker genom 

förändring av rådande struktur, framförallt från funktion till process. Detta leder då till en bättre länk mellan 

produktion och kund. 
2 JIT och 3 TQM kan förklaras som kostnadsfria “filosofier” eller “verktygslådor” av tekniker. 

I filosofiskt syfte är användningen av JIT matchningen av produktionsprocessen med marknaden. Idealet blir således 

att perfekt matcha efterfrågan och tillverkning, detta både inom och utom fabriken, med fokus på absolut ingen brist 

av material, ingen kostsam lagerbindning, samt inget slöseri av resurser. TQMs filosofi grundar sig i att “bygga” 

kvalité, (detta definieras som nöjdheten hos kund utifrån kundens behov) i en produkt eller tjänst, i motsats till att 

lösa dessa problem i efterhand, vilket leder till minskad kundnöjdhet. Som verktyg erbjuder både JIT och TQM en 

mängd fördelar, såsom förenkling av arbetsflödet, uppsättningstidsreduktion, arbetsrotation, reducerad lagervolym, 

m.m. JIT och TQM komplimenterar varandra, t.ex. när JIT-tillverkning utövas krävs TQM då det inte finns lager 

eller buffert för att ändra på produkter till kund efter tillverkning (Sewell & Wilkinson, 1992).  
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sociala konstruktioner, bland annat genom tal och text, en konstruerad verklighet som fungerar 

som ett ramverk för beteende (Grant, Hardy, Oswick & Putnam, 2004). Diskurser konstrueras 

således över tid och detta är en ständig process. Styrsystem och diskurser har på så vis liknande 

effekt, de ger sig bara i uttryck annorlunda, och således studeras på olika sätt. 

 

Användandet av strategiska styrsystem och diskurser som disciplinär övervakning är med andra 

ord något som studerats väl. Likheten med dessa två normaliserande drivkrafter är att de ligger 

latent och har en konstant påverkan på de anställda. Därmed är dessa i sin natur av förebyggande 

karaktär. Vi har dock haft svårare att hitta studier där motstånd specifikt upptäcks och hanteras. 

Med andra ord den avvikelsen som inom den dagliga verksamheten uppdagas, motstånd som 

sker inom gränserna för den förebyggande disciplineringen. Första linjens chef är en position, 

som i denna kontext, är först med att möta motstånd från medarbetarna. Vi är därför intresserade 

av att undersöka hur första linjens chefer, i sitt dagliga arbete disciplinerar anställda, vid 

avvikelser i form av motstånd. Som en bieffekt av att skapa förståelse för hur chefer gör, 

kommer det även att uppdagas hur chefer upptäcker motstånd och hur det ges i uttryck. Detta 

faller sig naturligt då det ej går att hantera något, om det aldrig uppdagas. 

 

1.3 Frågeställning och Syfte 

● Hur disciplinerar första linjens chef anställda som utövar motstånd inom organisationen?  

● Hur upptäcker cheferna att anställda utövar motstånd? På vilket sätt tar sig motståndet i 

uttryck? 

 

Genom denna studie önskas att få förståelse för hur chefer i sitt vardagliga arbete, utifrån ett 

disciplineringsperspektiv upptäcker och hanterar individer som utövar motstånd inom 

organisationen. Utifrån denna förståelse vill vi beskriva vad dessa chefer gör i sitt arbete. Genom 

att identifiera likheter och kontrastera skillnader i hur detta praktiseras, är vår förhoppning att 

kunna dra slutsatser som ger svar på de forskningsfrågor vi utgår ifrån. 
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2 Teoretisk referensram 

Den disciplinära maktens ursprung går att spåra till början av 1600-talet där Walhausen talade 

om den “strama disciplinen” konsten av en “god dressyr”. Den disciplinära makten är med andra 

ord inte likt det vedertagna begreppet makt som ett uttryck för berövande och uppbärande av 

handlingsfrihet, utan den disciplinära makten existerar för att dressera, alltså den utövande 

praktiken för att kunna upprätthålla berövandet och uppbärandet (Foucault 1975/2003). Vidare 

förklarar Foucault att disciplinen framställer individer och på det viset är disciplineringen 

tekniken för själva maktutövningen i sig och individerna är vad som utgör både verktygen och 

föremål för den. Framgången för denna typ av makt är förorsakad av de enkla medel 

(mikrotekniker) som utövas: hierarkiska övervakningen, normalisering och deras syntes - 

examensprocessen (Foucault, 1975/2003). 

 

2.1 Hierarkisk övervakning 

Foucault (1975/2003) menar, genom att ett arrangemang där själva blicken tjänar som 

betvingande upprätthålls disciplin. Foucault (1975/2003) menar att detta grundar sig i en tanke 

om en fysisk-, eller som han själv uttrycker det, arkitektonisk makt. Att se utan att synas var ett 

fenomen som låg till grunden för ny kunskap om människan. Genom detta kan människan 

utnyttjas och underkuvas. Detta har bland annat observerats i Foucaults (1975/2003) 

observationer av militärläger. I dessa läger koordineras gator exakt var de ska korsa varandra, 

vilken riktning militärens logi ska riktas, hur många tält som ska fördelas per rad, och så vidare, 

med andra ord designas ett nätverk av kontrollerande blickar. Militärlägret utgör enligt detta en 

makt som är förorsakad av att allting görs synligt.  

 

Denna princip av lägermodell återfinns i flera verksamheter (ex. fängelser och sjukhus) 

(Foucault, 1975/2003). Även om själva övervakningen finns i moderna organisationer, ges den 

oftast i uttryck på andra sätt, det handlar bland annat om produktivitetsmätningar, 

utvecklingssamtal och stämpelklockor (Foucault, 1975/2003). I Sewell och Wilkinsons (1998) 

fall handlar det om kontrollerande styrsystem som JIT och TQM och i Knights och McCabe 

(1998) handlade det om BPR:s övervakande effekter.  
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Foucault (1975/2003) belyser vikten av övervakningssystem ur arbetsgivarens perspektiv utifrån 

en profitkontext “minsta ovarsamhet som förblir ouppmärksammad och därför upprepas varje 

dag kan bli ödesdiger för företaget och leda till ruin på kort tid” (Foucault, 1975/2003, s.176). På 

detta vis blir övervakning ett viktigt ekonomiskt verktyg. 

 

Enligt ovanstående resonemang kan de överordnade inom organisationer, genom hierarkisk 

övervakning i form av mätningar, registreringar och dokumenteringar, blotta den anställde. 

Individer som utövar motstånd inom en organisation kan betraktas som avvikande individer. De 

agerar inte i enlighet med vad som förväntas. Informellt motstånd är sådant som inte alltid går att 

direkt, se, märka eller höra, det kan gömma sig, vara förklätt och litet (Prasad & Prasad, 2000). 

Det kan vara ett litet motstånd som inte explicit framförs utan kan istället avspeglas i prestation, 

engagemang eller ett annat informellt uttryck. Det är där den hierarkiska övervakningen blir 

betydande, då den genom sin blick är betvingande och gör dem som är utsatta (de anställda 

underordnade) fullt synliga, och på så vis upprätthålls disciplin.   

 

2.2 Den normaliserande sanktionen 

Detta är den andra delen av den disciplinära tekniken och den kallas också normens straffsystem. 

Den grundar sig i tanken att normalisera individen för att få alla individer att likna varandra. 

Vidare menar Foucault att syftet till detta är att uppnå konformitet, förutsägbarhet och kontroll. 

Detta kan ske genom att ställa individen i förhållande till en grupp och således kan jämförelse 

ske, där i detta fall gruppen fungerar som referenspunkt för det normala och det blir då upp till 

individen att leva upp till dessa krav, då detta leder till att individen vill passa in blir gruppen 

homogen (Foucault, 1975/2003). 

 

I alla disciplinära systems kärna finns det någon typ av, om en ytterst liten straffmekanism. 

Denna mekanism besitter en sorts rättskipningsprivilegium, den har sina egna lagar, sina 

specifika brott, sina särskilda straffnormer och sina egna domstolsinstanser. Disciplinsystem 

utbildar en underordnad uppsättning av straff, t.ex. inrutar det ett område som lagar lämnat 

öppet, det bestraffar en samling företeelser som anses vara så pass obetydliga att det undandrar 

sig de stora straffsystemen. Detta visar sig ofta i de “regler” som finns på en arbetsplats, såsom 

att arbetarna hälsar på varandra när de möts, säger hejdå när de slutar, plockar undan efter sig, 
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bete sig hederligt och anständigt, m.m. Och som straff till detta finns en hel rad subtila åtgärder 

som t.ex. små förödmjukelser. Här gäller det att göra de allra minsta delarna av uppförandet 

straffbara och samtidigt ge den disciplinära apparatens till synes betydelselösa kugghjul en 

bestraffande funktion, drivet till sin spets skulle man kunna säga att allt skall kunna tjäna till att 

straffa de allra minsta förseelser så att varje underordnad är fången i ett universellt system av 

konsekvenser och straff. Ordet straff betyder i detta sammanhang, allt som kan göra individen i 

skuld medveten om de fel denna har begått, allt som är i stånd att förödmjuka den, en viss kyla, 

en viss likgiltighet, en fråga, en förödmjukelse, m.m. (Foucault, 1975/2003). 

 

Den disciplin som utövas fyller också om inte enbart i en mindre skala en domstolens 

tillvägagångssätt, ett specifikt sätt att utmäta straff. De som lyder under det disciplinära 

straffsystemet straffas när det avviker från det önskvärda, och kan därför infinna sig i ett oändligt 

spektrum av vad som är straffbart och vad straffet innebär. Detta kan exemplifieras med hur en 

soldat gör “fel” varje gång denna inte når upp till den fastställda nivån, eller hur ett skolbarns 

“fel” kan vara dennes oförmåga att klara en mindre uppgift som denne fått tilldelat (Foucault, 

1975/2003). 

 

Det är inte enbart en art av ordning de disciplinära straffen ska upprätthålla, utan det är av en 

blanda art, det är en “artificiell” ordning som bestäms av t.ex. en lag i juridisk mening, ett 

program eller ett reglemente. Samtidigt som det är en ordning som kan definieras av naturliga 

processer, såsom lärotidens längd, färdighetsnivån, m.m., allt detta utgår från en regelbundenhet 

som också är en regel (Foucault, 1975/2003). 

 

Införande av disciplinära straff har för avsikt att minska avvikelsen från ordning. Vilket i sig 

betyder att disciplineringen bör ha i åtanke att agera som medel för att korrigera individen till 

normen. Straffa blir i detta skeende synonymt med öva. Foucault skriver att för en lärare blir ett 

straff i form av en läxa det mest optimala, då det ger den straffade möjligheten att lära sig, att 

finna framsteg i det som är bristande. Det blir således tydligt att det disciplinära straffet i detta 

avseende till stor del blir likställt med skyldighet, mindre hämdlikt och mer i syfte att upprepa 

för att lära sig i dubbel bemärkelse (Foucault, 1975/2003). 
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Disciplin består inte enbart av straffet, utan det är bara en del av ett dubbelsystem, belöning-

bestraffning. Foucault ger ett exempel med en lärare där han påpekar vikten av belöning och att 

läraren bör undvika bestraffning vid disciplinering, eller åtminstone begränsa användandet av 

bestraffning. Detta då den lata individen känner sig mer manad att ändra sitt beteende vid 

belöning, detsamma gäller de flitiga som sporras mer av belöning en bestraffning. Foucault 

menar då att det är i lärarens intresse och ytterst fruktbart att använda sig av belöning i större 

utsträckning en bestraffning, då det har en större chans att vinna barnens hjärtan. När detta 

dubbelsystem används kan man utföra en rad olika åtgärder som är karaktäristiska för det 

disciplinära straffsystemet. Det blir här tydligt att bedömning av uppförande och prestation blir 

utifrån motsatserna, gott och ont, snarare en domstolens tillåtet eller förbjudet (Foucault, 

1975/2003).  

 

Inom disciplinering fungerar befordran och degradering som belöning och straff. Foucault 

exemplifierar detta i hur militärer fick detta uttryckt i hur de kläder de fick ha på sig såg ut. Det 

var officerare och lärare som utan hänsyn till exempelvis ålder rangordna alla efter rang och 

ålagda straff. Det blev därefter indelade i klasser, den bästa klassen demonstrerades av en 

silverepålett och det var en ren militär grupp som kunde bestraffas med militära straff såsom i det 

värsta fallen arrest eller fängelse. De fanns även “sämre” grupper med lägre rang och de hade då 

också straff som var mer förnedrande, men även de hade arrest eller fängelse som straff 

(Foucault, 1975/2003). 

 

Inom detta identifierar Foucault (1975/2003) fem processer som formar normalisering. Dessa 

processer kallar han jämförelse, differentiering, hierarkisering, förenhetligar och uteslutning.  

 

Jämförelsen är nödvändig för att upptäcka avvikelser, och därmed är den fundamental för att 

kunna disciplinera och normalisera individer. Det handlar om att göra individen till objekt som 

kan sättas i jämförelse till en helhet, med andra ord, individen i relation till normen. Detta görs 

möjligt genom att registrering av handlingar utförs (Foucault, 1975/2003). Genom att registrera, 

mäta och jämföra olika individer med samma mått menar Sauder och Espeland (2009) att 

individer förses med samma mål och mission, vilket i sin tur stärker normen. 
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Differentiering, det är här möjligheten för jämförelse blir möjlig, likaså blir det här en helhet går 

att skåda. Det kommer att utgå från gruppen för att skapa en form av regelbundenhet som 

individer ska följa. Således blir det för individen tvång att leva upp till den norm som etableras 

och då agera på det vis som anses vara normalt (Beime, 2018). Sauder och Espeland (2009) 

förklara i deras artikel att genom en kombination av sammanvägning och ranking av skillnader i 

flera dimensioner, kan en “optimal” referens skapas.  

 

Hierarkisering - Till skillnad från lagen som delar upp i rätt eller fel, delar normens straffsystem 

av en skala och delar upp individer som mer eller mindre lika normen. Det är genom detta 

disciplinering kan rangordna och värdera individer, vilket leder till möjligheten att skapa en 

mikroekonomi av belöning och straff (Beime, 2018). 

 

Förenligheten är det praktiska som utövas. Med andra ord praktiken som är för avsikt att 

disciplinera, att få det avvikande att matcha det eftersträvansvärda. Förenligheten korrigerar det 

defekta beteendet. Detta kan ge sig i uttryck av straff eller belöning, men de båda benämns som 

övning för inlärning (Foucault, 1975/2003). 

 

Uteslutning genom mätning, jämförelse, differentiering och hierarkisering utformas en gräns för 

konformitet som bör uppnås. Detta drar upp gränsen för vad som är i syfte att avgöra skillnaden i 

förhållande till alla skillnader, med andra ord det “onormalas” yttre gräns, den “skändliga 

klassen”. Den “skändliga klassen” uppstår enbart för att skyndsamt upphöra, för att antingen 

exkluderas eller för att återigen förlikas med det acceptabla (Foucault, 1975/2003). 

 

2.3 Sammanfattning disciplin i förhållande till motstånd 

Som detta avsnitt inleddes är disciplinen en maktutövning i sig där styrkan ligger i enkelheten, 

med andra ord de mikrotekniker som den består av, hierarkisk övervakningen, normaliseringen 

och deras syntes. I följande stycke kommer en sammanfattning av disciplinens delar och hur 

detta hänger ihop med vårt empiriska fenomen, motstånd. 

 

Hierarkisk övervakning är det som synliggör det felaktiga och det är just den betvingande och 

övervakande blicken som utgör makten, där individen alltid vet att den kan utvärderas. Likväl 
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som det är just den blicken som kan blotta dolt motstånd, är det dessutom den blicken som 

genom sin förmåga att peka ut reducerar uppkomsten av motstånd. 

 

Andra delen av denna teoretiska utläggning kallar vi “Den normaliserande sanktionen”, vilken 

behandlar disciplinens tekniker för att uppnå konformitet, förutsägbarhet och kontroll. För att 

göra detta möjligt behövs en straffmekanism och enligt disciplineringen handlar det om att göra 

den skyldige medveten om det, och att på något sätt uppleva skuld. Införandet av disciplinära 

straff har som funktion att minska avvikelsen från ordning, med andra ord normalisera det 

avvikande. Straff är inte den enda tekniken för normalisering, det är bara en av delarna av ett 

dubbelsystem, belöning-bestraffning. Belöning handlar om att få individen att ändra sitt beteende 

genom belöning, detta då flitiga personer sporras mer av belöning än bestraffning. Belöning 

återfinns i flera olika former, exempelvis, befordran och löneanspråk. Det är genom detta 

Foucault (1975/2003) identifierar de fem processerna jämförelse, differentiering, hierarkisering, 

förenlighet och uteslutning. I förhållande till motstånd handlar belöning-bestraffning om att 

genom disciplinära tekniker hantera källan (individen) till motståndet. Hårt draget disciplineras 

individen genom att antingen bestraffas eller låta belönas.  
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3 Metod 

Denna studie utgår ifrån en deduktiv ansats. Detta betyder att vi genom teorin utforskar världen, 

eller med andra ord, vår empiri (Bryman & Bell, 2013). Processen i detta arbetet har föregått 

som sådan att teorin har verkat som ett ramverk för förståelse för vilka frågor som bör ställas till 

respondenterna och för hur deras svar kan tolkas.  

 

Studien är en fallstudie och ämnar till att skapa förståelse för ett hur-fenomen, hur chefer 

upptäcker och hanterar underordnade som gör motstånd. Fallet har vi valt att betrakta som den 

process där chefer upptäcker och sedermera hanterar motstånd från underordnade. Det är ett 

teoretiskt fall, något som inte är likställt de mer traditionella sätten att se på en fallstudie, att det 

är organisationen som är fallet. Vårt “empiriska fall”, upptäckt och hantering av motstånd, är det 

som ligger till grund för vår analys som kommer göras tillsammans med det “teoretiska fall”, 

disciplinering. 

 

När “hur” används i en frågeställning, tycker vi att en fallstudie lämpar sig utmärkt, eftersom 

vårt specifika område inte är vidare utforskat. Det är också fördelaktigt när man vill skaffa sig 

djupare insikter om en viss situation och hur de personer som är inblandade i en sådan situation 

tolkar den. En annan aspekt som gör fallstudie ytterst relevant för oss är när man är ute efter 

processen snarare än resultat. I den tidigare forskningen kring motstånd har fallstudier använts 

flitigt, det gör att det blir en mer relevant för oss att använda samma utgångspunkt i våran studie, 

som det har gjorts i den tidigare forskningen. 

 

3.1 Litteraturgenomgång 

Teorin är till största del baserad på Michael Foucaults (1975/2003) verk: övervakning och straff. 

Denna bok är vad som utgör fundamentet för hela studiens teoretiska referensram. Även de 

vetenskapliga artiklar som har, genom databasen primo, valt att användas, har de flesta Foucaults 

disciplineringsteori som teoretisk utgångspunkt. 

 

Artiklarna som är valda att användas är dels baserade på problematiken kring motstånd inom 

organisationen och hur de kan tas i uttryck. Efter flera sökningar i primo och snabbläsning av 

diverse motståndsartiklar lyckades vi hitta Prasad och Prasad (2000), vilket är en artikel som 
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studien i mångt och mycket utgår ifrån. Dessutom identifierades artiklar som behandlar 

disciplinering inom organisationer, efter att ha läst diverse reviewartiklar och rådfrågat individ 

med kunskap om disciplineringslitteraturen, kunde även flertalet användbara artiklar inom detta 

område lokalisera. Flera av dessa artiklar refererade till Foucault (1975/2003) som för studien, 

även utgjorde en adekvat teoretisk grund. För att säkerställa kvalité har enbart artiklar som är 

rankade med en tre eller högre på ABS Journal Guide nyttjats.  

 

3.2 Datainsamling empiri 

För att besvara forskningsfrågan har sju chefer som arbetar under definition av "första linjens 

chef” som studien utgår ifrån intervjuats. All empiri är kvalitativ och samlad via 

semistrukturerade intervjuer, det vill säga att dessa är studiens enda data. Detta gjordes för att 

studien har en sådan teoretisk referensram som utgör förståelse för det som undersöks, snarare än 

hypoteser för vad som kommer att hända. Semistrukturerade intervjuer är användbart för att 

behålla fokus på det intervjuledare vill prata om utan att vara helt och hållet låsta. Vidare innebär 

detta att intervjuledare har en stor frihet för anpassning gentemot vad respondenten svarar och 

därigenom kan intervjuledare inflika med frågor som spontant blir intressanta (Bryman & Bell, 

2013). Detta bidrar till mer bredd och djup i intervjuerna, vilket möjliggör en bättre förståelse för 

individen och hur denne tänker, tycker och känner. Dessa intervjuer har spelats in och sedan 

transkriberat. Dessa transkriberingar är fundamentet till studiens empiri och sedermera materialet 

som med hjälp av vår teoretiska referensram analyserat. Urvalet av respondenter baserades på 

personer som har erfarenhet att arbeta som första linjechef och med det även daglig kontakt med 

de personer som personen i fråga har utövat chefs-/ledarskap över. 

 

3.3 Urval 

Vår studies forskningsfråga baserar sig på första linjechefer, det är därför väldigt tydligt vilken 

respondent studien efterfrågar. Denna typ av urval kallas “målstyrt urval” och bygger på 

sökandet av respondenter som kan bidra med information som är nödvändig för att kunna svara 

på forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2013). Urvalet var dessutom, förutom baserat på 

målrespondent, utav bekvämlighetskaraktär med andra ord utgjordes urvalet en mix av målstyrt- 

och bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är ett urval där respondenten för tillfället råkar 

finnas tillgängliga för forskaren och denna typ av urval kan vara användbart då resurser är 
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knappa och/eller inom en snäv tidsram (Bryman och Bell, 2013). Bekvämlighetsurval användes 

då tiden för att hitta respondenter var knapp dessutom var relationen till respondenterna samt 

studiens syfte inte av sådan karaktär som kunde skada denna studies legitimitet.   

 

Nedan följer en tabell med de respondenter som intervjuades. Där har varje respondent tilldelats 

ett nummer för att möjliggöra referering till rätt respondent senare i studiens empiri och analys.  

För att få en djupare förståelse för respondenterna har ålder, kön (biologiskt), erfarenhet (i år) 

samt bransch tagits i beaktning. Värt att påpeka är att alla respondenter under intervjutillfället 

arbetar på olika företag. 

 

 

Respondent  Ålder  Kön  Erfarenhet  Bransch 

 

1   32  Man  4   Butiksförsäljning 

2   51  Kvinna  13   Teknisk förvaltning 

3   28  Man  5   Butiksförsäljning 

4   27  Kvinna  5   Restaurang 

5   44  Man  10   Verkstad 

6   38  Kvinna  6   Vård 

7   54  Man  16   Bygg 

Tabell 1: Respondentinformation. 

 

3.4 Intervjusituationen 

De respondenter som blev utvalda och förfrågade tackade alla ja till intervju. Samtliga intervjuer 

ägde rum på varje respondents arbetsplats. Intervjuerna ägde rum bakom stängda dörrar, ingen 

annan än intervjuledare och respondenten kunde se eller höra oss. Detta var viktigt för oss, då vi 

inte ville att respondenten skulle bli påverkad eller hämmad i dess utsagor. 

 

Varje samtal startade med en snabb presentation vad intervjun innebar, vem vi vill intervjua, vad 

svaren kommer att användas till och vilka etiska aspekter som tas i hänsyn. Vi ville inte säga för 

mycket om studien, då vi själva inte ville påverka respondentens utsagor. Därför gjordes en 
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snabb sammanfattning som löd “denna intervju är i syfte för att skapa förståelse för hur chefer, 

närmare bestämt första linjens chef, upptäcker och hanterar individer som utövar motstånd på 

arbetsplatsen”. Efter den korta presentationen presenterades vår studies målrespondent för 

respondenten. Detta gjordes för att sedan fråga om respondenten i fråga kunde identifiera sig 

med denna beskrivning och i samtliga fall kunde respondenterna göra detta. Avslutningsvis 

gjordes respondenten medveten om att svaren kommer utgöra vår empiriska grund för analys av 

vår studies syfte och att fler respondenter intervjuats. Vidare förklarades att respondentens svar 

inte kommer kunna kopplas till denne, samt att det råder fullkomlig anonymitet och hens namn 

kommer inte att användas i något dokument (detta mer i avsnittet: “Etiska aspekter”). 

 

3.5 Intervjumall, kodning och analys 

Under intervjuerna användes fyra utgångsfrågor. Dessa frågor och följdfrågorna som dök upp 

under intervjutillfällena var samtliga grundade i syfte att ge oss information som ger oss en insyn 

i hur chefer upptäcker och hanterar anställda som motsätter sig. Att använda relativt breda frågor 

var ett medvetet val då vår referensram är av den karaktären den är och för att vi sedan innan, i 

tidigare litteratur, inte kunnat finna vidare mycket information hur chefer i sitt dagliga arbete 

faktiskt upptäcker och hanterar motsättande individer.  

 

Nedan kommer det “frågeformulär” (återfinns även som bilaga) intervjun utgick ifrån, det är som 

tidigare nämnts mer ett sätt för oss att se till att intervjuerna håller sig till ämnet och inte glider 

för långt ifrån vad som är relevant för att besvara studiens forskningsfrågor. 

 

● Ålder? 

● Kön (biologiskt)? 

● Beskriv er erfarenhet av att jobba som chef? Ex. bransch, hur länge, hur mång osv. 

● Har ni upplevt motstånd? 

● Har ni ett extra tydligt exempel? 

● Definiera hur motstånd tagit sig uttryck? 

 

De första sex frågorna användes för att komma in på ämnet och få respondenten att börja öppna 

sig och prata. Efter att vi hade fått svar på dem fortlöpte intervjun genom att arbeta med de 
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resterande fyra frågor explicit, då vi anser att det är genom dem och relevanta följdfrågor (i vissa 

fall) som kommer ge oss den bästa förutsättningen att svara på våra forskningsfrågor. 

 

● Hur upptäckte du i fråga att det var, SÅG ni att det var motstånd?  

Denna fråga går att koppla till det vi i teorin kallar hierarkisk övervakning, och svarar framförallt 

för vår andra fråga i frågeställningen, men det finns inslag till den första också. 

● Hur tog sig det i uttryck? 

Här ser vi en koppling till avvikelse från normen, d.v.s. att det kommer ge oss förutsättningar att 

svara på båda våra frågeställningar. 

● Hur avgjorde du att individen har fel?  

Denna fråga kopplar vi primärt till det vi i teorin kallar Jämförelse, och det ger oss svar som blir 

användbara för att förstå hur en chef får insyn i att en anställd motsätter sig. 

● Hur hanterade du individen ifråga?  

Här har vi för avsikt att förstå hur chefen hanterar den anställde som motsätter sig, om den 

använder sig av: “Lärande” genom antingen belöning eller bestraffning, vilket är djupare 

förklarat i vår teoretiska referensram. 

 

Dessa fyra frågor används med utgångspunkt i ett exempel som respondenten tog upp, och då 

framförallt för att vi skulle kunna få ut all den relevanta information respondenten ifråga kunde 

dela med sig av från händelsen. Vid varje intervju kunde respondenten djupgående berätta om 

flera exempel och det gav oss en bred bild av hur just denne upptäcker och hanterar motstånd. 

 

När intervjuerna väl var transkriberade började arbetet av kodning. För att få någon struktur i 

kodningen skrivs all data ut i fysisk form. Sedan användes markeringspennor i olika färger, för 

att markera olika utsagor som på något sätt liknade varandra. Detta ledde till att vi initialt 

upptäckte att det fanns två huvudkategorier som respondenten ofta gled in på. Dessa kategorier 

var hur motstånd upptäcks och hur motstånd hanteras. Vidare framkom det i kodningen av 

transkriberade intervjumaterialet att hanteringen även var uppdelad i två förhållningssätt, 

antingen hanterar chefer motsättande anställda genom direkt- eller indirekt hantering (vilket 

vidare förklaras i empiri och analys). Materialet skrevs samman och blev fördelat, för att på nytt 

kunna hitta underkategorier inom detta och således fördjupa analysnivån ytterligare gjordes en 
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utskrivning på nytt. När transkriberingarna lästes än mer ingående kunde olika teman urskiljas 

och vidare kunde likheter sammanställas i det som cheferna sagt. Dessa teman kunde 

tillsammans kategorisera större helheter som senare utgjorde våra rubriker i empiri analys. 

I analysens sista avsnitt knyts empiri och teori samman på ett än djupare plan. I denna del 

kopplas de olika empiriska uppenbarelserna till disciplineringsteorin. Denna del innehåller 

illustration av våra upptäckter i såväl figur som tabell. Figuren illustrerar sambandet mellan 

upptäckten och indirekt hantering. I tabellen visas vad vi fann vara de vanligaste sätten motstånd 

tog sig i uttryck, hur det upptäcks samt hur det hanteras. Hantering delade vi in i direkt och 

indirekt hantering då det faller sig naturligt när vår empiri analys är uppbyggt på det viset. Detta 

är vad som slutligen låg till grund för svar på våra forskningsfrågor och sedermera utgjorde 

studiens huvudresultat. 

 

3.6 Giltighetsanspråk  

Inom forskning finns det vanligtvis två olika sätt att mäta en kvalitativ eller en kvantitativ studie. 

Det finns en fortlöpande diskussion om vilket mätinstrument som lämpar sig bäst i båda fallen, 

och enligt (Bryman & Bell, 2013) finns det fortfarande en konflikt till vilken som passar 

respektive forskningsmetod bäst. Det som används av majoriteten i kvantitativa studier är 

reliabilitet och validitet. För kvalitativa studier används istället begreppen trovärdighet och 

äkthet i det flesta fall (Bryman & Bell, 2013). Detta leder till att det blir både logiskt samt 

fördelaktigt för oss att utgå från trovärdighet och äkthet istället för reliabilitet och validitet i vår 

studie. 

 

3.7 Trovärdighet och Äkthet 

Bryman och Bell (2013) beskriver att trovärdighet kan delas in i fyra kriterier, tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering eller bekräftelse. Dessa kommer nedans förklaras 

och i relation till våran studie presenteras. 

 

Tillförlitlighet är motsvarigheten för intern validitet, vilket med andra ord betyder hur troliga 

eller sannolika resultaten faktiskt är (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå detta har vi valt att 

skicka det sammanställda transkriberingarna till respondenterna för att dubbelkolla huruvida vi 

tolkat personen korrekt.  
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Överförbarhet är likartad extern validitet, med andra ord kan detta resultat användas i andra 

kontexter (Bryman & Bell 2013). Genom att försöka hitta respondenter i olika branscher, med 

olika lång erfarenhet samt med olika antal medarbetare under sig, försökte vi skapa en nyanserad 

bild av vad första linjens chefer i sitt daglig arbete gör för att upptäcka och hantera individer som 

utövar motstånd. Detta används också ofta för att få generaliserbarhet till framtida studier 

(Bryman & Bell 2013). 

 

Pålitlighet i detta fall liknar reliabilitet, det vill säga skulle resultatet vara likartat även om det 

gjordes ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2013). Detta försöker vi uppnå genom att noggrant 

beskriv varje process i uppsatsen för att det ska kunna vara möjligt i ett senare skede att göra en 

så likartad studie som möjligt. 

 

Konfirmering eller bekräftelse är det som ska svara för om studien är objektiv, har forskarna 

kunnat hålla sina värderingar under kontroll, det vill säga har det haft en objektiv inställning och 

inte låtit sina egna värderingar påverkat undersökningen på något vis (Bryman & Bell, 2013). 

Detta har primärt gjorts genom att ha semistrukturerade intervjuer där vi låtit respondenten prata 

fritt, det vill säga vi som intervjuledare har varit tysta för att “tvinga” respondenten att tänka till 

och svara. 

 

Inom äkthet blir rättvis bild det enda relevanta för vår studie. Med rättvis bild menar Bryman & 

Bell (2013) att vi ska ge undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och 

uppfattningar som finns hos de respondenter som intervjuas. Därför har som tidigare nämnts  

respondenterna blivit tillfrågade om de tycker transkriberingen av deras utsagor ger en korrekt 

bild. 

 

3.8 Etiska aspekter 

När etiska aspekter gentemot respondenter diskuteras brukar oftast fem aspekter vara inblandade, 

dessa är: Informationskravet, här är det viktigt att informera respondenten om det syfte forskning 

har samt berätta vilka moment som faktiskt ingår i undersökningen. Samtyckeskravet, handlar 

bland annat om att respondenter ska veta att det är frivilligt att delta och har rätt till att avbryta 
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om det under intervjuns gång känner för det. Konfidentialitets- och anonymitetskravet, här ingår 

vikten i att uppgifter om alla de respondenter som ingår i undersökningen ska behandlas med så 

stor konfidentialitet som möjligt. Nyttjandekravet, de uppgifter vi får in från respondenter får 

enbart används i syfte för forskningen och inget annat. Falska förespeglingar, intervjuledaren får 

inte ge falsk information eller vilseleda respondenten under något skede av intervjun (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

3.9 Kritik av metod 

Någonting som blev uppenbart för oss var att kunna föra en intervju är en konst och konsten att 

föra en intervju är något som kan förbättras genom övning. Vi insåg att för varje intervju som 

gick fick vi ut mer och mer av respondenten. Med bättre förkunskaper om och erfarenhet av 

intervjuer hade kvalitativ data kunnat samlats redan från första intervjun. Genom att ha en mer 

likvärdig intervjukvalité, hade dessutom materialet till analysen haft en starkare 

generaliserbarhet då den hade varit mer representativ. 

 

Ett annat problem som kunde identifieras med vår empiriska insamling är bristande mättnad. 

Med andra ord, även om likheter mellan respondenternas svar alltid existerade, uppfattade vi att 

för varje ny respondent tillfördes någonting nytt som inte tidigare var benämnt. Det hade därför 

rent hypotetiskt varit fruktbart att haft fler respondenter. 
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4 Empiri och Analys 

Våra två forskningsfrågor var baserade på hur motstånd från individer både upptäcks och 

hanteras. Därför är uppdelningen av empiri adekvat att göras därefter. Vi kommer med andra ord 

att i ett första avsnitt presentera utsagor kring upptäckten och typen av motstånd. Detta avsnitt 

kommer sedan att följas upp av ett avsnitt där vi presenterar utsagor kring chefers hanteringen av 

individer som utövar motstånd. Avslutningsvis kommer vi att djupare dra paralleller mellan vår 

data och disciplinära teorins huvudkategorier hierarkisk övervakning och den normaliserande 

sanktionen. I den avslutande delen kommer vi dessutom att sammanfatta hur chefer upptäcker 

individer som utövar motstånd, hur motståndet tar sig i uttryck och hur dessa individer hanteras.  

 

4.1 Upptäckten 

Upptäckten av motstånd går i viss mån att koppla till vad Foucault (1975/2003) benämner som 

hierarkisk övervakning. Samtidigt som processen i sig har en disciplinär funktion, så är det även 

den som blottar det avvikande, och i vårt fall, individer som utövar motstånd. 

 

Ett vanligt förekommande uttryck för motstånd som cheferna identifierade var motstånd i form 

av bristande engagemang hos medarbetare. Det handlar ofta om specifika situationer och 

medarbetare där chefer har upplevt att inställningen till exempelvis: tider, prestation och 

förändringar har varit kritisk. 

 

...engagemanget försämras, de blir dåliga på att passa tider, struntar i 

slutresultatet på jobbet.  

(Respondent 5) 

 

I samtliga fall då detta uppdagades frågade vi personerna hur de kunde avgöra att de var ett 

bristande engagemang. Gemensamt för de alla chefer var att de kunde jämföra mot personens i 

fråga tidigare engagemang.  

 

Det (motståndet) märktes tydligt, i form av att hon ej var mottaglig i 

feedback, hon tog det mer som ett hot. Även saker och ting som skulle 

utföras, exempelvis ombyggnationer, “kan du fixa det här?”, när man 
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frågade henne sådant va hon inte speciellt positiv till uppgiften och 

dessutom gick hon ner sig i försäljning. D.v.s. hennes prestation överlag 

blev mycket sämre. 

(Respondent 3) 

 

Vi uppfattade att respondenterna refererade till engagemang som en typ av inställning, hur 

personer uppträder och hur deras inställning till arbetet är. Det kan exempelvis handla om att en 

anställd inte vill axla sin arbetsroll och uppvisar en bristande ansvarskänsla. 

 

Vissa anställda vill inte stå i kassan, då använder de sig av undanflykter i 

form av bortförklaringar eller att de ska göra det “snart”. 

(Respondent 4) 

 

I vissa fall pratade respondenterna om bristande engagemang och refererade till misskötta 

arbetstider, vilket leder in oss på ett annat universellt motståndsuttryck - arbetstider. Fler av 

respondenterna upplevde att slarv med arbetstider var ett sätt för de anställda att motsätta sig. 

Därför förstärkte även en av respondenterna övervakningen av arbetstider. 

 

Till slut fick de va nog, jag hade ingen kontroll alls, men jag visste 

arbetstiderna var rena sandlådan, därför införde jag även en stämpelklocka 

på kontoret, då hade jag uppenbara bevis också. 

(Respondent 7) 

 

Detta är även något som vi explicit behandlar i vår teoretiska referensram. Att använda 

stämpelklockor är ett sätt att övervaka de anställda och på så sätt få utökad kontroll. Denna 

kontroll är vad Foucault (1975/2003) påpekar uppkomma i styrkan hos fenomenet “att se men 

inte synas”. Denna typ av kontroll kan chefer införskaffa på fler sätt, exempelvis i form av 

bevakning genom andra anställda, vilket vidare förklaras i nästa stycke. 
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En annan respondent hade en anställd där det, bland övriga anställda “snackades” om att denne 

fuskade med tider. Chefen, eller respondenten i fråga, fick därför hjälp av de andra anställda att 

“övervaka” personer som fuskar med tiderna. 

 

Dessa medarbetare upplever att jobbet blev orättvist om inte alla gjorde va 

de behövde, därför var dessa måna om att rapportera när personen “fuska” 

med tider. 

(Respondent 2) 

 

Förutom att nämna misskötta arbetstider och bristande engagemang var även försämrade resultat, 

i form av nedsatt effektivitet och produktivitet, ett vanligt förekommande ämne hos de chefer vi 

intervjuade. De menade på att personer som av någon anledning var missnöjda, kunde uppvisa 

detta genom försämrade prestationer. Upptäckten av sådan uttryck för motstånd var bland annat 

genom prestationsmätningar i form av exempelvis siffror. 

 

Motståndet kan uppvisas genom sämre prestationer, som påverkar siffror 

(försäljning). 

(Respondent 1) 

 

Det upptäcks ofta genom nedsatt prestation, vilket visar sig i siffrorna sen. 

(Respondent 3) 

 

Vi mäter vad varje medarbetare drar in i pengar genom fakturering, faktisk 

arbetstid mot vad vi kan ta betalt för.  

(Respondent 5) 

 

Foucault (1975/2003) förklarar att övervakningssystem som kontrollerar exempelvis prestation 

blir det sätt som överordnade kan blotta de anställda genom hierarkisk övervakning. Det är också 

genom detta som övervakning blir ett viktigt ekonomiskt verktyg, då små avvikelser kan under 

en längre tid bli kostsamt för en organisation. Vi uppfattade att detta var något även 

respondenterna verkade uppleva. 
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En annan chef, som jobbar på verkstad belyste att prestationsförsämringen även kan upptäckas 

genom missnöjda kunder. Detta var även något som en chef inom vården påpekade. 

 

Missnöjda kunder som kommer tillbaka med ofullständiga jobb. 

(Respondent 5) 

 

Vi får även höra av patienterna när de är missnöjda med hur våra 

sköterskor utför deras jobb. 

(Respondent 6) 

 

En av respondenterna jobbar på kontor, de håller på med längre projekt och det är svårt att direkt 

mäta prestation, här har de tagit hjälp av rutiner för att hålla koll på prestationer. 

 

Det är även som rutin att skriva ner det som skett under dagen, då arbetet 

inte producerar något faktiskt. Det är därför enkelt att se där om 

personerna har gjort det de bör.  

(Respondent 2) 

 

Samma respondent införde även rutinen att använda Excel-ark för att bättre kunna kontrollera 

arbetstider. Vilket enligt Foucault (1975/2003) är ett sätt att registrera den anställde, som också 

är ett praktiskt exempel av vad Foucault menar när han refererar till den makt som uppkommer 

genom att synliggöra individen. 

 

Skriva upp tider i Excel-ark, detta stämde inte överens med vissa 

observationer (som gjordes av chefen själv och medarbetare). 

(Respondent 2)  

 

En annan respondent använde sig också utav rutinbaserat arbete för att kunna kontrollera 

huruvida de dagliga ledarna utförde de uppgifter som krävs inför öppning av restaurangen. Dessa 

dokument sparas ytterligare för att kunna kontrollera att varje daglig ledare sköter detta över tid. 
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Dagliga ledare ska varje morgon gå igenom en rutinlista innan öppning, 

men många skiter i det då de tycker att de har det i huvudet. Detta ska 

även “bokföras” i en pärm minst en månad.  

(Respondent 4) 

 

Ovanstående utsagor går att likställa med det “arrangemang” där blicken tjänar som betvingande 

(Foucault, 1975/2003). Vidare menar Foucault att det är genom detta “arrangemang” disciplin 

upprätthålls, med andra ord den genom en fysisk- eller arkitektonisk makt. Dessa rutiner, 

exempelvis rutinlistorna som respondent 4 talade om, är ett praktiskt exempel av ett sådant 

arrangemang. Genom att bokföra dessa rutiner, blir vad som ska göras extra tydlig, vilket leder 

till att det enkelt går att upptäcka om en anställd undviker att utföra det arbetet som den bör. På 

det viset fungerar dessa listor som ett bevakande öga, vilket har en kontrollerande effekt av de 

anställda. 

 

Förutom att använda rutiner för att kontrollera, var även rutiner ibland ett uttryck för 

motstånd. Speciellt senast nämnda respondenten, som är restaurangchef, upplever att 

motstånd ofta tas i uttryck i form av misskötsamhet gentemot rutiner. 

 

...Och när vi ska ändra rutiner, så brukar de missnöjda inte vara för att 

ändra så mycket, de vill ha det som det alltid varit.  

(Respondent 4) 

 

Vi ska t.ex. sätta lappar på produkter med sex timmar hållbarhet, men 

många tycker att denna rutin är onödig då det anser att vi ändå kommer 

göra slut på det under sex timmar.  

(Respondent 4) 

 

I ovanstående genomgång har vi redogjort, om med ett analytiskt perspektiv, våra respondenters 

utsagor kring upptäckten och uttrycket av motstånd som anställda utövar. Generellt sätt kan vi 

konstatera att motstånd ofta tas i uttryck av bristande engagemang, felaktig tidrapportering, 

försämrade resultat och negligering av rutiner. Detta är något som chefer upptäcker genom att 
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bland annat jämföra mot tidigare engagemang, prestationsmätningar, ofullständigt ifyllda 

rutinlistor samt genom egna och andra anställdas observationer.  

 

Foucault (1975/2003) talar om ett nätverk av kontrollerande blickar. Detta nätverk kan likställas 

med hur våra respondenter, i deras försök, kontrollerar anställda. Det handlar om tidrapportering, 

rutinlistor och övervakning genom andra anställda. Allt för att blotta den anställde, vilket är ett 

maktinstrument i sig, likt Foucaults (1975/2003) förklaring har detta maktinstrument, inte bara 

en ekonomisk vinning (vilket uppenbarar sig i effektivitetsmätningar) utan framförallt en 

betvingande effekt som dresserar de anställda och får dessa att uppträda som de bör.  

 

4.2 Hanteringen 

Vid utsagor kring hantering av individer som utövar motstånd uppenbarades det för oss att chefer 

har två tydliga förhållningssätt. Det handlar om direkt och indirekt hantering. Med direkt 

hantering menar vi åtgärder där motståndet och individen hanteras isolerat, här kan det 

exempelvis handla om skriftliga varningar. Med indirekt hantering menar vi hantering som inte 

är direkt riktat till individen och dess motstånd, utan med andra ord åtgärder som indirekt 

påverkar individen, här kan det exempelvis handla om att stärka gruppdynamik. 

 

4.2.1 Direkt hantering 

I intervjumaterialet uppenbarades två tydliga förhållningssätt vid direkt hantering, där 

respondenterna antingen utgick ifrån att utveckla eller straffa individen. Detta var speciellt 

tydligt hos en respondent “Det finns två alternativ när människor gör motstånd, avveckla eller 

utveckla, jag går alltid åt utveckla. Då behöver man grotta ner sig lite i varför personen beter sig 

som den gör. “(Respondent 3). Utveckla kan närmast kopplas till Foucaults (1975/2003) tankar 

kring belöning, här handlar det om att normalisera en individ med hjälp av belöning. Straffa, den 

andra delen av Foucaults (1975/2003) dubbelsystem för lärande, är än mer talande, här handlar 

det om att normalisera individen genom straffet. 

 

När det inom arbetsuppgifter uppenbarades att medarbetare inte utför sin arbetsuppgift på ett 

korrekt sätt trodde sig speciellt två respondenter att det ofta hade med kunskap att göra. I ett fall 

handlade det om att en mekaniker var rädd att förstöra motorer och avstod därför i största mån att 
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faktiskt skruva med motorerna. Där berättade respondenten, som är verkmästare på 

verkstadsföretaget, att han försökte lära mekanikern och dessutom förklara att det inte är 

någonting att vara rädd för. Detta är något som kan vara svårt att koppla till antingen belöning 

eller bestraffning, dock menar Foucault (1975/2003) att de båda är ett uttryck för lärande. Vilket 

det i nästkommande stycke inte råder någon tvivel om, här är det uppenbart att just lärandet är 

det som respondenten genom sitt handlande vill åstadkomma. 

 

Försöker lära och säga till att det är okej att göra fel och testa för att då 

lära sig till nästa gång.  

(Respondent 5) 

 

I ett annat liknande fall handlade det om att en säljledare hade problem med personal (olika 

tillfällen) som gärna hade egna idéer om hur saker och ting skulle utföras. Denna respondent 

använde taktiken att låta medarbetare själv utforska att dennes ide inte var hållbar. 

 

Jag har en ödmjuk approach och låter medarbetarens ide testas, så den får 

se själv att det inte håller och på så vis lär den sig varför vi gör som vi gör. 

(Respondent 1) 

 

Samma säljledare hade problem med att personalen ibland hävdade att de redan hade nog med 

kunskap om vad de säljer. Eftersom respondenten i dessa fall var medveten om att så va ej fallet, 

valde han även här att låta dessa medarbetare (även här olika tillfällen) själva få upptäcka detta.  

 

Kan även belöna någon genom delegering av ansvar, t.ex. ber jag denna 

person lära andra, och ofta då inser personen att den har för lite kunskap 

och blir mer mån om att förskaffa sig sådan.  

(Respondent 1)  

 

Flera respondenter talade om att motstånd som tog uttryck i vissa arbetsmoment ofta var 

förorsakat av bristande förståelse för syftet med arbetsmomentet. Här belyser respondenterna att 

de försökte lära medarbetarna varför momentet var viktigt. Ett exempel var när restaurangchefen 
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på dennes restaurang hade medarbetare som motarbetade på grund av orättvist (enligt dem) 

schema.  

 

Ofta försöker man diskutera eller berätta varför man har lagt som det 

(schemat) är gjort. Detta gör jag för att försöka få personen att förstå 

varför det var nödvändigt.  

(Respondent 4) 

 

I likhet med detta påpekade en annan respondenten även vikten av att medarbetarna förstår 

syftet. 

 

Om personer motsätter kan de bero på att de inte förstår syftet med 

momentet, därför är det viktigt att va tydlig och lära personen varför själva 

momentet är viktigt.  

(Respondent 1) 

 

En annan respondent hade liknande problem med en anställd, här var det speciellt de andra 

anställda som blev drabbade om dennes arbete inte utfördes ordentligt. Respondenten upplevde 

att möten inte alltid var optimalt då “problem-individer” sällan insåg att det var de själva som 

gjorde fel.  

 

Ta upp på möte där alla närvarar, funkar inte alltid då träffad individ inte 

är mottaglig och måste därför samtala enskilt. Här förklarar jag vikten av 

rutinen/momentet, att de drabbar andra. Genom att påpeka att det är fler 

som arbetar här och det är nått vi gemensamt har kommit överens om.  

(Respondent 2) 

 

Denna respondent använde det gemensamma överenskommelserna som argument för att få den 

anställde att förstå vikten av företagets arbetsmoment och rutiner. Sauder och Espeland (2009) 

menar att chefer kan, genom att förse anställda med gemensamma mål och missioner, stärka 
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normen, vilket enligt Foucault (1975/2003) i sin tur leder till att individen blir än mer mån om 

att passa in och därför mer benägen om att uppföra sig som den bör. 

 

En respondent tycker att upprepning av syftet också var ett bra tillvägagångssätt för att 

verkligen vara säker på att individen förstår syftet med arbetsuppgiften. 

 

Försöka förklara vikten av det en individ gjorde, använda ordet varför är 

bra. Frågar man varför tre gånger och de då kan besvara alla tre har de 

förstått.  

(Respondent 3) 

 

Även om bestraffning användes i mindre utsträckning av respondenterna, förekom det ändå. 

Ibland var det så enkelt som att i samtal förklara konsekvenserna av att inte sköta sitt jobb, för 

medarbetare som sträva emot. Vilket enligt den normaliserande sanktionen, är just vad de 

anställda är fången i, d.v.s. ett universellt system och konsekvenser (Foucault 1975/2003). Det 

handlar vidare om att få individen i skuld, medveten om det, och därtill följer konsekvenser, med 

andra ord bestraffning (Foucault 1975/2003).  

 

Ibland använder jag mig av samtal för att lyfta potentiella konsekvenser, 

de får personalen att tänka över deras beteende.  

(Respondent 3) 

 

En av respondenterna använde sig av rehabiliteringsmöten vid upprepade motsättningar. Detta 

var något som personalen upplevde jobbigt och väldigt formellt, vilket gjorde att de ofta bättrade 

sig innan denna åtgärd behöver aktualiseras.  

 

Motsätter de sig vid upprepade tillfällen använder vi oss av 

rehabiliteringssamtal, efter ett sådant samtal har individen mycket press 

och övervakning på sig. Personalen vill absolut inte behöva dessa samtal. 

Jag tror också dem känner att det blir så himla seriöst också. 

(Respondent 4) 
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Av liknande syfte använde även två andra respondenter muntliga och skriftliga varningar.   

 

Vi har ju de skriftliga varningarna, dock har jag aldrig behövt använda 

dessa, oftast räcker det med att man försöker få personen i fråga att förstå 

att beteendet inte är hållbart och att vi gör detta av en anledning (bryter 

mot rutiner). 

(Respondent 6) 

 

Pratar med individer muntligt, om det upprepas blir det en muntlig 

varning, och upprepas det blir det en skriftlig varning, och det är ingen 

som vill ha. För då har vi rätten på vår sida om det skulle va så att det 

upprepas (respondenten refererar till eventuell uppsägning).  

(Respondent 5) 

 

Förutom bestraffning i form av varningar, använde sig en av respondenterna av förflyttning av 

individer som misskötte sig. I detta specifika fall handlade det om att en individ hade väldigt 

mycket åsikter om hur saker och ting skulle utföras på ett speciellt bygge. 

 

Den gången fick han byta från ett bygge till ett annat, de va han inte nöjd 

med. Men nu vet han att de också blir konsekvenser.  

(Respondent 7) 

 

I ovanstående genomgång har vi redogjort för hur studiens respondenter direkt hanterar individer 

som utövar motstånd. Det vanligaste tillvägagångssätten respondenterna använder sig av är: 

utbildning, tydlighet och förklarande till att det är okej att göra fel, göra syftet tydligare i vissa 

arbetsmoment, förklara konsekvenser av ett visst beteende, rehabiliteringsmöten, förflyttningar 

samt muntliga och i vissa fall även skriftliga varningar.  

 

Detta har vi också kopplat till den normaliserande sanktionen och likt tidigare nämnt är det inte 

alltid helt lätt att avgöra vad som anses som belöning och bestraffning, men gemensamt för de 
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alla utsagorna är att cheferna, genom dessa handlingar, ämnar att lära individen hur något skall 

göras eller hur det förväntas att de anställda ska bete sig. Detta finner sig även enligt ett 

disciplinteoretiskt perspektiv naturligt, då Foucault (1975/2003) menar att belöning och 

bestraffning båda är ett uttryck för lärandet och att dessa är två olika vägar till att utöva detta. 

Foucault använder här lärandet, eller att lära, som synonym för processen där en individ, i vårt 

fall en anställd underordnad, normaliseras i syfte att matcha normen eller det som anses vara 

korrekt och önskvärt. 

 

4.2.2 Indirekt hantering 

Indirekt hantering går att liknas vid det informella motståndet, det kan med andra ord vara 

förklätt, litet och aktualiseras i annat än det direkta problemet. Föreställ dig ett scenario där en 

anställd uttrycker sitt missnöje genom att negligera rutiner i det dagliga arbetet. Här skulle en 

direkt hantering kunna vara en skriftlig varning, medan en indirekt hantering skulle kunna vara 

införande av kontrollsystem för dessa rutiner. 

 

Intervjumaterialet gav oss insikten att i den indirekta hanteringen av anställda som utövar 

motstånd finns det olika vägar att gå. Att jobba med kultur, gruppnorm och individuella åtgärder 

var återkommande teman för denna typ av hantering. 

 

En chef som jobbar mycket på kontor hade problem med en anställd som fuskade med tider. 

Enligt chefen låg detta mycket till grund i att personen överlag hade låg arbetsmoral. För att 

långsiktigt arbeta med detta försökte chefen i fråga att arbeta med kulturen. 

 

Arbetar också med kulturen för att bygga en känsla av att “här är vi 

plikttrogna och har hög arbetsmoral”, detta gör att alla vill passa in och 

därför blir mer mån om att “va som alla andra”. 

(Respondent 2) 

 

Även en annan chef använde sig av kulturen för att skapa en bättre attityd gentemot patienterna. 

Denna chef hade under en period fått in många nya på arbetsplatsen, dessa hade enligt henne 
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(och patienter) en bristande attityd, vilket chefen i fråga menade berodde på att de nyanställda 

inte hade acklimatiserats in i organisationen. 

 

Efter klagomål från patienter om de nyas attityd, började vi med mer fokus 

på våra kulturvärderingar. Vi talade mer om dessa på våra möten och i 

lunchrummet satte vi upp våra kulturplakat.  

(Respondent 6)   

 

Att etablera en stark gruppidentitet, i dessa fall genom kulturen, tydliggör normen för de 

anställda inom organisationen. Detta medför enkelhet i att jämföra och använda normen som 

referenspunkt och på så vis kan en individ ställas i förhållande till denna referenspunkt. Detta 

medför att den anställde förses med krav att leva upp till och kommer därefter att försöka 

uppfylla dessa (Foucault 1975/2003), i dessa fall öka arbetsmoralen samt förbättra attityden 

gentemot patienter. Detta kan göras på annat än kulturnivå, i kommande stycken presenteras 

utsagor kring chefer som indirekt hanterar anställda som utövar motstånd, genom att istället 

använda gruppen som referenspunkt. 

 

Använda gruppen som referens var något som speciellt två chefer arbetade med. Likheten med 

båda dessa chefer var att de arbetar med butiksförsäljning. 

 

Förklarar att du är här, gruppen är här medan du är där. Oftast tror jag 

individen känner det själv och då korrigerar sig “jag kan inte detta, 

gruppen kan de bättre, jag vill vara som dem” 

(Respondent 1) 

 

Enligt respondenterna fungerar det som så att en stark grupp har en stark dragningskraft, vilket 

betyder att om gruppen gör “rätt” så kommer individer som gör “fel”, självkorrigera sig och 

anpassa sitt beteende för att passa in i gruppen, och därför i slutänden göra “rätt”. Vilket är 

slående likt med det resonemang som vi tidigare redogjort för. 
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Om gruppen är stark och agerar “rätt” så kommer personer som agerar 

motsträvig att inse att de gör “fel” och kommer därför att skärpa sig.  

(Respondent 1) 

 

Människor vill tillhöra “gruppen” så exempelvis att bygga en stark grupp 

funkar. Då märker den som inte är med gruppen att den avviker, och vill 

då också tillhöra gruppen.  

(Respondent 3) 

 

Två respondenter förklarar att de använder sig av andra kollegor för att skapa mer kontroll över 

de som motsätter sig.  

 

Jag uppmanar ibland anställda att rapportera till mig om de ser att andra 

anställda avviker eller motsätter sig från arbetsuppgifter.  

(Respondent 7) 

 

Jag har även använt mig av medarbetare som rapporterar till mig om det 

begås fel när jag inte är där.  

(Respondent 4) 

 

När en chef hade problem med en anställd som fuskade med arbetstider införde chefen i fråga 

stickprov. Detta bidrog till att “problem-personen” blev mer noggrann med arbetstiderna 

eftersom denne aldrig visste när kontroll skulle genomföras. Detta går att förklaras med den 

makten som “att se utan att synas medför” (Foucault, 1975/2003), med andra ord kan chefen få 

den anställde att bete sig korrekt genom att övervaka personen. 

 

På problem-personer utfördes stickprov, för att de skulle känna att de 

kanske kommer att bli prövade (arbetstider).  

(Respondent 2) 
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Denna åtgärd var aldrig explicit uttalad, men personen i fråga förstod (enligt chefen) att det 

gjordes och varför. 

 

Även individuell lönesättning var något som en chef troddes påverka de anställdas vilja att bete 

sig önskvärt. Lönen kunde aldrig sänkas och i den benämningen kunde det aldrig vara ett straff. 

Däremot kunde lönesamtalen innebära en icke-belöning vilket i sig kan betraktas som en 

bestraffning.  

 

Vi har individuell lönesättning, så detta används som morot för att 

medarbetare inte ska motsätta sig, då det kan komma att påverka deras 

löneutveckling.  

(Respondent 2)  

 

Det kan även vara fruktbart att ha individuella lönesättningar då flitiga personer sporras av 

belöningar (Foucault, 1975/2003), vilket gör att denna typ av hantering går att betrakta som 

normalisering genom bestraffning likväl som belöning.  

 

I två fall var det ganska tydligt att försämrad prestation var ett uttryck av motstånd. I båda fallen 

handlade det om bristande försäljningssiffror. Här använde sig dessa chefer av alternativa vägar, 

med andra ord försökte de sporra medarbetaren med vad denne blev motiverad av. Vilket i 

slutändan ledde till att det verkliga problemområdet också förbättrades.  

 

Jag försöker hitta det en person motiveras av och använda det för att 

förhindra ett icke önskvärt beteende.  

(Respondent 3) 

 

För att få hen mer motiverad till att göra något bättre, så brukar jag hitta 

något hen drivs av, som i slutänden kan generera bättre resultat i det som 

faktiskt var för dåligt från början.  

(Respondent 1) 
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Den senare utsagan ledde till att den anställde bytte fokus från en sak till en annan, även om det 

ledde till att det senare även förbättrade resultatet av det första. Med andra ord har dessa två 

moment ett ömsesidigt samband. Foucault (1975/2003) menar att en individ kan ge sken av att 

göra fel trots att det egentligen handlar om individens oförmåga att lösa en uppgift. Med andra 

ord kan vi i detta fall, och ur Foucaults perspektiv, tolka denna chefs handling som ett sätt att få 

den anställde kapabel att lösa sin uppgift, om än på ett alternativt arbetssätt och därmed agera 

“rätt”. 

 

Utifrån de respondenterna svara kan vi utläsa att de indirekta hanteringar av individer som utövar 

motstånd är: forma kulturen, tala om värderingar, etablera en stark grupp, göra en tydlig skillnad 

mellan gruppen och individen, utnyttja det faktum att medarbetare kan fungera som övervakare 

till chefen, stickprov, lönesamtal samt alternativa arbetsmetoder.  

 

Ur ett teoretiskt perspektiv är det inte alltid helt lätt att identifiera vad de indirekta hanteringarna 

egentligen innebär. Indirekta hanteringen är gränsskridande vad gäller vår teoretiska referensram, 

då förklaringar går att finna i såväl hierarkisk övervakning som den normaliserande sanktionen. 

Det är inte heller helt enkelt att avgöra huruvida en handling är av direkt eller indirekt karaktär 

eller om handlingen i sig är av avsikten att belöna eller bestraffa. Detta är några av de 

diskussioner vi kommer att beröra i en mer fördjupad diskussionsdel som även är nästa avsnitts 

rubrik. 

 

4.3 Vidare diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att djupare dra paralleller mellan vår data och disciplinära teorins 

huvudkategorier, hierarkisk övervakning och den normaliserande sanktionen. Diskussionen i 

detta avsnitt kommer att ha en lite friare karaktär än vad som tidigare i detta kapitel har 

presenterats. I denna del kommer det dessutom att sammanfattas hur motstånd tas i uttryck, hur 

chefer upptäcker individer som utövar motstånd samt hur dessa individer hanteras.  

 

Det vi i våra utsagor kan notera är att upptäckten och indirekt hantering ofta båda är nära 

relaterat till hierarkisk övervakning. Införandet av övervakning i form av övervakning genom 

andra medarbetare och stickprov, var i syfte att få individer att känna att de alltid skall bete sig 
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som de bör (normalisera), vilket går i linje med redogörelsen kring hierarkisk övervakning. 

Likväl som detta är en typ av hantering, är det även en typ av förstärkt övervakning som leder till 

att ytterligare motstånd kan upptäckas. På så vis kan vi dra slutsatsen att indirekt hantering av 

motstånd och upptäckten av motstånd förstärker och reproducerar varandra, se egenkonstruerad 

figur (figur 1). 

 
Figur 1: Illustration av sambandet mellan upptäckt och indirekt hantering. 

 

Vi såg också att det ofta är svårt att dra en tydlig gräns gällande direkt och indirekt hantering av 

anställda som utövar motstånd. Exempelvis kan “tydliggöra skillnaden mellan individ och 

grupp” ses som både direkt och indirekt hantering, då det beroende på hur chefen väljer att arbeta 

med detta används i både indirekt och direkt syfte. I indirekt hantering användes det för att över 

tid göra gruppen till det önskvärda och få den avvikande medarbetaren att inse att den avviker 

från detta. Medans det kan användas som direkt hantering om chefen explicit säger till den 

motsättande anställde att “du är här och gruppen är där” för att på så vis knuffa den anställde i 

rätt riktning. 

 

För att få en överblick av vad chefer gör för att hantera anställda som utövar motstånd, hur dessa 

chefer upptäcker motståndet samt hur det tas i uttryck har vi sammanställt de mest 

förekommande formerna i en tabell. I tabellen har vi sedan, likt tidigare avsnitt, kategoriserat 

hanteringen i antingen indirekt eller direkt hantering. Hanteringen är förutom att vara uppdelad i 

direkt och indirekt, rätt likartad oavsett motståndsuttryck. Detta tror vi kan bero på att bristande 
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engagemang ofta går i hand med de andra motståndsuttrycken. Med andra ord kan inkorrekt 

tidrapportering, försämrade resultat och negligering av rutiner liknas vid bristande engagemang 

och hanteras därför (förutom direkt eller indirekt) liknande.  

 

Motståndets uttryck Upptäckten Hantering 

Direkt                     Indirekt 

Bristande engagemang Jämförelse av 

tidigare 

engagemang 

Utbildning, 

Tydlighet i att det 

inte är farligt att 

göra fel,  

Tydliggöra syftet av 

vissa arbetsmoment, 

Förklara 

konsekvenser av 

beteendet, 

Rehabiliteringsmöte

n, 

Muntliga/skriftliga 

varningar och 

omplacering 

Forma kulturen,  

Tala om värderingar, 

Etablera en stark 

grupp,  

Tydliggöra skillnaden 

mellan individ och 

grupp,  

Använda medarbetare 

som övervakning, 

Stickprov,  

Lönesamtal,  

Alternativa 

arbetsmetoder,  

 

Inkorrekt tidrapportering Andra personer 

meddelande och 

egna 

observationer 

Försämrade resultat Prestationsmätnin

gar i siffror, 

missnöjda 

kunder/patienter, 

rutiner 

(checklistor etc.) 

Negligering av rutiner Ofullständigt 

ifylld rutinlista 

Tabell 2: Överblick över hur motstånd togs i uttryck, upptäcktes samt hanterades. 

 

Det är ganska tydligt att de aktioner våra respondenter vidtar vid motsättande anställda är 

baserade på antingen bestraffning eller belöning. Varningar, rehabiliteringsmöten, stickprov och 

omplaceringar är några exempel på vad som går att koppla till belöning. Det var dock ganska 

tydligt att samtliga respondenter, förutom respondent 5 och respondent 7, använder sig av 

belöning i större utsträckning än bestraffning. Emellertid är det inte alltid lätt att avgöra huruvida 

en åtgärd är en belöning eller en bestraffning. Enligt Foucault (1975/2003) är, som tidigare 

nämnts, en läxa det ultimata straffet, då individen får tillfälle att lära. I sådana fall skulle 

utbildning kunna ses som ett straff, vilket inte respondenterna verkade dela uppfattning om. När 

dessa talade om utbildning var undertonen att de var något som de anställda belönades med. En 

underton som inte delades med exempelvis rehabiliteringsmöten och skriftliga varningar.  
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I ovanstående genomgång har vi diskuterat att upptäckten och den indirekta hanteringen av de 

anställda som utövar motstånd har ett samband. De båda går ofta hand i hand, då de båda har 

liknande effekt, således kan detta beskrivas som ett samband där de båda reproducerar och 

förstärker varandra. Vidare har vi förklarat att det inte alltid är helt lätt att avgöra huruvida en 

handling går att förklaras som direkt eller indirekt. Likaledes gäller för huruvida en handling 

anses vara en belöning eller en bestraffning. Dessutom har vi i detta avsnitt sammanfattat hur 

motstånd kan tas i uttryck, hur chefer upptäcker de individer som utövar motståndet, samt hur 

chefer hanterar dessa individer. I följande kapitel kommer vi att mer explicit redogöra för 

studiens frågeställning och således mer explicit presentera studiens slutsatser. 
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5 Slutsats 

Denna studies primära syfte var att svara på hur chefer upptäcker och disciplinerar anställda som 

utövar motstånd samt hur motståndet kan tas i uttryck. Detta gjorde vi genom att intervjua 

chefer, närmare bestämt första linjechefer. Tillsammans med vår teoretiska referensram, som 

baseras på Foucaults (1975/2003) disciplineringsteori, utgjorde intervjuerna grund för vår analys. 

Ur denna analys kunde vi finna svar på denna studies forskningsfrågor och i detta kapitel 

kommer dessa resultat presenteras. 

 

En tydlig upptäckt, som inte uppmärksammats i tidigare studier, var att chefer hanterar anställda 

antingen direkt eller indirekt. Detta var även något som förekom, utan att vi tidigare 

uppmärksammade det, i både Knights och McCabe (1998) samt Prasad och Prasad (2002). I 

förstnämnda förekom normalisering av den motsättande anställda genom solidarisk beskyllning, 

vilket kan liknas vid indirekt hantering. I den sistnämnda använde sig en chef av direkt hantering 

i form av varningar för att normalisera en anställd. Även om direkt och indirekt hantering 

existerar är det emellertid inte helt lätt att avgöra vad som är vad. Detsamma gäller för huruvida 

hanteringen, oavsett direkt eller indirekt, är i syfte att disciplinera/hantera den anställde genom 

belöning eller bestraffning. 

 

Motstånd från anställda tas enligt våra respondenter ofta i uttryck likt Prasad och Prasads (2002) 

uttryck “förklätt motstånd”. Det kunde likt Knights och McCabe (1998) framträda genom 

bristande engagemang, inkorrekt tidrapportering, försämrade prestationer samt i likhet med 

Prasad och Prasad (2002) och McCabe (2008) genom negligering av rutiner och arbetsuppgifter.  

 

Chefer upptäcker dessa motstånd dels i likhet med vad som förekom i Knights och McCabe 

(2008) genom prestationsmätningar. Dessutom upptäckte våra respondenter motståndet genom 

jämförelse av tidigare beteende, övervakning genom andra anställda, samt med hjälp av rutiner. 

Intressant är att motståndets uttryck inte kan kopplas till antingen direkt eller indirekt hantering. 

Med andra ord kan vi inte dra några slutsatser huruvida ett visst motståndsuttryck förorsakar en 

viss typ av hantering, således finns det ”något annat” som avgör hanteringen av motstånd. 
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En annan upptäckt var att indirekt hantering i mångt och mycket förstärker upptäckten av 

motstånd, vilket återigen stärks genom indirekt hantering. Vilket kan beskrivas som ett 

förstärkande och reproducerande samband mellan upptäckt och indirekt hantering.  

 

5.1 Vidare forskning 

Vi fann i vår studie att chefer hanterar sina anställda genom direkt och indirekt hantering. Vid 

framtida forskning vore det intressant att djupare studera dessa två enskilt. Det vill säga hur 

chefer direkt eller indirekt hanteraranställda. 

 

Eftersom vi i vår slutsats inte kunde konstatera att ett visst motståndsuttryck hanterades enligt en 

viss typ av hantering (direkt/indirekt). Det handlar med andra ord om någonting annat som 

orsakar detta. Därför vore det i framtida studier intressant att undersöka vad detta kan vara. Med 

andra ord, vad är det som orsakar en viss typ av hantering (direkt/indirekt) för en viss typ av 

motstånd från anställda, då motståndstuttrycket i sig inte verkar spela någon roll. 
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Bilaga 

 
Frågeformulär 

● Ålder? 

● Kön (biologiskt)? 

● Beskriv er erfarenhet av att jobba som chef? Ex. bransch, hur länge, hur mång osv. 

● Har ni upplevt motstånd? 

● Har ni ett extra tydligt exempel? 

● Definiera hur motstånd tagit sig uttryck? 

 

● Hur upptäckte du i fråga att det var, SÅG ni att det var motstånd?  

Denna fråga går att koppla till det vi i teorin kallar hierarkisk övervakning, och svarar framförallt 

för vår andra fråga i frågeställningen, men det finns inslag till den första också. 

● Hur tog sig det i uttryck? 

Här ser vi en koppling till avvikelse från normen, d.v.s. att det kommer ge oss förutsättningar att 

svara på båda våra frågeställningar. 

● Hur avgjorde du att individen har fel?  

Denna fråga kopplar vi primärt till det vi i teorin kallar Jämförelse, och det ger oss svar som blir 

användbara för att förstå hur en chef får insyn i att en anställd motsätter sig. 

● Hur hanterade du individen ifråga?  

Här har vi för avsikt att förstå hur chefen hanterar den anställde som motsätter sig, om den 

använder sig av: “Lärande” genom antingen belöning eller bestraffning, vilket är djupare 

förklarat i vår teoretiska referensram. 
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