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Organisationer

• Vi är beroende och påverkas av dem

• Ingen given organisering

• Inte självklara att utvärdera

• Mycket resurser läggs på att skapa legitimitet –
anpassning till normer om lämpliga strukturer, 
arbetssätt, styrningsmodeller, visioner, osv



Min tidigare forskning

• Miljömärkning och internationellt 
standardiseringsarbete, t.ex. KRAV, Bra Miljöval, ISO 
9001, ISO 26000

• Standarder som följs av många – stor makt att påverka 
hur andra organisationer arbetar

• Men kan vi lita på dem? Hur gör standardiserare för att 
övertyga om sin legitimitet?



Legitimitet och makt

• ”Vi är en expertbaserad verksamhet – vi har 6 kategorier av 
experter för relevanta kunskapsområden!”

• Nya frågor väcks…Vilka är dessa ”experter”? Hur bestäms 
vilka kategorier som är relevanta (alt. sorteras bort)? Hur 
påverkar sådan kategorisering standardiseringsarbeten?

• Vi behöver komma under ytan och anlägga ett kritiskt (makt-
)perspektiv



Synlig kontra dold makt
(Steven Lukes 1979/2005)

Maktens 1:a dimension

•Tvångsmakt baserad på position och tillgång till sanktioner –
enkel att identifiera

Maktens 2:a dimension

•Makt över dagordningen, mer subtil makt inbäddad i 
organiseringen, t.ex. kategorier för ”relevanta experter” –
svårare att uppfatta



Förmåga att skapa maktresurser
(Tamm Hallström & Boström 2010)

• Materiella (ekonomiska resurser)
• Sociala (nätverk och allianser)
• Symboliska (starkt varumärke, koppling till 

samhällsintressen)
• Kognitiva (språk, kulturell förståelse, 

argumentationsförmåga, framing)



Väsby Sjöstads-fallet (2014)

• Planer om nytt bostadsområde vid Mälaren i Upplands 
Väsby inleds 2008 – flera positiva men också liten och 
tydlig motståndarsida

• Kommunen satsar stort på medborgardialog och 
hållbarhet som ligger i tiden, flera anpassningar till 
medborgares synpunkter 

• Folkomröstning i september 2014 med knapp majoritet 
emot planen om Väsby Sjöstad – planerna läggs ned

• Vad hände? Hur lyckades motståndarsidan mobilisera 
så mycket makt?



Förmåga att mobilisera maktresurser
(Tamm Hallström & Boström 2010)

• Materiella (ekonomiska resurser)
• Sociala (nätverk och allianser)
• Symboliska (starkt varumärke, koppling till 

samhällsintressen)
• Kognitiva (språk, kulturell förståelse, 

argumentationsförmåga, framing)



Slutsats från Väsby-studie

• Formell makt långt ifrån viktigast, inte 
heller ekonomiska resurser

• Väsby-fallet visar snarare på betydelsen 
av att mobilisera sociala, symboliska 
och kognitiva resurser



Tack!
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