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Sammanfattning 
	

Som att rida på en tiger utan att kunna kliva av. 

Världen har upplevt många misslyckade projekt med katastrofal utgång, trots att risker varit 

kända och att visselblåsare slagit larm, men man har valt att inte lyssna. Varför?  

Jag bestämde för att titta på tre fall och se om det fanns något samband dem mellan, trots deras 

olikheter vad gäller tid, geografi och syfte samt jämföra det mot faktorerna risk, mål och makt.  

Min studie har visat att i organisationer eller grupper där demokrati och öppenhet råder är det 

lättare att föra dialog om risker, än det motsatta. Diskurser med starkt 

barriärbrytande målfokus är maktkoncentrat, och ofta ovilliga att 

lämna ifrån sig makt frivilligt. Dessutom är måluppfyllelse ibland 

viktigare än resultaten. 

När projekten gått för långt, när ära och berömmelse smakar för bra, 

när prestigeförlust och skam väntar ifall man backar, då är det som 

att rida på en tiger i full galopp. Det är nästintill omöjligt att kliva av. 

 

 

 
	

	

	

Nyckelord 
Risk, mål, makt, diskurs, prestige.
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Inledning  
Hur kunde tre män med tämligen liten kunskap om arktisk väderlek och djurliv, ge sig iväg i 

en läckande luftballong till en plats där ingen varit förut och ändå tro att det skulle gå bra? 

Med en packning som innehöll allt från uppslagsverk, odugliga slädar och flera lådor 

champagne.  

Varför lät man skjuta upp en rymdraket inför en hel världs ögon, för att sedan, efter bara 73 

sekunder, låta samma värld se raketen brinna upp, trots att man kände till att vädret för dagen 

inte var optimalt och att en packning inte fungerade som den skulle?  

Och hur kunde oprövad forskning används på riktiga människor, i Sverige år 2016? Trots alla 

regler och rutiner för att eliminera risker och forskningsfusk. 

Världen förundras och förfasas, hur kunde de låta det gå så långt? Varför satte ingen stopp i 

tid? Fanns ingen kunskap, var man fast i målet att tjäna pengar, eller var det den söta smaken 

av berömmelse som lockade och gjorde att man inte kunde backa? Händelser där utgången 

blivit katastrofal är många.  

Jag har valt de tre händelserna ovan för att exemplifiera och jämföra dem, det vill säga för att 

se om det finns liknande bevekelsegrunder som gjort att det kunde gå så långt. Där man låtit 

löpa linan ut och inte agerat på riskinformation eller kritiska röster. Det är tre händelser, unika 

var för sig vad gäller tid, geografi och syften, men med samma ödesdigra utgång för de 

människor som blev drabbade. Denna uppsats syfte är att försöka skapa kunskap kring varför 

riskinformation negligeras och på vilket sätt maktstrukturer och stark målfokusering bidrar till 

bortseende från riskfaktorer. 		
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Problemformulering och syfte 

Syfte 
Att försöka skapa kunskap kring relationerna mellan risk, mål och makt, d.v.s. hur olika 

maktstrukturer kan få genomslagskraft genom t.ex. en stark målfokusering och bortseende 

från riskfaktorer samt hur olika diskursers världsbild kan variera.  

Avgränsning 
Studien är avgränsad till tre händelser/projekt som representerar frågeställningen. Materialet 

har samlats in via inläsning av utredningar, böcker, artiklar, uppsatser och innehåller inga 

intervjuer eller enkäter. Studien har heller inte utgått från någon kvantitativ forskning i ämnet. 

Studien har inte som ambition att utreda händelserna som används som exempel. På samma 

sätt ingår inte att utreda aspekter av antaganden om händelserna hade varit lyckosamma. Av 

skäl som har att göra med att ett av fallen är aktuellt och ännu inte rättsligt prövad omnämns 

inte några personnamn för den händelsen, med undantag av referenslistan. I de fall namn 

ingår i citat anges istället NN (personens för- och efternamn). 

Frågeställning 
Följande frågeställningar ligger som bas i studien att besvara. 

− Kan beslut som exkluderar riskhantering vara ett uttryck för en diskurstillhörighets 

okunskap, starka målfokusering eller är det ett maktmanifest?  

− På vilket sätt påverkar olika gruppers maktpositioner målstyrningen?  

− På vilket sätt kan framtiden ta lärdom av händelser för att minska på skadeverkningar? 

Händelser 
Denna uppsatts tar avstamp från tre kända händelser/projekt, där riskaspekten inte fått 

tillräckligt med utrymme.  

1) Polarexpeditionen 1897: Ingenjör Salomon August Andrée leder en expedition med målet 

att nå Nordpolen med vätgasballong. Expeditionen lyckas inte och alla deltagare omkommer 

efter ca tre månaders vandring på packisen. 

2) Rymdfärjan Challenger 1986: Rymdfärjan Challenger från Kennedy Space Center, USA 

ska lyfta för tionde gången från jordens yta. En hel värld följer avfärden via direktsändning på 
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TV. Samma värld fick efter 73 sekunder se Challenger explodera i luften och samtliga i 

besättningen omkomma.  

3) Praktiserande medicinsk forskning 2016: En gästprofessor genomför tre 

uppmärksammade transplantationer med konstgjorda luftstrupar på Karolinska Universitets-

sjukhuset i Sverige. Ingen av patienterna överlever.  
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Metod 
Studien har genomförts som en kvalitativ, kritisk diskursanalys. En litteraturstudie som 

bygger på relationen mellan risk, mål och makt som även tagit fasta på tre händelser som 

ligger som grund för studien. De olika perspektiven gällande målstyrka har används i avsnittet 

Diskussion, som sociala fenomen för att utröna de olika diskursernas ställningstagande och 

agerande. 

Diskursanalys är en populär form av forskningsmetod och tillämpas frekvent vid 

examensuppsatser. Denna uppsats bygger inte på textanalys utan har istället sin grund i att 

analysera samhällsordningar inom området, deras uppbyggnad och strukturer. Det finns ingen 

helt entydig begreppsdefinition kring diskurs, diskursteori och diskursanalys. Nedan följer 

förtydligande av de olika begreppen.  

Diskurs 
Som ovan angivits finns ingen enhetlig betydelse av begreppet eller fenomenet diskurs. 

Författarna till boken Diskursanalys (Winther/Phillips 2000:7) försöker sig på en definition 

som sammanfattar olika ståndpunkter till  

	

En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 
av världen). 

	
Den franska sociologen Michel Foucault är tongivande avseende diskursanalys och 

definierade diskurs som ”en regelstyrd kunskapsinstitution”. En diskurs ska ses inifrån och ut, 

en grupp/ett fälts gemensamma förståelse för vad som är sanning, d.v.s. ”en diskursiv 

konstruktion och olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som är falskt” 

(Winther/Phillips, 2007:19). Förenande faktorer inom en diskurs kan vara språk, ideologi, 

geografi, genus, ålder, socialklass eller mål/övertygelse. 

 

Att utöva diskurs, kallas för ”diskursiv praktik”, och är en dialektal form av ”social praktik”. 

Social praktik betyder människors faktiska handlingar, vad människan gör enskilt eller 

tillsammans med andra, men dessa handlingar är samtidigt socialt förankrade och genomförs 

med viss regelbundenhet (Winther/Phillips, 2007:25), som t.ex. traditionella handlingar i 

samband med högtider eller vardagligheter. Den diskursiva praktiken ingår i ett dialektiskt 
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Text	

Diskursiv	
praktik	

Social	
praktik	

samspel med andra sociala praktiker, men kan särskiljas utifrån språkbruk i till exempel i tal, 

eller skillnader vad avser kunskapsregimer.  

Diskursteori 
Diskursteori är teorin om diskursen, d.v.s. villkoren för hur de uppstår, vidmakthålls och hur 

de löses upp (Analys av diskursanalys i kandidatuppsatser, 2011). Diskursteorins 

utgångspunkt är att sociala fenomen aldrig blir färdiga eller totala. Definitioner kan aldrig 

fastställas, diskussioner fortgår alltid med hur saker är beskaffade och giltiga. Det är denna 

diskussion som är diskursteorins arbetsområde och det är analytikerns uppgift att studera 

”striden” och eftersträvanden att definiera entydiga sociala definitioner (Winther/Phillips, 

2007:31). Mot bakgrund av detta är det således inte förvånande att området diskurs saknar 

entydiga definitioner. 

Diskursanalys  

Diskursanalysen är det redskap med vilket man analyserar relationen mellan diskurser och 

olika samhällsfenomen som t.ex. maktstrukturer. Den kritiska diskursanalysen ställer upp 

teorier och metoder för att teoretiskt undersöka skillnader mellan diskursiv och social praktik 

samt kulturell utveckling (Winther/Phillips, 2007:66). En pragmatisk tredimensionellmodell 

för kritisk diskursanalys skapades av den brittiske lingvisten Norman Fairclough. 

Utgångsläget är texten, hur den framställs via en diskursiv praktik, som i sin tur är präglad av 

en sociokulturell/social praktik, se modell nedan.	

Litteraturstudier 

Studien är en litteraturstudie, vilket innebär instudering av tryckt och webb/nätbaserat 

material (Ejvegård, 2009:47). Jag har i studien använt tryckta böcker, artiklar från tidningar 

och från internet, rapporter och tidigare gjorda studier (C- och D-uppsatser). Tillämpbart 

material har jag funnit genom den studentlitteratur som jag tidigare använt i mina studier eller 

har hänvisats till i uppsatser. Relevant innehåll har jag funnit genom att använda sökord på 
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internet, eller i böckernas register eller innehållsförteckning. Några böcker och utredningar 

har jag läst från pärm till pärm, medan i andra har jag hämtat uppgifter genom att söka reda på 

det som är relevant. All litteratur finns förtecknad i referensförteckningen sist i denna uppsats. 

Som komplement har jag även tittat på den tv-dokumentär från 2016, som dokumenterade en 

gästprofessors arbete vid Karolinska universitetssjukhuset. Programmet sändes i SVT, 

”Experimenten: Stjärnkirurgen”. TV-programmet gav en kompletterande bild till de tryckta 

utredningar och artiklar jag läst i ämnet. 

Validitet och reliabilitet vid litteraturstudier 

”Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att 

man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. (…) Reliabiliteten 

anger tillförlitligheten hos och användarbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten.” 

(Ejvegård, 2009:77, 80). Reliabilitet och validitet vid litteraturstudier ser annorlunda ut än vid 

forskning som inkluderar kvantitativa mätningar, d.v.s. då studien inte innehåller mätbara 

siffror. Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning avser beskriva hur man har 

samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och korrekt sätt samt att dokumentära källor är 

valida och får acceptans genom: 

− Autenticitet: att dokumenten är äkta och ursprungligt.  

− Representativt: representerar en typisk enhet av den företeelse som skildras. 

− Innebörden ska vara tydlig och entydig. Eventuella undertoner måste identifieras.  

− Trovärdigt, fritt från förutfattande meningar och felaktigheter. 

(Denscombe, 2016:326) 
	

Datainsamlingen har skett främst under våren 2017 i samband med denna uppsats tillkomst. 

Jag har valt bakgrundsmaterialet efter dess trovärdighet. Jag har försökt att nå 

ursprungstexten, d.v.s. att läsa upphovsmakarens egna ord (eller översatta) för att själv kunna 

göra bedömning av innehållet, inte någons annans tolkning. Jag har inte alltid lyckats att hitta 

ursprungsmaterialet, men har som kompensation valt trovärdiga tolkningar, med hänvisningar 

till originalet och upphovsmakaren. 

Jag valde att endast bearbeta textmaterial. Möjlighet och tankar fanns ursprungligen att låta 

uppsatsen även inkludera intervjuer, men under uppsatsens utveckling valdes denna metod 

bort. Av de händelser jag valt, är det endast en där intervjuer skulle vara möjlig att genomföra, 

d.v.s. den som rör medicinsk forskning. Men eftersom denna händelse ännu inte är rättsligt 

prövad och då forskningssyftet inte var att utreda händelserna, valdes intervjuer bort. 
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Dessutom har många utredningar gjorts av händelsen (minst 12 stycken) varav flera har 

publicerats offentligt och alltså varit tillgängliga att ta del av. 

Min förförståelse för området bygger på att jag under ca 15 år arbetat med frågor som berör 

risk, framförallt operativa risker, och främst i rollen som internrevisor. Detta har väckt min 

nyfikenhet inom området, varför den till synes uppenbara risken kan åsidosätts vid stora 

avgörande händelser. 

	

Etikfrågor 

Eftersom inga intervjuer har ingått i datainsamlingen är inte individskyddskravet på samma 

sätt relevant i denna uppsats, dock finns en ambition att skydda individer som relativt enkelt 

går att identifiera. Som ovan nämnts är en av händelserna aktuell, vilket gör att det avseende 

den händelsen, i den mån det går, inte används personnamn, utöver då namn förekommer i 

utredningstitlar.  
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Teoretisk referensram 

Risk 

Risk är i allmän betydelse en möjlighet att något oönskat ska inträffa (NE.se). Ulrich Beck, 

den tyska sociologen som myntade begreppet risksamhället beskrev att vi nu levande 

människor var tvungna att förstå den nya typen av risker. Samhället är inte på något sätt mer 

riskfyllt nu än tidigare, men riskerna har tagit nya former i och med den nya tekniken och det 

faktum att riskerna inte går att överblicka rumsligt, tidsmässigt eller normativt. Beck 

beskriver sin bok Risksamhället att den nya ordningen ställer helt nya krav på vetenskapen.  

Bokens första kapitel börjar ”I det framskridna moderna skapar samhället parallellt med 

rikedom systematiskt också risker. Följaktligen motsvaras de fördelningsproblem och - 

konflikter som råder i bristsamhället också av problem och konflikter som uppstår ur 

produktionen, definieringen och föredelningen av tekniska och vetenskapliga risker”. Beck 

beskriver hur miljöproblemen håller på att växa mänskligheten ur händerna. Det är idag 

omöjligt att begränsa riskerna till vissa regioner eller grupper. De nya riskerna skapar globala 

och klassoberoende hot. Det finns inte längre några enkla lösningar. Att lokalisera 

orsakssamband är komplicerat bland annat på grund av de vinstintressen som gör sig gällande. 

”Det finns alltid konkurrerande och konfliktfyllda krav, intressen och åsikter hos de olika 

moderniseringsaktörerna och drabbade grupperna, som i riskdefinitionerna tvingas ihop i 

bemärkelsen orsak och verkan upphovsman och drabbad part.” (Beck 2012:41). Beck menar 

att riskdefinitionerna dribblar bort den verkliga risken, vilken skulle kunna gräva stora hål i 

produktionsägarens plånbok. ”I försöken att öka produktiviteten har man alltid bortsett och 

bortser man fortfarande från de risker som detta medför.” (Beck, 2012:82). Fokus ligger på 

den tekniska utvecklingen och den ekonomiska nyttan, vilket skapar en systematisk betingad 

riskblindhet. De ekonomiska aspekterna vänds och vrids på, prövas och testas för att nå 

högsta möjliga avkastning, medan riskerna som rör mänskligheten, naturen och miljön, förblir 

i mörkret, oprövade. Om det sedan uppstår oönskade konsekvenser upplevs detta som 

chockartat och oväntat. (Beck, 2012:82). Vetenskapens och den sociala rationaliteten rör sig 

således från varandra. ”Vetenskapen fastställer risker och befolkningen blir varse risker.” 

(Beck, 2012:78). Befolkningens upplevelser betraktas som felaktigt irrationellt. Om 

vetenskapen skulle ägna sig åt riskhantering skulle ”naturvetenskaperna omärkligt och 

ofrivilligt minskat sin egen makt och tvingat sig själva till demokrati.” (Beck. 2012:79). Trots 

motståndet från vetenskapen har den dock fått ändra attityd och erkänna att historiska misstag 

och felbedömningar har orsakat mänskligt lidande.  
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För att bli varse riskfaktorer krävs kunskap, information. Mänskligheten har olika sätt att 

reagera på hot. Vissa önskar mycket information för att kunna förbereda sig inför den 

annalkande faran, andra gör som strutsen, gömmer huvudet i sanden – förnekelse på grund av 

rädsla. Beck menar att hotets omfattning ökar sannolikheten att man ska förneka och 

bagatellisera det. (Beck, 2012:101). Eftersom risken uppstår genom kunskap, kan den därför 

förminskas eller förstoras genom informationsgivning, alternativt kan den trängas undan ur 

medvetandet. ”Helt plötsligt är det inte farorna, utan de som uppmärksammar dem som 

framkallar en allmän oro. Står inte alltid synlig rikedom mot osynliga risker? Är inte det hela 

ett intellektuellt hjärnspöke, en skrivbordsprodukt konstruerad av de intellektuella 

orosstiftarna och riskdramaturgerna?” (Beck, 2012:102). I rädslan att förlora i status, att tappa 

ansiktet, göra prestigeförslut, väljer många att inte berätta och individerna, mänskligheten står 

ensamma att klara problemen själva. ”Risker som kan upplevas förutsätter en normativ 

horisont av förlorad trygghet och brutet förtroende” skriver Beck (Beck 2012:40). 

I den internationella standarden SS-ISO 31000:2009 definieras risk som: ”osäkerhetens effekt 

på målet” (/The Effect of Uncertainty on Objectives). Risken ses som en kombination av 

sannolikhet och den konsekvens som kan drabba målen. Metoder för riskhantering både ur 

styrning och praktisk användning är etablerade och utövas i större eller mindre grad i Sverige 

och globalt. I den av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) framtagna handbok rörande 

Riskanalys och händelseanalys presenteras med stor tydlighet analysmetoder för att öka 

patientsäkerheten. Dock saknas i den metoden, liksom i andra metoder, den tydliga 

kopplingen till målet och till de hot som inte är rumsligt, tidsmässigt eller normativt 

begränsat. Att i en riskanalys koppla samman den närliggande risken och de risker som på sikt 

kan ge oönskad effekt, kräver djup och bred förståelse för området.  

Norman Marks, en amerikansk bloggare och författare inom området risk, compliance (/regel-

efterlevnad), internrevision och styrning, skriver i sin bok World-class Risk Managemnt, att 

riskhantering inte får vara en separat företeelse skilt från övrig styrning i organisationen, utan 

ska ses som det kritiska instrumentet det är för att nå optimal utdelning gällande resultat och 

värde. Marks poängterar att det är medvetenheten i riskhanteringen som ska eftersträvas, att 

medvetet välja vilka risker man är beredd att ta och vilka risker man absolut inte vill ta. 

(Marks, 2015:20, 25). 

Mål	 	
I boken En liten bok om mål definieras mål enligt följande: ”Ett framtida tillstånd som vi 

önskar uppnå, undvika eller bevara.” (Söderfjäll/Svensson, 2017:18).  
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Mål används inom alla områden och kanske främst relaterar till organisationer eller 

idrottsutövningar, men varje människa sätter mål varje dag i sin vardag utan att ens lägga 

märke till dem. Målen tar oss framåt och visar oss vilken riktning vi ska välja, eller ta en 

omväg kring. Hur målen formuleras och relaterar till vår kompetens, hur de främjar våra egna 

val eller hur vi känner samhörighet, är avgörande för om vi lyckas att nå dem samt känner 

driftkraft/motivation. Olika människor har olika grader av målfokusering. Är målen otydliga, 

kan det innebära problem för en grupp att enas och gå i samma riktning.  

Mål ska vara utmanande på en nivå som relaterar till resultatet och till den individ eller grupp 

som ska uppnå dem. Det finns forskning som visar att det finns ett positivt linjärt samband 

mellan upplevd utmaning och faktisk prestation (Söderfjäll/Svensson, 2017:18). Mål kan både 

behöva verka svåra att nå, men ändå realistiska, för att det ska ge någon drivkraft att försöka 

att nå dem.  

Mål kan utifrån sitt syfte vara satta utifrån trygghet, realism eller för att verka som 

barriärbrytare (www.forsaljningschefen.se).  

− Trygghetsmål är en form av säkerhetsnät. De ska vara enkla att klara, det finns ingen 

prestige eller belöningar att erhålla om man klarar dem. Kanske är dessa bäst att 

använda när någon är ny inom ett område och det är viktigt att bygga upp ett 

långsiktigt självförtroende.  

− Realistiska mål är uppnåbara, men kräver rejält arbete. I detta mål finns rimliga 

belöningar inbyggt, som t.ex. stolthet, prestige eller i ekonomiska termer.  

− Barriärbrytande mål handlar om att ta stora kliv framåt, att göra något som inget 

gjort tidigare. Om det rör en säljare ska helst säljaren tjäna mer pengar än VD. Viktiga 

drivkrafter är förutom pengar, ära, berömmelse och prestige. 

Fortsatt i denna uppsats kommer fokus att läggas på realistiska och barriärbrytande mål. 

Bemötande om man inte når ett uppsatt mål är ett viktigt incitament rörande drivkraften att nå 

målet. Blir man anklagad för att ha misslyckats? Hamnar man på löpsedlarna? Får man 

sparken? Om så är fallet kan måluppfyllelsen i sig bli viktigare än själva resultatet. Även om 

man lyckats nå ett mätbart mål, kan resultatet av ansträngningarna ha kostat mycket mer 

pengar än budgeterat, orsakat ohälsa, irritationer, samarbetsproblem och avhopp. Resultatet 

nåddes, men till vilket pris? På motsatt sätt kan ett mål som inte har nåtts ändå vara av 

betydelse. Resultatet kan vara acceptabelt och prestationerna kan ha varit väl så goda och 
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bidragit till ett gott arbetsklimat. Mål ska vara satta så att det stimulerar till ansträngning och 

fungera som lärande och icke-dömande reflektion. (Söderfjäll/Svensson, 2017:46). 

Kopplat till att kunna nå mål finns motivationen, incitamenten, drivkrafterna. Motivationen 

kan uppstå genom krav, måsten och press, d.v.s. att den är kontrollerad (jag måste). Den kan 

också var autonom (jag vill). De mål som vi själva väljer, eller upplevs av oss som självvalda, 

ger en mer positiv inverkan på deltagaren än om de är påtvingande. Tre psykologiska 

grundbehov som bygger motivationen är 1) känslan av att ha förmågan eller att få möjlighet 

att lära nytt/att bli kompetent, 2) att fatta självständiga beslut, d.v.s. att inte vara kontrollerad, 

samt 3) att känna samhörighet med andra i goda förtroendefulla relationer. 

(Söderfjäll/Svensson, 2017:30-36). 

Makt 

Makt kan beskrivas i enlighet med Max Webers definition: ”möjligheten för en eller flera 

personer att genomdriva sin vilja i samband med en aktivitet, även om de andra som deltar i 

samma aktivitet gör motstånd” (Giddens/Sutton, 2014:640). Makt kan också beskrivas i 

enlighet med Michel Foucaults tankar om makten då den inte utgår från något bestämt 

centrum, den koncentreras inte till någon institution eller till någon enskild grupp eller individ 

och finns spridd i hela samhället och i alla relationer. (Giddens/Sutton 2016:640, 

Engdahl/Larsson 2011:113). 

Foucault drar paralleller mellan makt och kunskap, att de förstärker varandra. Han ”beskriver 

utvecklingen av ”diskurser” – sätt att tänka på och diskutera frågor (…) - som i praktiken 

bestämmer hur vi ”förstår” sådana ämnen”. Foucaults tankar om makt skiljer sig således från 

andra sociologers som bygger sina teorier kring över- och underordning eller mellan sociala 

klasskillnader. (Giddens/Sutton 2014:641). Foucault utvecklar sina tankar kring makt och 

kunskap i sina senare arbeten, de genealogiska, men utvecklade redan i den tidigare 

arkeologiska fasen tankar kring vetande och hur det byggde diskurser. I boken Vetandets 

arkeologi står ”Att analysera positiviteter innebär att man visar enligt vilka regler en diskursiv 

praktik kan bilda grupper av objekt, mängder av utsägelser, uppsättningar av begrepp och 

serier av teoretiska val. De sålunda utformade elementen bildar inte en vetenskap, med en väl 

definierad ideal struktur; det system deras relationer bildar är alldeles säkert mindre strikt. 

Men de är inte för den skull kunskaper hopade sida vid sida, härrörande från heterogena 

erfarenheter, traditioner och upptäckter som enbart hålls samman av identiteten hos det 

subjekt som innehar dem.” (Foucault 1969:226). Med detta menar Foucault att diskurser kan 

skapa ”sanningar” och förståelser som skapar band som håller samman gruppen. En förening 
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av detta slag, en diskurs, delar samma världsbild och har liknande erfarenheter och kunskap. 

Foucaults diskursteori är således en del av hans arkeologiska fas: ”Sanningen är en diskursiv 

konstruktion och olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som är falskt” 

(Winther/Phillips 2007:19).  Foucault menar att sanningen inte går att nå utanför diskurserna, 

då ”sanningseffekterna”, skapas inom diskurserna. I den senare genealogiska fasen kopplar 

han samman sanningen med sina teorier kring kunskap och makt. Sanningen ska ses ”som 

inlagrad i och skapad av maktsystem. Eftersom man inte kan nå fram till sanningen, ska man 

upphöra att fråga om något är sant eller falskt och i stället fokusera på hur sanningseffekter 

skapas inom diskurser som varken är sanna eller falska.” (Winther/Phillips 2007:21).  

Foucaults maktanalytik kommer till uttryck bland annat i den förmåga som finns att forma 

människor till subjekt, d.v.s. som både undersåte och autonom aktör. Foucault gestaltar 

makten genom dess ”fyra ansikten” och fyra relaterade frågor: 

1. Första ansiktet: ”Vem, om någon, utövar makt?” 

2. Andra ansiktet: ”Vad för frågor har mobiliserats på agendan och av vem?” 

3. Tredje ansiktet: ”Vilka objektiva intressen skadas?” 

4. Fjärde ansiktet: ”Vad för slags subjekt produceras?” 

Den första maktdimensionen agerar genom våld, dominans eller absolut tvång. Den fjärde 

genom att leda, locka, underlätta, försvåra vissa handlingar. Den skapar former av 

befolkningskontroll och beteendestyrning, vilket gör att människor styr sig själva in i synen 

på normen. Det är alltså ett maktutövande som gör att vissa grupper har möjligheten att 

stämpla andra grupper som sjuka, onormala eller vansinniga och därmed vara underordnade 

de andra. Denna ordning påverkar inte bara dem som kategoriseras som underordnade utan 

även dem som finns i den normaliserade gruppen. Dessa uppmuntras att förbi friska, normala 

och förnuftiga, för att dessa på så vis kan behålla makten. (Engdahl/Larsson, 2011:112, 113). 

Symboliskt kapital: Prestige 

Eftersom denna uppsats behandlar begreppet prestige behöver även detta begrepp fördjupas. 

Många är de som har berört begreppet.  

− Pierre Bourdieu, den franska sociologen, myntade kapitalbegreppen, som utöver det 

ekonomiska kapitalet, innefattar socialt och symboliskt kapital. De olika kapitalen kan 

ge en människa särskild status. Det symboliska kapitalet är osynliga resurser, såsom 

social kompetens och kulturellt kapital. Inom kategorin symboliskt kapital återfinns 

också fältspecifika kapitalformer, sådana som hör till olika fält i samhället. Det kan 
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t.ex. röra sig om religiösa, politiska eller vetenskapliga fält. I boken Sociologiska 

perspektiv nämns inom det vetenskapliga fältet vetenskapligt maktkapital och 

vetenskapligt prestigekapital (Engdahl/Larsson, 2011:246).  

− När Giddens/Sutton sammanfattar forskningen kring medelklassen nämner de att 

”tjänstemän sluter sig samman för att hävda sina egna intressen maximalt och 

säkerställa höga ersättningsnivåer och en hög grad av prestige” (Giddens/Sutton, 

2014:322).  

− I magisteruppsatsen från Lunds universitet (2006), Prestige, karriär och open access, 

hänvisas till Christian Poulsens avhandling om prestige inom akademien1. Poulsen 

menar att status inte relateras till en specifik person utan kan erhållas genom ett yrke, 

som t.ex. professor. Däremot är prestige direkt relaterat till själva personen.  

− I examensarbetet Djävulens advokat, en studie om nedläggning av projekt (Karlstads 

universitet, 2016), hänvisar till författarna till sin datainsamling (intervjuer) där 

samtliga respondenter nämnde prestige som en av anledningarna till att projekt sällan 

avslutas i förtid. Det ”finns en stark prestige bland projektledare att slutföra projekt”. 

Detta är dock inte den enda övervägande anledning till att projekt läggs ned. 

Författarna menar att uppgiftens beskaffenhet, d.v.s. målfokus att driva projekt i mål, 

är den viktigaste aspekten till att man ogärna lägger ner projekt.  

	 	

																																								 																					
	
1	Prestige	in	Academia	-	A	Glance	at	the	Gender	Distribution,	Poulsen,	Christian,	Lunds	universitet,	2005.	
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Resultat  
”Något är fel och någon slår larm. Det kan gälla organisationer, företag eller andra 

sammanhang. Visselblåsare, kallas de.” (Tidningen Vi maj 2017:43) Lyssnar någon? Det 

beror på. Det beror på sammansättningen av komponenterna Risk, Mål och Makt och hur de 

relaterar till varandra i den specifika situation som gäller. 

	

Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna av de avgörande relationerna i detta 

triangeldrama. 

Slutsats 1 

Måluppfyllelse kan vara viktigare än själva resultatet. 

	

Det är en kost att sätta mål. Målen bestämmer en individ eller en grupps 

riktning och fart. Otydliga mål skapar otydlighet i gruppen. Mål som är 

motstridiga skapar oreda. Bra mål är tydliga, utmanande, mätbara och 

kommunicerade. De relaterar till vår kompetens, ger oss valfrihet och främjar 

samarbete. Olika människor har olika sätt att agera på mål. För vissa är målen det enda 

viktiga. Viktigare än resultaten. Som att bedriva forskning, men ingen av patienterna 

överlever. Forskningen har genomförts, målet är uppnått, men resultatet var katastrofalt. Olika 

drivkrafter i en grupp som styrs från samma mål kan skapa samarbetsproblem. Mål som inte 

relaterar till en organisations uppdrag och syfte kan vara förödande. Att inte nå måluppfyllelse 

kan ge känslan av prestigeförlust. Risk för prestigeförlust kan i sig öka incitamenten att 

lyckas. 

Mål relaterar till makt genom att den som sätter målen också är överordnad de som har att 

följa målen. Det relaterar också genom att en diskurs ideologi bestämmer vad som är sant och 

Mål	

Makt	Risk	

Mål	

Makt	Risk	
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vad som är falskt. Den som innehar makten bestämmer vad som ska uppnås. Hur mål 

formuleras eller inte formuleras får således en avgörande faktor för olika diskurser 

förhållningssätt. Som Söderfjäll/Svensson menar så har olika människor olika förhållningssätt 

till mål, hur målfokuserade individerna är, samt vad som driver dem.   

Mål relaterar till risk genom att en riskanalys alltid ska relatera till en individs eller en grupps 

målsättning. Riskhantering ger information som preciserar navigering mot målet, om man vill 

lyssna. Informationen kan också ge kunskap om att målet aldrig kan nås. Som Beck säger: 

Den synliga rikedomen står mot de osynliga riskerna.  

Slutsats 2 

Riskhantering fungerar bäst i demokratiska, öppna organisationer. 

	

Lyssnar någon till visselblåsaren/budbäraren? ”Helt plötsligt är det inte 

farorna, utan de som uppmärksammar dem som framkallar en allmän oro.” 

Skjut inte budbäraren säger ett ordspråk, men när det kommer till praktiken 

kan många visselblåsare vittna om att deras kritiska röst inte mottagits 

positivt. Riskerna är inte fler än förr, men de är mer komplicerade att förstå och hantera. Att 

någon bär fram en risk som går på tvärs med målet, skapar oro, eller tystnad, framförallt i 

diskurser där sanningen är cementerad. I riskanalyser krävs förståelse för oberoendet av 

rummet, tiden och normativiteten, för att ge rätt kunskap. Ofta stannar riskanalysen till det 

som vi redan vet, det som ligger nära. Att gå utanför kan skapa oro. Upplevda risker kan 

skada förtroendet, vilket idag kan vara en av de viktigaste frågorna för en organisation.  

 

Risk relaterar till mål Beroende på måltypen (trygghets-, realistiskt eller barriärbrytande 

mål), kan intresset för att ta in riskaspekten variera. Koncentration på ekonomisk nytta har 

oftast företräde vid målsättning, framför andra riskfaktorer. 

Risk relaterar till makt genom att utmana makten. Vetenskaper, tillika diskurser har fått 

reducera sin maktposition och retirera till en mer demokratisk hållning i de fall riskaspekterna 

har fått utrymme. Makt och kunskap förstärker varandra. Risk är kunskap. Att välja att inte 

lyssna på viss typ av information eller att inte agera på densamma, är också ett maktmanifest. 

	

	
			Mål	 Makt	

		Risk	
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			Mål	 		Risk	

Makt	

Slutsats 3 

Makten skapar beteendestyrning vilket gör att människor styr sig själva in i 
synen på normen. 

Michel Foucault drog slutsatsen i sin genealogiska fas att makt och kunskap 

relaterar starkt till varandra. Makten äter kunskap till frukost, men också 

kunskapen får näring från makten. Maktkoncentrationer i diskurser, där 

erfarenheter och världsbild föds, gör att diskursen hålls ihop genom den 

gemensamma ideologin. Diskurser bildar ideala strukturer som hålls samman av gemensam 

identitet och skapar sina egna sanningar. Det är inte en fråga om vad som på riktigt är sant 

eller är falskt, utan hur sanningen har skapats inom gruppen. Yttre påtryckningar har svårt att 

göra sig gällande. Kritiska röster inom gruppen kan i starka diskurser vara ovälkomna och 

ifrågasättas med emfas. I Foucaults beskrivning av makten som fyra ansikten, så praktiseras 

det fjärde ansiktet genom att locka och förföra dess deltagare in beteendemönster vilket gör 

att människorna som ingår i gruppen slutar att ifrågasätta, utan styr sig själva in i samma 

tankebanor i synen på det som ses som normalt. Att tillhöra i gruppen och driva mot det 

gemensamma barriärbrytande målet med ledare som tydligt definierar vägen, kan skapa 

diskurser som flyttar gränserna bort från resultatet och enbart fokuserar på måluppfyllelse. Att 

ingå i en diskurs med barriärbrytande målfokus, där ära och berömmelse följer i dess spår 

skapar prestige till den enskilda deltagaren och till gruppen. Att då välja att hoppa av den 

framrusande ”tigern” kräver mod.  

Makt relaterar till risk genom att makten kan reduceras om riskhantering bereds utrymme. 

Ekonomisk riskblindhet kan uppstå till förmån för att öka produktivitet. Eftersom en diskurs 

endast tillfullo förstås och påverkas inifrån, kan makten ändå behållas om den diskurs som 

innehar makten själv tar initiativ till riskhantering. Detta kräver öppna och demokratiska 

fält/organisationer.  

Makt relaterar till mål genom att den ledande diskursen skapar former av kontroll och 

beteendestyrning, vilket gör att människor styr sig själva. Om den ledande diskursen har 

möjlighet att fastställa mål eller påverka mål skapas en tydlig målriktning, som inte behöver 

vara av ondo, utan tvärtom kan styra i den riktning som motsvarar uppdrag och syfte. 

Forskningsfrågorna 
Mot bakgrund av ovanstående resultat kan vi nu svara på studiens forskningsfrågor. 
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Kan beslut som exkluderar riskhantering vara ett uttryck för en diskurstillhörighets 

okunskap, starka målfokusering eller är det ett maktmanifest?  

Svaret på frågan är kortfattat ja, ja och ja. En diskurstillhörighets okunskap kan dock bero på 

ett val, att vilja få information eller välja att inte få information. Som Foucault menar 

”Sanningen är en diskursiv konstruktion och olika kunskapsregimer anger vad som är sant och 

vad som är falskt”. Om den tillkommande informationen, som kan vara en riskfaktor, inte 

överensstämmer med den diskursiva sanningen och inte heller överensstämmer med målet, 

kan diskursen välja att låta detta bero. Det ingår i makten. Relationen mellan att inneha makt, 

den kunskap man önskar sig behöva och ett barriärbrytande mål att driva mot, kan göra att 

diskursen väljer att vara okunnig. Naturligtvis kan okunskap gälla i vanlig bemärkelse också, 

det vill säga att man helt enkelt inte kände till avgörande parametrar. Men att underlåta att ta 

reda på fakta i viktiga frågor kan vara styrt från diskursens maktstruktur att diktera vad som är 

sant eller falskt. 

På vilket sätt påverkar olika gruppers maktpositioner målstyrningen?  

I de fall den organisatoriska ledningen sammanfaller med den diskurs som innehar 

maktposition blir målstyrningen extra tydlig. I de fall det inte sammanfaller kan den ledande 

diskursen behöva öka sina insatser för att driva målstyrning i den riktning den önskar. Det kan 

ske med hjälp av maktens fjärde ansikte (Foucault) genom att leda, locka, underlätta och 

försvåra, tills ledningen styr sig själva i samma riktning. Riskhantering är ett medel att tillse 

att målstyrningen går i den riktning som uppdraget och syftet är bestämt, att utmana målen, så 

att inte särskilda diskursers intressen legitimeras. Att sätta tydliga mål är en konst och att tillse 

att målen håller samma kurs som uppdraget, syftet med verksamheten. 

På vilket sätt kan framtiden ta lärdom av händelser för att minska på skadeverkningar? 

Kunskapen om hur diskurser fungerar och dess möjlighet att påverka mål och inriktning med 

hjälp av maktmedel, kan behöva förstärkas. Att mål av karaktären barriärbrytande kräver 

extra uppmärksamhet, då dessa har en tendens att omge sig med personer med stark 

målfokusering och motivation, där måluppfyllelse blir viktigare än resultatet. Riskhantering är 

ett medel och navigeringsinstrument för att förstå och utveckla målsättningen, både genom att 

skapa bättre precision att nå målet, men att också undvika fallgropar och när så behövs, backa 

eller avstanna arbetet. Det vill säga, innan prestigeförlusten blir så stor, att det inte går att 

”kliva av den tiger man rider på”.	  
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Analys  
Låt oss nu översätta de teoretiska resonemangen med ovan angivna resultat och se hur väl 

detta förankras med de händelser/exempel som presenterades i inledningen av denna uppsats.  

	

Polarexpeditionen 1897  
I Bea Uusmas prisbelönta bok från 2013 Expeditionen, min 

kärlekshistoria, beskriver författaren sin forskning kring Salomon 

August Andrées polarexpedition. Andrées ambition var att bli den 

första att nå Nordpolen. Han lät tillverka en vätgasballong som 

skulle förverkliga drömmen att skriva in Sverige (och sig själv) i 

historien. Målet var barriärbrytande. Andrées kunskapsbrister om 

Arktis undanhölls för finansiärerna, på samma sätt som de faktiska 

materialbristerna undanhölls för expeditionsdeltagarna. Bland 

annat läckte den stora ballongen luft, trots idogt arbete att täppa 

igen alla små hål i det specialtillverkade sidenet som utgjorde 

själva ballongen. Vid det första expeditionsförsöket, 1896 bestod 

besättningen av Andrée, Nils Strindberg och Nils Ekholm (den senare längst till vänster på 

bilden). Ekholm hade varit Andrées chef vid en tidigare expedition till Spetsbergen 

(nuvarande Svalbard) några år tidigare. Ekholm var en erfaren arktisk meteorolog, som under 

tiden de väntade på rätta vindar 1896, förstod att detta inte skulle bli den trevliga 

polarexpedition den framställdes som. Ekholm kritiserade ballongens beskaffenhet, att den 

läckte vätgas. Andrée var fullt inriktad på att genomföra expeditionen och hade ingen 

öppenhet att lyssna på kritiker. Andrée hade talets gåva och kunde övertyga Kungliga 

Vetenskapsakademien och andra finansiärer att resan var planerad in i minsta detalj, att vädret 

under sommarhalvåret var gynnsamt för denna typ av färd. Att det i praktiken var tvärt om, 

dålig sikt och mycket blåsigt, var det ingen i den barriärbrytande diskursen som ville lyssna 

till. Finansiären efterfrågade ingen annan expertis, utan litade blint på Andrée. Ekholm, den 

tidiga visselblåsaren, torde tillhöra en mer realistisk diskurs, med målet att nå Nordpolen, men 

inte på bekostnad av att ta risker som kunde äventyra hälsa och liv. Trots kritiken valde 

således Andrée att starta resan. Ballongen kraschlandade på packisen 65 timmar efter avfärd. 

Deltagarna, Andrée, Strindberg och Frankel (ersatte Ekholm) överlevde i tre månader efter 

kraschen, men deras fortsatta färd till fots på packisen med undermålig utrustning ledde till 

deras död. 

http://www.alltomvetenska
p.se/nyheter/forsoket-att-
na-nordpolen-med-
ballong-slutade-med-doden	
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Rymdfärjan Challenger 1986 

28 januari 1986 var rymdfärjan äntligen klar för avfärd. 

Denna morgon vid Kennedy Space Center var ovanligt 

kall. Expedition STS-51-L var ”besatt” av förseningar, 

bl.a. beroende av dåligt väder. När det så äntligen var 

dags, var vädret fortfarande inte optimalt, det var för 

kallt, men nu kunde man inte vänta längre. Avfärden av 

rymdfärjan följdes av en hel värld framför sina tv-

apparater. Kanske var denna rymdfärd extra exponerad 

eftersom detta var första gången en civilist var med på resan. Den 37-åriga lärarinnan, som 

vunnit sin plats i en tävling bland 11000 andra lärare, hade i några månader innan avfärd rest 

runt bland skolor, för att skapa intresse och få fler elever intresserade av rymdforskning. Nu 

stod hennes familj på Kennedy Space Center för att se henne tillsammans med de sex andra i 

besättningen ge sig iväg upp i rymden. Rymdfärjans uppdrag var att fånga in en kometsond 

och sända upp en satellit. (Illustrerad vetenskap, 2016-01-24). 

Efter ytterligare en timmes fördröjning, beroende på det kalla vädret, skjuts rymdfärjan iväg. 

Åskådarna på plats applåderar och på ljudupptagningarna inifrån rymdfärjan hör man 

besättningen jubla. Men mycket snabbt efter avfyrning fattar rymdfärjan eld och exakt 73 

sekunder från start inser besättningen vad som händer och blir medvetna om att deras tid är 

uträknad. Inför åskådare världen över, störtar rymdfärjan ner i havet. Den efterföljande 

undersökningskommissionen visade att en packning (O-ring) som skulle förhindra läckage av 

heta gaser under startfasen, inte varit tillräckligt elastisk på grund av det kalla vädret. Gaserna 

brände hål i färjans externa bränsletank, varpå dess innehåll antändes. Det visade sig att 

teknisk personal hade påpekat bristerna under flera år, men att detta hade ignorerats. 

Undersökningen hade också noterat att det inte enbart var tekniska bekymmer som orsakat 

olyckan. Det rådde också ett dåligt arbetsklimat inom NASA. 

Att syssla med rymdforskning kräver barriärbrytande mål och stark motivation. Det ger 

dessutom status och prestige. Att backa, att vänta med avfyrning ytterligare en dag, hade 

orsakat ökade kostnader och prestigeförlust. De risker som kommunicerades lyssnades inte 

på. Klimatet var inte tillräckligt demokratiskt. Måluppfyllelsen var viktigare än resultatet.  

 

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/28/trett
io-ar-sedan-rymdskytteln-challenger-
exploderade 
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Praktisk medicinsk forskning 2016 
I slutet av 2010 anställs en italiensk gästforskare av Karolinska 

Institutet (KI) och något senare även av Karolinska 

Universitetssjukhuset (sjukhuset). Gästprofessorns arbete sågs som 

barriärbrytande. Han hade 2008 genomfört världens första 

transplantation av en stamcellspreparerad luftstrupe från en avliden 

donator.  Hans forskning var vid anställningen i den fasen att han 

skulle ta fram en syntetisk luftstrupe som skulle kunna rädda liv på 

människor som gick i väntan på organdonation. Forskningen var ny och 

skulle kunna bli avgörande för den ojämna efterfrågan och tillgången på 

donationsorgan. Gästprofessorn hade två anställningar, en hos KI och en 

hos sjukhuset. Anställningen vid KI gällde att starta ett centrum för banbrytande 

luftvägsoperationer.  När gästprofessorn anställdes på sjukhuset hade han redan en anställning 

på KI. ”Från sjukhussidan togs inga egna referenser på NN:s (gästprofessorns) kliniska 

meriter förrän i ett mycket sent skede av rekryteringsprocessen. De varningssignaler som då 

kom undertrycktes. Påtryckningarna från KI och viss tidspress förefaller ha bidragit till att NN 

anställdes som överläkare trots de starkt negativa signalerna från hans tidigare kliniska 

medarbetare”. (Asplund, 2016:7). 

Det finns otydliga gränser mellan de olika instituten. ”Gränserna mellan KI och sjukhuset är 

flytande i flera avseenden. Många är anställda på båda ställena eller anställda vid sjukhuset 

och anknutna till KI” (Heckscher/Carlberg/Gahmberg 2016:187). De båda institutionerna, 

universitetet och sjukhuset har liknande målsättningar, men också avgörande skillnader. 

− ”Karolinska Institutets (KI:s) vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra 

människors hälsa. KI är ett medicinskt universitet och en statlig myndighet med 

uppdrag att bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet samt bedriva forskning och utvecklingsarbete.” (Karolinska Institutets 

årsredovisning 2016). 

− ”Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- 

och sjukvård bidra till att skapa förutsättningar för god hälsa. Hälsa i grundläggande 

bemärkelse innebär frånvaro av sjukdom och följder av skada. (…).” (Värdegrund för 

hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. 2002). 

KI:s mål, utöver att bidra till människors förbättrade hälsa, är att bedriva utbildning, forskning 

och utvecklingsarbete, d.v.s. framåtriktat, kanske även barriärbrytande forskning. Sjukhusets 

http://clipart-
library.com/clipa
rt/rcnrpq55i.htm 
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mål är att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård, d.v.s. mer av realistisk 

målsättning, för att på bästa sätt vårda och bota människor. 

När gästprofessorn anställdes fanns mycket positiv publicitet kring honom. Dock fanns där 

också varningssignaler, bland annat hörde en belgisk professor av sig och höjde ett varnande 

finger för operationerna, men varningen hanterades inte vidare. ”På hög ledningsnivå 

förefaller dock entusiasmen för NN (gästprofessorn) ha varit klart större inom KI än på 

sjukhuset” (Asplund, 2016:6). 

Under gästprofessorns anställningsår vid sjukhuset opererade han tre patienter med behov av 

nya luftstrupar. Samtliga tre operationer genomfördes med syntetiskt framställda strupar. 

Samtliga tre misslyckades. 2014 anmälde fyra läkare vid KI gästprofessorn till KI:s rektor för 

forskningsoredlighet. De vetenskapliga artiklarna som framställts innehöll felaktig klinisk 

information. En extern utredare kontrakterades för att undersöka om uppgifterna i anmälan 

var korrekta. Utredaren kom fram till att anklagelserna i artikeln var riktiga. Trots det valde 

den dåvarande rektorn att fria gästprofessorn från anklagelserna (Asplund, 2016). De fyra 

läkarna som anmält gästprofessorn blev utfrusna. Kollegor slutade hälsa. Samtal tystnade runt 

omkring dem. ”Vi hotades med uppsägning. Utlovade överläkartjänster försvann. Vi 

plockades bort från operationer (…) Plötsligt var man längst ner i hackordningen”, berättar en 

av läkarna till Tidningen Vi (maj 2017). Detta var dock inte den enda anmälan som gjordes, 

enligt KI:s utredning var det totalt sex anmälningar mellan åren 2011-2015, som har handlagts 

på varierande sätt.  

Gästprofessorns anställning på sjukhuset upphörde i november 2013 efter ogynnsamma 

resultat. (Asplund, 2016). Gästprofessorns anställning på KI avslutades i mars 2016, efter 

tilltagande kritik, framförallt efter att tv-dokumentären, Experimenten, hade visats på SVT. 

I de två utredningar som främst ligger till grund till denna uppsats (SLL, 2016-08-31 och KI, 

september 2016) presenteras flera misstag som visar på organisationsrelaterade och operativa 

brister. Nedan presenteras sammanfattade iakttagelser som är hämtade från båda 

utredningarna: 

− Otydlig delegationsordning inklusive ansvarsförhållanden, både organisatoriska och 

operativa vid t.ex. operationer.  

− Brister i regelefterlevnad, ibland med bas i grundlagen. Avsaknad av etikprövning, 

felaktig hantering av anmälan om redlighet, otillräcklig kontroll av bisysslor. 

− Brister i vetenskapliga underlag.  

− Otydlig rekryteringsprocess och förlängning av anställning. 
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− Konflikter inom arbetsgrupp. Grupptänkande, ”bandwagon-effekter”, en mycket 

konkurrensinriktad vårdmiljö, många informella ledare. 

Sammanfattande för punkterna ovan att de visar på brister inom intern styrning och kontroll.  

Det råder en stark målfokusering inom den kirurgiska miljön, med ett ”omnipotent tänkande” 

inkluderande fokusering på prestige och prestation (Tidningen Vi maj 2017). Hela 

institutionen blev en del av det forskningsarbete som bedrevs. Enligt artikeln var det fler än 

30 läkare samt flera chefer och sjuksköterskor som var en del av forksningsarbetet. Möten 

hölls i nersläckta rum, gardiner var fördragna och inga lampor var tända. ”Ifrågasatte man det 

som sades kunde man bli uppringd efteråt av NN (gästprofessorn), även om han själv inte 

varit närvarande vid den dragningen”. Det fanns således en mycket tydlig diskursiv sanning 

inom institutionen, med tillhörande maktkoncentrat. Kunskapen hölls inom gruppen, men 

förankrades även i högsta ledning. ”gästprofessorn upparbetade egna relationer med KI:s 

högsta ledning, och donatorer, på ett sätt som inte ofta förekommer. Denne och rektor hade 

egna möten utan kännedom eller närvaro av de personer som återfinns i linjen mellan rektor 

och gästprofessorn.” (Heckscher/Carlberg/Gahmberg, 2016:138). 

Händelsen kring praktiserande medicinsk forskning visar på stark barriärbrytande 

målfokusering, en diskurs med stark gemensam ideologi, vilken inte var demokratisk nog att 

vara öppen för kritiska röster eller riskinformation. 

 

Jämförande analys 

Vi har nu jämfört de tre händelserna var för sig i förhållande med slutsatserna om risk, mål 

och makt. Om vi nu gör en jämförelse dem emellan, var hittar vi likheter eller skillnader? 

 Polarexpeditionen Rymdfärden	 Praktisk medicinsk 
forskning	

Typ av mål Barriärbrytande. Bli först 
på Nordpolen, i 
vätgasballong. 

Barriärbrytande, trots 
att det inte var första 
resan. Denna gång var 
en civilist med. 
Rymdfärden kom 
närmare folket. 

Barriärbrytande. Om 
konstgjorda organ skulle 
kunna användas vid 
transplantationer vore det 
ett paradigmskifte för 
läkekonsten. 

Prestigefyllt 
uppdrag 

Mycket. Packningen 
vittnade om att man lade 
stor vikt att ”se bra ut” 
vid landning. 

Rymdforskning, 
astronauter har hög 
status, följer med 
rollen. Att genomföra 
en rymdresa ger även 
prestige. 

Mycket. Om det hade 
lyckats hade forskningen 
med reservdelar till 
kroppen gett mänsklig-
heten ett helt nytt 
förhållningssätt till livet. 

Visselblåsare, Nils Ekholm var Tekniker hade varnat i Flera anmälningar. Bl.a. de 
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kritiska röster, 
riskhantering 

expeditionsdeltagaren 
som kritiserade resan och 
utrusningen, men som 
inte lyssnades på. 

flera år för att 
packningen inte 
fungerade i kallt 
väder. 

fyra läkarna på KI som 
anmälde oredlighet i 
forskning. De blev 
utfrusna och hamnade 
längst ner i hackordningen. 

Konsekvenser De tre deltagarna dog på 
Vitön. Anhöriga sörjde 
resten av sitt liv. 

Samtliga sju i 
besättningen dog. På 
marken stod 
civilistens familj och 
såg rymdfärjan störta i 
havet. 

Alla opererade patienter 
dog, varav tre av dessa 
hade opererats i Sverige. 
Runt varje patient finns 
flera anhöriga som sett 
sina nära lida efter 
operationerna. 

Makt-
koncentration 

Expeditionsledare 
Andrée hade makten och 
styrde vilken information 
som skulle delges 
finansiärer och deltagare. 
Deltagarna i 1897-års 
expedition var mycket 
lojala och klagade inte 
trots stort lidande på 
packisen. 

Ledningen verkar ha 
suttit på den reella 
makten och styrt 
besluten och valt att 
inte ta in information 
från tekniker. 

Det fanns en tydlig 
gruppbildning och 
maktställning kring 
gästprofessorn. Även den 
högsta ledningen 
involverades, vilket gjorde 
att kritiska röster inte fick 
utrymme eller kunde 
påverka. 

Identifierade 
diskurser2 

Andrée: Barriärbrytande 
Ekholm: Realistisk 

Ledningen: 
Barriärbrytande 
Tekniker: Realistisk 

Gästprofessorn: 
Barriärbrytande 
Visselblåsarna: Realistiska 

 
Jämförelsen visar på flera likheter mellan händelserna: 

• Stark diskursiv maktkoncentration skapade egna sanningar och var ovilliga att lyssna 

på kritiska röster. 

• Stark målfokusering och motivation om att skapa ny kunskap, var viktigare än 

resultatet. 

• Projekten var prestigefyllda, vilka skulle inneburit ära och berömmelse om de hade 

lyckats. 

 

Händelserna visar också enstämmigt att det finns en positiv kraft i att vilja tillhöra diskursen 

som designar framtiden och skriver historia. ”Vi bländades allihop. Det fanns en enorm kraft i 

den sektkultur som uppstod” (Tidningen Vi, maj 2017), säger visselblåsaren i händelsen med 

praktisk medicinsk forskning. Som ledare i organisationer är det därför viktigt att vara vaksam 

när kraften slår till och främja öppen, demokratisk kultur som tillåter kritiska röster att höras. 

																																								 																					
	
2	Se	nästa	avsnitt	för	beskrivning	av	de	identifierade	diskurserna:	den	realistiska	och	den	
barriärbrytande	diskursen.	
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Text	

Diskursiv	
praktik	

Social	
praktik	

Diskussion	
I den bästa av världar används riskmetoder för att hjälpa organisationer att styra mot målet, 

som ett viktigt styrinstrument för att skapa en mer precisionsriktad styrning samt eliminera 

obehagliga överraskningar. Riskmetoden kan identifiera onåbara eller otydliga mål och kan 

bidra med att projekt avbryts i förtid, innan katastrofen är ett faktum. Men för att skapa den 

bästa av världar krävs att miljön är demokratisk, öppen och transparent. Starkt barriärbrytande 

målfokus som ekonomisk vinst, prestige, ära och berömmelse brukar vara ogynnsamma 

miljöer för riskhantering. Vi har i ovan analys sett tre exempel där stark barriärbrytande 

målfokusering, diskursivt maktkoncentrat och avsaknad av riskhantering varit avgörande för 

de katastrofala resultat som följde i projektens spår.  

 

De tre händelserna har jag valt spontant, utifrån min egen lekmannakunskap inom områdena. 

Att samtliga förenas i brister kring läckage, kan ses som ett medvetet val, mot bakgrund om 

den slutna diskursen, men är en ren tillfällighet.  

Kritisk diskursanalys enligt Fairclough 
Under avsnitt Teori i denna studie presenteras Norman Faircloughs modell för kritisk 

diskursanalys, med de tre fälten: Text, diskursiv praktik och social praktik. Faircloughs 

modell är inte helt enkel att använda. Winther/Phillips ger modellen kritik och menar att 

gränsdragningarna mellan diskursiv och social praktik inte är knivskarp och därför svår att 

använda för att dra exakta slutsatser. ”För hur visar man att något står i ett dialektiskt 

förhållande till något annat?” frågar sig författarna (Winther/Phillips 2007:93) och samma 

fråga har även jag ställt mig. Fairclough beskriver diskursen både som språkbruk, social 

praktik och ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 

perspektiv” (Winther/Phillips, 2007:72). När jag gjort min tolkning av modellen har jag tagit 

fasta på det tredimensionella perspektivet, men jag har också gjort en viss modifiering av den 

”fyrkantsmodell” som presenteras i boken (Winther/Phillips, 2007:74). I min modifiering av 
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modellen, se ovan, motsvarar den röda cirkeln i mitten målet som ska uppnås. Den är överst i 

pyramiden. Mål och riktlinjer som vi har att förhålla oss till formuleras i text. Språkbruket är 

formellt och måste tolkas för att kunna praktiseras. Den gröna bottenplattan visar en idealtyp 

av social praktik, så som man förväntas agera utifrån fastställda mål. Idealtyper är inte så ofta 

representerade i verkligheten, utan finns med som jämförelsematerial. Den mittersta gula 

ringen, den diskursiva praktiken, har tolkat målen, vilket naturligt ger mer eller mindre 

skillnader, gap, gentemot idealtypen. Den är en dialektal variation av idealtypen. Det finns 

med all säkerhet flera, kanske till och med många diskurser per modell.   
 

I fallet med praktisk medicinsk forskning har vi ett grundläggande problem. Målet, den röda 

ringen, var inte helt tydlig för underliggande praktiker. Det fanns nämligen två mål, den från 

universitetet och den från sjukhuset. Två mål, två texter som har likheter, men också 

olikheter. Underliggande praktiker måste förhålla sig till detta. Den diskursiva praktiken 

kunde också dra nytta av denna situation, då motivationen om att nå barriärbrytande mål, 

förenades starkt med den ena av målbilderna, samtidigt som den andra stod för möjligheten att 

praktisera. I KI-rapporten beskrivs just detta scenario, det var näst intill omöjligt att särskilja 

ansvarsfrågan mellan de olika organisationerna, ända in i operationssalen.  

Identifierade diskurser  

För de tre händelser som ingår i studien kan jag identifiera två diskurser, som jag har haft som 

en bas i studien. Dessa är mina egna funderingar, men relaterar till den teoretiska 

referensramen. (I diskursbilderna nedan är modellen sedd från sidan och inte som tidigare 

uppifrån). 

Den realistiska diskursen: Här finns en strävan att nå rimliga 

mål. Ett gott, hårt arbete ingår och kan ge utdelning som stolthet, 

rimlig ekonomisk ersättning och även prestige. Individen och 

gruppen är noga med att behålla ett gott rykte och sin heder. Man 

är inte beredd att ta risker som äventyrar målbilden, den egna 

hedern eller människors hälsa och liv. Dock kan anhängare av 

den realistiska diskursen vara beredda att ta strid för sin 

övertygelse och höja en kritisk röst till andra diskurser. Det är 

oftast här vi finner visselblåsarna, som till exempel Nils Ekholm. 

Han var realistisk, trodde inte att en läckande ballong skulle ta 

dem till Nordpolen. 
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Den barriärbrytande diskursen: Här handlar det om att bryta 

mark och ta stora kliv framåt. Motivationen ligger i att göra 

något som ingen gjort tidigare och bli erkänd i det fält man 

verkar i, att tjäna mycket pengar, att bli prisad, ärad och berömd 

och inskriven i historieböckerna. Att misslyckas är en 

prestigeförlust. Man är beredd att ta risk, ibland mycket stor risk. 

Målet kan vara viktigare än resultatet. Liksom för den realistiska 

diskursen föds sanningen inifrån och världsbilden behålls intakt 

och opåverkad av yttre ifrågasättande. Ju bättre språket brukas, 

desto fler kommer att samlas inom diskursen och dela språk, världsbild, ideologi och 

mål/övertygelse. 

Förenande faktorer inom en diskurs kan förutom språk och ideologi vara geografi, genus, 

ålder och socialklass.  

Makten skapar beteendemönster 

Den barriärbrytande diskursen förenas i gemnsamma mål/övertygelser om vad som kan 

uppnås. Den söta smaken av ära och berömmelse gör sitt till för att förstärka målbilden. 

Diskursen förutsätter makt. Kunskapen förstärker makten och kan således bedriva sin 

diskursiva praktik i den riktning den önskar. Och liksom Foucaults fjärde maktansikte säger: 

medlemmarna styr sig själva in i synen och skapar en beteendeförändring. 

Demokratiska, öppna organisationer lägger grunden för etablering av god riskhantering. 

Diskursernas sammanflätade sanningar, gemensamma förståelse och kunskap låter sig dock 

inte övertalas utifrån. Därför är makten inte koncentrerad till någon institution utan till den 

diskurs som har ett kunskapsövertag. Att ge utrymme för kritiskt resonemang i en starkt 

målfokuserad diskurs som den barriärbrytande, gör att makten måste reduceras och 

demokratiseras. I fallet med med ”Praktisk medicinsk forskning” upprätthölls makten genom 

att den som kritiserade gällande sanning/norm blev uppringd av ledaren för diskursen, samt 

den alliering som skapats mellan ledaren och universitetets högsta ledning. 
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En stark målfokusering i kombination med en stark diskursiv maktkoncentration kan vara ett 

lysande recept på att föra mänskligheten framåt, eller en alldeles vansinnigt farlig 

kombination mot undergång och katastrof. Som att rida på tiger utan att kunna kliva av. 

	

Framtida forskning 

Jag ser två utvecklingsområden att forska vidare på.  

 

− Den första rör sociologisk forskning om mål. Målfokus och målstyrka driver 

människor framåt utan att resultatet alltid får den uppmärksamhet som krävs. För att 

hitta rätt litteratur gällande mål, fick jag leta utanför den traditionella sociologiska 

forskningen. Foucaults forskning kring diskurser ger oss viktiga pusselbitar, liksom 

Max Webers idealtyper för socialt handlande med målrationella handlingar. Dock 

saknas pusselbitar för att hela bilden ska bli tydlig. Målstyrkan är en viktig faktor och 

svår att mäta. Ett politiskt beslut, en lagstiftning, kan knappast vara annat än ett starkt 

mål, men andra mål, hur mäts Målstyrkan och motivationen? 

 

− Det andra området som jag ser potential i vad gäller forskning avser riskanalysen och 

dess (o)förmåga att kunna spränga rums- och tidsuppfattningar och ta in det globala 

perspektivet, samt på ett nytt sätt koppla risken till målet. Eller vända på begreppet, 

utgå från målet och utmana det med riskanalyser. Men utan att förlora enkelheten. 

Utan enkla modeller – ingen riskanalys. 
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Sammanfattning 
Denna studie är en kritisk diskursanalys om relationen mellan risk, mål och makt. Till min 

hjälp att analysera dessa relationer, det triangeldrama som råder dem emellan, har jag använt 

mig av tre verkliga händelser som fått agera som exempel. Studien bygger främst på den tyska 

sociologen Ulrich Becks teorier om Risksamhället, den franske sociologen Michel Foucaults 

maktanalyser samt målteorier beskrivna av Söderfjäll och Svensson i En liten bok om mål. 

Som metod har jag använt Norman Faircloughs modell för kritisk diskursanalys, med viss 

modifiering. 

Min studie har visat att i miljöer där demokrati och öppenhet råder främjas riskdialogen, 

vilket skapar bättre grund för att mer precist uppnå målet. Om vetenskapen skulle ägna sig åt 

riskhantering skulle ”naturvetenskaperna omärkligt och ofrivilligt minskat sin egen makt och 

tvingat sig själva till demokrati.” (Beck. 2012:79).  

Studien har också visat att vid stark målfokusering kan målet bli viktigare än resultatet. I 

projekt där prestige ingår blir skammen vid misslyckande större och önskan om måluppnåelse 

starkare. Alla tre exempelhändelser var prestigeuppdrag, vilket gjorde att drivkraften om att 

lyckas nå målet blev starkare. Resultaten fick katastrofala följder där människor fick betala 

med sina liv. 

Diskursiva praktiker konstruerar sina egna sanningar och kan skapa sig maktpositioner, vilket 

gör att information, riskindikatorer och kritiska röster kan åsidosättas eller helt ignoreras. 

Makten skapar beteendestyrning vilket gör att människor styr sig själva in i synen på normen 

och slutar att tänka kritiskt. Makt äter kunskap till frukost, men äger också valet att lyssna 

eller inte lyssna. Risken att inte få information kan vara lika ödesdiger som risken att inte vilja 

få information.  

När projekten gått för långt, när ära och berömmelse smakar för bra, när prestigeförlust och 

skam väntar ifall man backar, då är det som att rida på en tiger i full galopp. Det är nästintill 

omöjligt att kliva av. 
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