
Cand. Soc. i Politiske Kommunikation og Ledelse 

June 27, 2013 

 

1 

 

 

CAND. SOC. POLITISKE KOMMUNIKATION OG LEDELSE 

KANDIDATAFHANDLING 

Virksomhedsovertagelse 
- en diskursanalyse 

 
Company takeover – a discourse analysis 

 
Nell Sørensen 

D. 27/6-2013 

Vejleder: Anders Lacour 

Copenhagen Business School 2013 

 
Anslag: 176.209 



Cand. Soc. i Politiske Kommunikation og Ledelse 

June 27, 2013 

 

2 

 

Resume 

In this thesis I am investigating some of the communicative challenges, which can occur during a company 

takeover, through an empirical investigation of Schneider Electric’s takeover of 7 Technologies.  

The analysis is carried out from the perspective of 7 Technologies and investigates the linguistic structures 

the respondee’s use in describing the takeover. I have used the theoretical foundation of Ernesto Laclaus 

discourse theory to carry out the investigation; introducing, focusing on, and using the concepts which I 

have found relevant. Thus this thesis has a post-structuralistic philosophy of social science, in which I focus 

on the linguistic structures, and from there, analyse the discursive challenges and issues 7T can encounter 

in this takeover. 

The analysis is divided in two, where the first section deals with the analysis of, how 7T creates meaning 

about both 7T and Schneider, through the distinction us/them, and I observe how 7T is becoming more 

‘itself’, as a way of coping with the takeover. Further how the us/them distinction creates identification with 

7T and a distance towards Schneider. In the second part of the analysis, I investigated how 7T creates 

meaning about the takeover, and how they describe ‘7T as Schneider’ in both a positive and a negative way, 

and thus investigating what happens discursively when ‘us’ becomes ‘them’.  

I conclude that 7T creates meaning about Schneider in an antagonistic way, which can hinder the 

identification with Schneider and thus integration. Further I conclude that the takeover is discoursed in both 

in a positive and negative way, which deconstructs the established way of viewing Schneider as a threat, 

which results in a paradoxal way of making sense of the takeover and its consequences.  
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1 Introduktion 

Menneskers måde at konstituerer sig på, har jeg altid fundet interessant. Den måde hvorpå mennesker ofte 

iagttager dét som er forskelligt som en trussel, og forandringer som farligt, hvordan vi trives i det trygge og 

vante, og ofte har svært ved at forstå andre måder og nye initiativer – hvor gode de end må det være, finder 

jeg enormt fascinerende. Det at blikket spejler verden, og den enes terrorist, er den andens frihedskæmper, 

den enes magt, den andens mulighed, hvordan verden deles op i sort/hvid, men i virkeligheden ofte spiller 

på alle farverne, er for mig, et interessant felt.  

Fra jeg, på første år, stiftede bekendtskab med Laclau, har jeg fundet hans politiske begreb fascinerende. 

Hans blik for, at konstruktionen af samfundet finder sted på alle planer, at sproget er skabende, kontingent 

og forskelsættelsede, konstant i kamp om at definere det næste skridt i samfundets udvikling, ramte, for 

mig, plet. Kombineret med det fine blik for identitetsformationer og antagonisme i samfundet, så jeg et 

interessant perspektiv i, at sætte hans teorier i spil i et organisatorisk perspektiv; hvad kan Laclaus 

teoretiske optik fortælle om virksomhedsovertagelse? Hvad sker der når ’os’, må blive til ’dem’? Derfor er 

mit teoretiske fundament Ernesto Laclau, og det har været sjovt at finde rundt i den jungle af begreber som 

han tilbyder, om end jeg ikke forstod dem til fulde, og nok stadig ikke gør.  

Jeg håber, I vil synes at det er lige så sjovt at læse, som det har været at skrive. 

God fornøjelse! 
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1.1 Problemfelt  

7 Technologies (herefter 7T) er en software virksomhed, som arbejder med miljørigtige softwareløsninger til 

energioptimering af energiproducerende virksomheders daglige arbejde. 7T blev startet i 1985 og har 

hovedsæde i Birkerød. 7T beskæftiger 40 højtuddannede medarbejdere og kan beskrives som en 

vidensorganisation, som i de seneste år er vokset, fra en omsætning i 2006 på 28,5 millioner DKK til 41,8 

millioner i 20111. 7T er en mellemstor virksomhed med 40 medarbejdere2, hvor der, ifølge administrerende 

direktør Jens Krogh Løppenthien, er et fladt hierarki, hurtig implementering og en åben & ærlig atmosfære. 

De har været vant til en høj grad af autonomi og medbestemmelse blandt medarbejderne, og beskrivet det, 

som deres nøgleværdier3. 

Schneider Electrics blev startet i 1836 i Frankrig og er en global storspiller inden for energioptimering og – 

styring, med kontorer i næsten hele verden. Schneider omsatte i 2011 for 22,4 milliarder Euro (ca. 166,54 

milliarder DKK) og har over 140.000 ansatte4. Den 9. august 2011 blev 7 Technologies overtaget af 

energigiganten Schneider Electrics (Herefter Schneider). Jeg ser et interessant i felt i, at undersøge hvad der 

sker, når en relativt lille dansk virksomhed, overtages af en stor international koncern. Jeg ser umiddelbart 

stor forskel på de to virksomheder, om end begge er videnorganisationer, og kan forestille mig, at de 

repræsenterer to forskellige måder at forstå virksomhed på. Derfor kan det være interessant, at undersøge 

hvordan virksomhedsovertagelsen udspiller sig fra 7Ts vinkel – hvordan 7T skaber mening om, at gå fra en 

lille virksomhed, til at blive del af en  stor koncern.  

Virksomheder har forskellige kulturer, og mange studier er lavet om netop virksomhedskultur og hvordan 

kulturen er styrende for virksomheden.  Edgar Schein, en af de mere kendte kultur og organisationsforskere, 

beskriver kultur som de basale antagelser en gruppe har, de anser som sandhed, for at håndterer interne og 

eksterne udfordringer og hvor de basale antagelser, har vist sig succesfulde nok til at blive implicit 

accepterede og derfor reproduceres kontinuerligt5. Kulturen beskriver dermed den sociale enighed, som 

tages for givet inden for organisationen, den måde virksomheden agerer i det daglige, for at udføre sin 

                                                             

 

1 7T Company presentation 

2Bilag 1 org. chart 

3 Interview Jens Løppenthein, 1-2 

4 Schneider Electrics 

5 Hatch (2006)  
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funktion og tilbyder samtidig identifikations muligheder for medarbejderne. 7T og Schneider må, ifølge 

dette, have hver sin virksomhedsforståelse6, som er konstituerende for, hvordan virksomheden fungerer og 

opleves i det daglige, hvilket derfor  giver virksomheden identifikatorisk tilknytningskraft.  

Indenfor organisationsteori beskrives det, hvordan virksomhedskultur er svær at ændre – netop fordi den 

repræsenterer uudtalte sandheder og basale antagelser, der ikke stilles spørgsmålstegn ved. Især i 

virksomhedsovertagelse anses som problematisk, Cumming og Worley beskriver i ”Organisational 

development and Change”, processen som the ultimate change management challange 7 , fordi to 

virksomheder, med to forskellige forståelser, skal være een, og den opkøbte virksomhed ofte må ændres 

drastisk, hvilket kan føre til modstand. Modstand kan opstå, fordi den opkøbte virksomhed ikke kan 

identificere sig, med den virksomhed den bliver overtaget af8.  

Jeg øjner et spændingsfelt i Schneiders overtagelse af 7T, hvor dét at gå fra en lille, autonom virksomhed 

med én etableret virksomhedsforståelse, til at blive en del af multinational koncern, kan anskues som en 

stor omvæltning, hvor 7Ts måde at forstå virksomhed og organisering på, udfordres som følge af 

overtagelsen. Det kunne derfor være interessant at se, hvordan 7T skaber mening om dét, at de skal blive til 

Schneider. Maj og juni 2012 interviewede jeg i alt 8 medarbejdere i 7T, om deres syn på 

virksomhedsovertagelsen, for at undersøge, hvordan det forstås, at 7T må blive til Schneider.  

For at udfører en undersøgelse om, hvordan mening udfolder sig, er der behov for en teori, med fokus på 

det talte og sprogets skabende effekt for den sociale orden, hvad jeg vil kalde virksomhedsforståelsen, og 

her er diskursteorien et godt bud. Diskursteori handler om, hvordan det sociale konstitueres af de sproglige 

strukturer – altså hvordan sproget skaber verden. Der er flere diskursteoretikere der kan tilbyde en 

indgangsvinkel, men jeg har valgt Ernesto Laclau, da hans blik ikke blot har fokus på sprogets skabende 

kraft, men også på kampen om, at bestemme mening, samt den identifikation diskursen tilbyder gennem 

sin meningstilskrivelse. Dette anser jeg anser som givtigt, i forbindelse med undersøgelsen af to forskellige 

                                                             

 

6 For ikke at tale om subkulturer, men det vil jeg lade ligge for denne gang 

7 Cummings & Worey (2008) 563 

8 Cummings & Worey (2008) 561-563 
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virksomhedsforståelser der skal blive til en, da det kan vise mekanismerne mellem to forståelser, samt 

beskrive hvordan den enes overtagelse af den anden, påvirker identifikationen 9.  

Laclau er diskursteoretiker og han diskursteori tilbyder en poststrukturalistisk tankegang, hvor sproget anses 

som den skabende kraft i samfundet, der danner de strukturer der leves, forstås, og dannes mening på 

baggrund af10. Hans diskursteoretiske perspektiv kan blandt andet fortælle om, hvordan social enighed 

skabes gennem sproget (diskursen). Den måde diskursen er struktureret på, på et givent tidspunkt, fra et 

givent synspunkt, er bestemmende for, den måde man iagttager verden, en organisation, et emne, en 

begivenhed m.m.. Diskursen og dens strukturering er dermed grundlaget for den sociale konstruktion, altså 

bestemmende for de sociale regler og den måde man forstår mening11. Indført i et virksomhedsperspektiv 

kan diskursen anses som virksomhedsforståelsen, kulturen, og jeg vil anvende Laclau til at undersøge, 

hvordan der skabes forståelse af Schneiders overtagelse af 7T, gennem iagttagelsen af, hvordan 

medarbejderne i 7T italesætter og beskriver dette. Laclau taler ikke om mennesker, nærmere beskriver han 

de strukturer, mennesket kobler sig på, gennem sproget, for at danne mening, og identitet gennem 

identifikation til meningsfremskrivelsen12. Det betyder at den enkelte medarbejder ikke er interessant, mere 

den måde han eller hun danner mening på, hvor personen nærmest anses som et rør, hvorigennem 

diskursen kan iagttages.  

Strukturering af mening sker, ifølge Laclau, blandt andet gennem diskursens forskelsættelse til sin 

omverden, ved at udpege dét som er forskelligt, skabes mening, altså ved at sige hvad man ikke er, siger 

man samtidig noget om, hvad man er13. Laclau beskriver, hvordan der konstant dannes mening gennem 

blandt andet en kobling til sin forskel, gennem dette opstår en os/dem distinktion, hvor diskursen danner 

mening gennem spejlingen til sin omverden. Dette ’os’ struktureres, i følge Laclau, i forhold til dets 

omverden, ’dem’, hvor der findes en slags co-relation mellem de to; når man siger noget om ’dem’, siger 

man samtidig noget om ’os’ og visa versa, og herved dannes identifikation til ’os’. I et virksomhedsperspektiv 

kan diskursen iagttages som virksomhedsforståelsen, som udfylder virksomheden med mening, og skaber 

                                                             

 

9 I kapitel 2.1 diskuteres mit teoretiske valg.  

Der er 20010 Esmark et al (2005) 25 

11 L aclau & Mouffe  (2010) 24 

12Laclau (1994) 14 

13 Laclau (1994) 14 
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identifikatorisk tilknytning, som gør, at man kan genkende sig selv i virksomheden. Samt hvordan dette sker 

gennem en skelnen mellem internalitet og eksternalitet. Diskursens forskelsættelser, bliver virksomhedens 

forskelsættelser. 

Laclaus diskursteori har dermed potentiale til at iagttage, hvad sker der, når virksomhedsforståelsen bliver 

udfordret gennem en overtagelse, – når ’os’ bliver til ’dem’. Med dette blik, vil jeg kunne identificere nogle 

af de problematikker, som kan være en mulig hindring for identifikation til Schneider. Jeg vil således 

undersøge, hvordan 7T beskrives som ’os’ og Schneider som ’dem’, og på den måde iagttage, hvordan 7T 

repræsenterer en identifikatorisk tilknytning. Videre hvordan 7T danner mening om overtagelsen og ’7T 

som Schneider’, og derved identificere nogle af identifikatoriske udfordringer overtagelsen kan producere, 

og fremlægge strategier til mindskelsen af disse. Dermed skal denne afhandling ses som et forsøg på, at 

strukturer mening omkring overtagelsen, hvorved 7T bedre kan forstå de udfordringer de står overfor, og 

derigennem imødekomme udfordringerne, gennem de strategier min afhandling fremlægger. Jeg er således 

nået frem til følgende problemformulering. 

1.2 Problemformulering 

Hvordan forstår 7 Technologies, Schneider Electrics overtagelse af 7 Technologies, hvilke identifikatoriske 

udfordringer medfører det og hvilke strategier kan mindske disse? 

1.2.1 Forklaring af problemformulering  

Følgende er en kort begrebsafklaring og forklaring på min problemformulering:  

 Med skabes mening om, mener jeg diskurs, jeg undersøger hvordan diskursen er struktureret 

omkring overtagelsen, gennem iagttagelsespunkterne os/dem og overtagelse.  

 Identifikatoriske udfordringer henviser til, at os/dem distinktion kan hindre 7Ts identifikation til 

Schneider, hvilket kan skabe udfordringer for 7Ts inklusion i Schneider. 

 Med Strategier henvises der til diskursive ændringer som kan restrukturere diskursen  på en måde, 

som fordre identifikation i 7T til Schneider, for at skabe én virksomhedsforståelse.  

 Mindske henviser til anerkendelsen af, at denne undersøgelse ikke kan løse de udfordringer 7T står 

overfor i forbindelse med opkøbet, og formålet er dermed at fremstille strategier, som muligt 

mindsker identifikations udfordringerne, som 7T kan implementerer som de finder bedst.  



Cand. Soc. i Politiske Kommunikation og Ledelse 

June 27, 2013 

 

12 

 

Min problemformulering undersøger, hvordan Schneiders overtagelse af 7T,  beskrives af 7T, gennem 

interviews som empiri metode, for at iagttage, nogle af de diskursive og dermed også strukturelle 

udfordringer,7T kan opleve på grund af overtagelsen, som kan hindre identifikation til ’7T som Schneider’. 

Jeg undersøger derfor hvordan virksomhedsovertagelse  udfolder sig i 7T.  

Jeg ser to givtige trin i besvarelsen af min problemformulering, som uddybes yderligere i min 

analysestrategi, men introduceres her, af forståelsesmæssige grunde. 1) os/dem, hvor det undersøges 

hvordan diskursen om 7T er struktureret, når Schneider er sat som forskel, samt hvordan spejling 

reproducerer mening og skaber identifikation til 7T, og 2) overtagelse, hvordan der, i 7T, skabes mening om 

det, at 7T bliver til Schneider. Ud fra dette, vil jeg kunne iagttage, nogle af de diskursive udfordringer der er i 

forbindelsen overtagelsen i forhold til 7Ts identifikation til ’7T som Schneider’, for at pege på diskursive 

strategier som kan fordre 7Ts integration i Schneider. 

1.3 Læsevejledning 

I det følgende vil jeg lave en kort gennemgang af dette speciale for at skabe overblik over udførelsen. Først 

kommer en Teoretisk diskussion, hvor jeg diskuterer hvilke andre teoretikere, der kunne have været 

anvendt til besvarelsen af min problemformulering. Således fremkommer jeg til mit teoretiske perspektiv; 

Ernesto Laclau, hvor jeg først redegør for Det videnskabsteoretiske fundament og efterfølgende beskriver 

Den teoretiske optik, de centrale begreber, som jeg gør brug af i denne afhandling. Herefter introducerer 

jeg Den analysestrategiske tilgang, og lægger dermed strategien for, hvordan min analyse skal udføres, ved 

at vælge Genstand, Iagttagelsespunkt og Konditionering. Efterfølgende kommer en beskrivelse af de 

Metodisk overvejelser, som jeg har gjort mig i indsamlingen af empiri og behandlingen af denne, samt 

kommenterer på min Afgrænsning og Udsigelseskraft.   

Efter disse indledende øvelser, er jeg klar til at undersøge mine to iagttagelsespunkter. I Analysedel 1, 

iagttages os/dem, hvor jeg undersøger diskursiveringen af hhv. 7T og Schneider, og diskuterer hvordan 

os/dem distinktionen fordre identifikation til 7T. I Analysedel 2, iagttager jeg Overtagelse, og undersøger 

hvordan der skabes mening om Schneiders overtagelse som hhv. en trussel for 7T og en mulighed, samt 

hvilke udfordringer dette medfører ved at iagttage diskursens Dekonstruktion. Dette munder ud i en række 

Afparadokseringsstrategier, som et forsøg på, at mindske modstand og øge identifikation til Schneider, før 

jeg besvarer min problemformulering ved, at Konkluderer på min undersøgelse. 



Cand. Soc. i Politiske Kommunikation og Ledelse 

June 27, 2013 

 

13 

 

Derefter kommer de afsluttende bemærkninger, i form af en Metodisk refleksion, hvor jeg vil reflektere 

over Validiteten og Reabiliteten i denne afhandling, samt en Perspektivering, hvor jeg vil fundere over, 

hvilke indsigter en mere aktør præget tilgang kunne tilbyde.  Nu til introduktionen af min teori.  

2 Teori 

For at besvare min problemformulering, må jeg finde et teoretisk standpunkt. Følgende afsnit er en 

teoretisk og videnskabsteoretisk introduktion til Ernesto Laclaus diskursanalyse, samt den 

poststrukturalistiske optik, som forbereder mig på, at udføre min analyse og besvare min 

problemformulering. Først kommer dog en teoretisk diskussion, hvor jeg argumenterer for mit valg af teori.  

2.1 Teoretisk diskussion 

I følgende vil jeg diskutere, og søge at legitimere, mit valg af teori gennem en teoretisk diskussion af hhv. 

Michel Foucaults diskursanalyse og Pierre Bourdieus feltanalyse. 

Foucault har haft stor betydning for diskursteoriens udvikling, og har gennem tiden vundet stor indpas 

indenfor samfundsvidenskabelig undersøgelse14. Foucault er udpræget magtanalytiker, og det skinner 

igennem i hans diskursanalyse. Diskursanalysen beskæftiger sig, hos Foucault, med diskurs, som mængden 

af fremsatte udsagn indenfor en diskursformation, og undersøger i høj grad diskurs som en slags 

mulighedsfelt, der beskriver hvilke udsagn og objekter der kan fremsættes15. Foucault anvender således et 

diskursbegreb, som er struktureret omkring diskursformation, det regelstyrende felt, der er bestemmende 

for diskursens udfoldelse, og anses som strukturerende for den sociale orden, og for, hvilke udsagn og 

objekter som kan produceres16.  

Foucaults diskursbegreb er dermed en retrospektiv undersøgelse, som viser den regelstyring, hvorved social 

praksis ordnes, gennem udelukkelse af de praksisser som ikke kan inkluderes i det diskursive felt, og 

regulariteter i de praksisser som kan17. Der spørges dermed indtil, hvorfor netop dét udsagn anvendes, og 

                                                             

 

14 Andersen (1999) 28 

15 Mik-Meyer & Villadsen (2007) 27 

16 Mik-Meyer & Villadsen (2007) 25 

17 Mik-Meyer (2007) 27 
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ikke et andet, for at vise sprogets forskelsætten. Foucaults diskursanalyse er, som jeg ser det, en 

magtanalyse, som søger at afdække de historiske magtstrukturer i samfundet (det givne emne), som er 

bestemmende for nutidens strukturer og mulighedsbetingelser.  

Jeg forstår således Foucaults diskursanalyse, som en arkæologisk analyse, hvor man må undersøge de 

regulariteter og partikulariteter som ligger til årsag for diskursens nutid, før selve diskursen, da de er 

evidente for at forstå diskursen. Dermed forudsætter Foucaults diskursanalyse, en undersøgelse af de 

diskursive praksisser, førend man kan beskrive de fremsatte udsagn som diskurs. Skulle Foucault 

diskursbegreb anvendes i dette speciale, måtte jeg først undersøge den diskursive praksis 7T benytter sig af, 

gennem undersøgelsen af eksempelvis virksomhedspraksis i Danmark, danskhed, ledelse, 7Ts historie og 

opkomst m.m., før jeg kunne påbegynde den egentlige diskursanalyse og undersøge hvordan der skabes 

mening om os/dem og overtagelse.  

På baggrund af ovenstående mener jeg ikke, at Foucault diskursanalytiske apparat passer ind i netop denne 

undersøgelse, da den 1) har et andet iagttagelsespunkt, 2) har et andet tidsperspektiv for udførelse af 

undersøgelsen, og 3) har en anden empirisk ramme. Hvorfor jeg har valgt at anvende Laclau, som har ladet 

sig inspirerer af Foucaults diskursbegreb, men udviklet det i en mere politisk retning, og som, med mit blik, 

har fokus på diskursens skabende kraft, gennem subjektpositioner og forskelsætten i en given tid, frem for 

årsagsrummet for hvilke strukturer som ligger til grund for diskursen18.  

Et andet teoretisk perspektiv, som kunne besvare min problemfelt, er Pierre Bourdieus feltanalyse. 

Bourdieus teoretiske perspektiv er social konstruktivistisk, og hans feltanalyse er analysen af, hvordan et 

givent felt er konstrueret, gennem en række kapitaler, værdier, præmisser, krav til habitusser m.m., som 

danner feltet og de sociale regler19. Dermed kunne jeg iagttage 7T som et felt og se hvordan de 

konstruerede Schneider Electrics som deres omverden, og analyserer, hvordan Schneiders opkøb, måtte 

ændrer den sociale konstruktion af 7T som felt. Det ville kunne iagttages, hvordan de forskellige spillere 

konstruerer deres eget felt (7T), samt grænsen for deres felt,  ved at sætte Schneider som omverden, og 

                                                             

 

18 Andersen (1999) 88 

19 Bourdieu (1996) 85 
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samt hvordan 7T som felt reagerer på overtagelsen20. Det kunne tilbyde en mere aktørpræget tilgang, som 

kunne vise nogle andre perspektiver ens Laclaus diskursanalyse.   

Dog er Bourdieus analyse netop en feltanalyse, der som navnet indikerer, kræver feltanalyse, man må 

’infiltrere’ feltet for at lave observationer af aktørerne. Feltet indeholder langt mere end diskursivering for 

Bourdieu, og hans analyse går ud på at kortlægge de underforståede regler af et felt, gennem forskellige 

magtpositioner, muligheder, regler og andre konstruktioner21. Bourdieu tilbyder dermed en aktør- og 

observationsbaseret analysestrategi, med stor kompleksitet, og fokus på det usagte og observationer af 

feltet og dets aktører. Min empiri kan ikke tilbyde dette, da jeg anvender interviews og kun spørger ind til 

oplevelsen af overtagelsen og af de respektive virksomheder. Jeg må derfor afskrive hans teoretiske 

indsigter gennem analysen, men vil perspektivere på dem til slut, da jeg mener, at en kombination af Laclau 

og Bourdieu vil være givtigt i undersøgelsen af en virksomhedsovertagelse.  

Hvor Bourdieu anskuer aktørerne, som dem der konstruerer feltet, anser Laclau feltet (diskursen) for det 

som skaber aktørerne (subjektpositioner). Laclau gør oprør med aktør fokus, og iagttager i stedet hvordan 

en diskurs tilbyder sig og kan skabe strukturerne i samfundet gennem subjektpositioner. I dette speciale 

iagttager jeg, hvordan dét at 7T, må blive til Schneider diskursiveres, samt hvilke udfordringer det bringer, og 

til det, mener jeg Ernesto Laclau er den rigtige.  

2.2 Ernesto Laclau 

Ernesto Laclau er en nulevende forsker, som er ansat ved på Essex Universitet og beskæftiger sig med 

governance, stat og politik. Når man nævner Laclau, er det svært at undgå, at nævne hans forskningspartner 

Chantal Mouffe. Mouffe er politisk filosof, og tilknyttet en række forskellige undervisnings- og 

forskningsinstitutioner. Sammen har de kontribueret til diskursteorien med deres eget teoretiske perspektiv. 

Sidenhen har Mouffe flyttet sig imod udviklingen af det radikale demokrati, hvor Laclau er blevet i 

diskursanalysen og dekonstruktionen22. Jeg har valgt generelt at referere til Laclau i specialet.  

                                                             

 

20 Mik-Meyer & Villadsen (2007) kap 4 

 

21 Bourdieu (1996) 84 

22 Laclau & Mouffe (1997), bagsiden 
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Gennem årene har de ladet sig inspirerer af blandt andet Foucault, Derrida og Lacan. Laclau arbejder kun 

teoretisk og har ikke afprøvet teorien empirisk og tilbyder således nærmere en teoretisk platform, end et 

analytisk værktøj23, derfor har jeg også gennem introduktionen af teorien fokus på, hvordan jeg bruger 

begreberne. Nedenstående er en introduktion til det videnskabsteoretiske fundament, som Laclau tilskriver 

sig og herefter følger en introduktion til hans diskursteoretiske begreber.   

2.3 Det videnskabsteoretiske fundament 

I dette afsnit vil den videnskabsteoretiske optik blive præsenteret, videnskabsteori henviser til hvordan man 

anskuer verden, samt hvordan man indsamler viden og hvad der tæller som viden. Det videnskabsteoretiske 

fundament, vil derfor være bestemmende for resten af opgaven, da det bestemmer hvordan undersøgelsen 

må udføres24.   

Laclaus videnskabsteoretiske fundament er poststrukturalismen, her forstås sproget som kontingent og 

konstitutivt for den sociale virkelighed. Poststrukturalismen har sin opkomst fra strukturalismen, som 

sammensætningen af ’post’ og ’strukturalisme’ også hentyder til. Der er dog nærmere tale om en 

videreudvikling af strukturalismen, end en faktisk afvisning og derfor skal ’post’ ikke læses i sin traditionelle 

betydning25. Hvor strukturalismen er ontologisk, er poststrukturalismen ikke-ontologisk, der findes ikke én 

struktur og én sandhed, men derimod konstruktioner af forskellige strukturer som fortæller hver sin 

historie, disse kan kortlægges igennem iagttagelser af sproget og dets sammensætning. 

Poststrukturalismen abonnerer således på et kontingent strukturbegreb, kaldet diskurs, altså en foranderlig 

struktur uden et fastlåst center26. Det betyder, at inden for en given diskurs er tegnet flydende og dets 

relation til andre tegn er foranderlige og omskiftelige. En diskurs kan derfor brydes, som følge af tegnets 

forskydning, hvorfor nye meningstilskrivelser dannes og diskursen vil reproduceres med ny mening27. Dette 

er også med til at indskrive poststrukturalismen i en social konstruktivistisk forståelse, da sproget konstant 

reproduceres og konstrueres på nye måder. 

                                                             

 

23 Andersen (1999) 87-88 

24 Delanty (2003) Introduction.  

25Esmark et al (2005):12 

26Esmark et al (2005) 25 

27Esmark et al (2005) 25 
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Poststrukturalismen fraskriver sig en ontologisk tankegang om, at ’der er noget der ude’, som gennem en 

analyse kan afdækkes og fremvise en sandhed. I stedet arbejdes der fra en epistemologisk tilgang, hvor 

ingen essens eller sandhed findes, men en analyse handler om, at fremskrive en diskursiv, konstitutiv 

mening. Ved at arbejde på denne måde, frasiger man sig samtidig en ontologisk tilgang til sin analyse. 

Ontologi28 er traditionelt forstået, ved studiet af det værende, det som er. Arbejder man ontologisk, 

arbejder man ud fra præmissen om, at der findes en sandhed 'derude', som man med den rette metodiske 

tilgang og teori kan afdække og forstå29. Min forståelse af poststrukturalismen og Laclau er, at sandheden er 

redundant, da 'verden' blot er en række kontingente strukturer, som er under konstant reproduktion og 

dermed er konstant foranderlig, hvilket betyder at der ikke findes én sandhed, men en række forskellige 

udlægninger af 'sandheder', som man kan afdække gennem iagttagelser. Som Laclau beskriver i en debat 

med Roy Bhaskar, hvor poststrukturalismen diskuteres mod kritisk realisme; 

We need a philosophical ontology, I absolutely agree. The point is, What is this philosophical 

ontology? For me, it is exactly everything which is constituted within discourse…It is the level 

of constitution of any objectivity… and that it is able to constitute its object on the basis of 

regularities depends on sedimented social practices and a variety of discourses, and the 

constitution of its objects has discursive conditions of possibility which comes before30 

Som jeg forstår dette citat, beskrives en frasigelse af et sandhedsmonument, hvor der i stedet iagttages 

udlægninger af virkeligheden, ved at sandhed (filosofisk ontologi), er alt som udgør diskursen. Laclau 

bevæger sig her væk fra den traditionelle forståelse af ontologi, da det der er derude er diskurs, og det 

diskursen indeholder, er dens sandhed, dermed er ontologi = diskurs. Således er diskursanalysens job ikke, 

at fremskrive en sandhed, nærmere at kortlægge de sociale praksisser, som ligger til grund for 

sandhedstilskrivelsen, for derved at beskrive oplevne sandheder.  

Der arbejdes således med en epistemologisk tilgang. Epistemologi31 er teori om viden, og man spørger til, 

hvad viden er, hvordan man kan erhverve sig denne viden, samt i hvilken grad en genstand kan iagttages. 

Man konstruerer således måden hvorpå, man kan afdække genstanden og opnå viden om genstanden, 

                                                             

 

28 Fra det græske on = væren og logi = læren om - Delanty (2003) 6 

29 Delanty (2003) 6 

30 Laclau & Bhaskar (2007) 13 

31 Fra det græske epistēmē = meaning/knowledge/understanding og logos = læren om - Delanty (2003) 8  
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gennem den måde man udfører sin analyse på32. Dette betyder, at genstanden der undersøges, ikke er 

forudsat, men derimod konstrueres gennem den analysestrategi der vælges. Videre betyder det, at det 

valgte perspektiv både konstituerer iagttageren og det iagttagede, og dermed analysen og dens resultater. 

En analyse, kan med en epistemologisk, tilgang, altid kun kan være en anden ordens iagttagelse33 og vil 

indeholde en række blinde pletter, som ikke kan belyses i en given analyse34.  

Denne ikke-ontologiske, epistemologiske tilgang betyder dog ikke, at faktiske hændelser eller fysiske ting er 

konstruktioner, nærmere at deres betydninger er konstruktioner, som Laclau formulerer: 

Det faktum, at ethvert objekt er konstitueret som et diskursivt objekt, har intet at gøre med, 

hvorvidt der er en verden uden for tanken, eller med realisme/idealisme-oppositionen. Et 

jordskælv eller en faldende mursten er hændelser, der givetvis eksisterer i betydningen af, at 

det finder sted her og nu, uafhængigt af min vilje. Men hvorvidt deres specificitet som 

objekter konstrueres i form af ”udtryk for Guds vilje” eller i form af ”naturfænomener” 

afhænger af struktureringen af et diskursivt felt. Det er ikke eksistensen af sådanne objekter 

uden for tanken, der benægtes, men derimod den ganske anderledes antagelse at de kunne 

konstituerer sig som objekter uden for al diskursiv betingelse for fremkomst35. 

Den poststrukturalistiske tilgang betyder således ikke, at faktiske hændelser konstrueres, nærmere at den 

måde de beskrives på, konstrueres. Det betyder, at sproget tildeles en central betydning for 

meningsdannelse, da det er de strukturer som kobles til hændelsen, som given den sin mening – ikke 

hændelsen selv. Det er denne basale antagelse, Laclau arbejder ud fra i hans diskursteoretiske apparat og 

jeg vil introducere i følgende. 

2.4 Den teoretiske optik 

Som teoretiker har Laclau grundlæggende kontribueret med to apparater; diskursteori og dekonstruktion. I 

denne afhandling vil jeg hovedsageligt beskæftige mig med hans diskursteoretiske apparat, men viser 

                                                             

 

32 Delanty (2003) 8 

33 En anden ordens iagttagelse henviser til en iagttagelse af en iagttagelse.  

34Andersen (1999) 14 & 114 

35Laclau & Mouffe (1985), 108 
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samtidig, som et naturligt resultat, en dekonstruktion. Følgende er en introduktion til min forståelse36 af de 

mest centrale begreber i Laclaus diskursteoretiske optik, som anvendes i dette speciale, samt hvordan jeg 

forstår dem anvendt.   

Diskursteorien søger, at kortlægge de bagvedliggende strukturer indenfor et givent emne, ved at iagttage 

hvordan der skabes mening gennem begrebers konstitutive koblinger, og beskriver hvordan sociale 

fænomener aldrig er tilendebragt og er aldrig færdige eller totale, da meningen ikke kan fastlåses, men 

konstant vil være flydende, på grund af artikulation af begrebernes kontingente koblingsmuligheder37. Den 

sociale orden undersøges, gennem den måde der skabes mening omkring den på.  

Laclau taler ikke om mennesker, han beskæftiger sig nærmere med den måde, hvorpå grupper 

(subjektpositioner) skabes, gennem den sociale enighed kaldet diskursen, og hvordan forskellige diskursive 

ordninger, ofte står i hinandens modsætning og konstruerer sig selv gennem spejlingen af det modsatte, 

hvorved identifikation opstår 38. Således tilbyder Laclau en teori for identifikation, hvor der skabes 

identifikation, gennem anvendelsen af os/dem distinktioner, hvor ’os’ henviser til det man identificerer sig 

med, og ’dem’ til det man tager afstand fra, og gennem denne afstandstagen konstruerer man samtidig sig 

selv. I det følgende vil jeg introducerer de mest centrale begreber i Laclaus diskursteori, samt hvordan de 

anvendes, startende med diskursbegrebet.  

2.4.1 Diskurs 

Diskurs er alle de handlinger og begreber, som struktureres konstitutivt om at danne mening, som Laclau og 

Mouffe beskriver; 

The structured totality resulting from the articulatory practice, we will call Discourse39 

En diskurs er således det outcome, en relationel strukturering af elementer tilbyder gennem artikulationen, 

det talte ord, hvormed der skabes mening gennem. Endvidere er det en reduktion af muligheder, hvor 

                                                             

 

36 Laclau tilbyder en meget komplekst teoretisk apperat, og jeg kan kun udlede min forståelse af hans diskursteoretiske optik, og anvender kun de dele af hans diskursapperat som jeg anser for 

brugbare i netop denne analyse. Mange af begreberne har lignende begreber, som beskriver næsten det samme, og har har jeg truffet et valg i forbindelse med begrebsudvælgelsen, som også 

konstituerer hvad jeg kan se.  

37Jørgensen (1999) 34 

38 Laclau (1994) 14 

39 L aclau & Mouffe (2001) 105 
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mening dannes gennem en forskelsætten, i et forsøg på at fiksere tegnenes relation og skabe entydighed, 

og er dermed en delvis fikseret meningstilskrivelse af et fænomen. De muligheder en diskurs udelukker, 

kaldes det diskursive felt eller diskursivitet40, og disse tilbyder sig konstant til den diskursive ordning, 

hvorfor diskursen skaber sin grænse, gennem spejlingen til antagonistiske begreber, hvorved den samtidig 

henter mening41.  Det betyder, at en diskurs er en strukturel helhed af forskelle, hvorved mening 

struktureres gennem en forskelsættelse, som Laclau beskriver;  

Kun i det omfang, det hinsidige bliver udtryk for en ren trussel, for ren negativitet, for det 

simpelthen ekskluderende, kan der være grænser og system [diskurs]42 

En diskurs danner sin grænse gennem det som er en trussel, hvorved det ekskluderes. Gennem 

antagonismen giver diskursen sig selv mening, dvs. diskurs struktureres gennem spejlingen til omverdenen, 

hvorved der skabes et ’os’, gennem fravalget og dermed diskursiveres et ’dem’, det kan opstilles som følger; 

 

Figur 1 – os/dem distinktion
43

 

Figuren viser hvordan, en diskursiv ordning eksisterer inden for rammen af en forskel, og hvordan rammen 

skaber grænser, gennem udpegelsen af det, som er en trussel44. Videre kan struktureringen aldrig 

tilendebringes, men vil altid kun være delvist fikseret, da den artikuleres og reproduceres i en omverden af 

flydende diskursivitet og er derfor konstant foranderlig45.   

                                                             

 

40 Jørgensen (1999) 37 

41 Laclau & Mouffe (2001) 125 

42 Laclau & Mouffe (2010) 138 

43 Opstillingen er fra Spencer-Brown, og anvedes af Niklas Luhmann i hans systemteori, til at beskrive en forskelsættelse. Jeg introducerer den som visuel overtsigt, til at vise os/dem 

44 L aclau & Mouffe (1985) 124-125 

45Andersen (1999) 90 
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En diskurs består således af en række elementer (begreber), som struktureres i ækvivlalenskæden gennem 

den artikulatoriske praksis, som producerer og reproducerer mening om nodalpunktet og lukker sig om sig 

selv, ved at skabe sin omverden gennem forskelsættelse og antagonisme, hvorved det skelner 

internalitet/eksternalitet. I dette speciale analyserer jeg netop diskurs, gennem undersøgelsen af, hvordan 

den diskursive ordning struktureres om ’os’ (7T), og hvordan ’vi’ skaber vores grænse gennem ’dem’ 

(Schneider), samt hvordan diskursen reagere på at ’vi’ skal blive til ’dem’.  

2.4.2 Artikulation 

Fremkomsten af relationelle strukturer i en diskurs skabes gennem artikulation, artikulationen er den 

praktiske del af diskursen, dens udtalelse. Artikulation defineres af Laclau og Mouffe som følger: 

En sammenkædning af forskellige elementer, hvorved disse elementer modificeres46 

Dvs. en artikulation er enhver praksis som etablerer relationer, forskelle og ligheder kontingent mellem 

elementer i ækvivalenskæden, hvorved det reproducerer mening. Det er sammenkædningen af disse 

elementer, som igennem artikulation modificeres og skaber objekter på en ny måde. En artikulation er 

derfor det praktiske, det talte eller skrevne ord, som danner mening på ny og gør diskursen foranderlig. 

Forholdet mellem diskurs og artikulation er lig forholdet mellem struktur og praksis og der vil altid være en 

grad af artikulation i en diskurs, da ingen placering eller fiksering kan være endelig eller fuldstændig47. Jeg 

anvender artikulationsbegrebet, når jeg kan iagttage nye relationer, som kobler sig til nodalpunktet på 

måde, som restrukturerer ækvivalenskæden. Altså når nye begreber anvendes, som tilbyder mening, til hhv. 

7T, Schneider eller overtagelse på en måde som er relativt ens med den iagttagede meningstilskrivelser, og 

som kan genkendes gennem det empiriske materiale.  

2.4.3 Ækvivalenskæde 

Ækvivalenskæden er den strukturelle ordning af begreber, som tilbyder sig til et nodalpunkt – knudepunkt i 

diskursen. Begreberne forstås som det, der betegner det betegnede, det der byder sig til nodalpunktet for 

                                                             

 

46L aclau & Mouffe (2001) 52 

47 L aclau & Mouffe (2002) 52 
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at fylde det med mening, ækvivalenskæden er det som strukturer begreberne i en diskursiv praksis. I en 

ækvivalenskæde kan der kun indgå begreber, som er ækvivalente med hinanden, altså som i den ene eller 

den anden udstrækning, tilbyder sig et nodalpunkt, for at skabe mening på samme måde48. Begreberne i 

ækvivalenskæden kobles, gennem artikulation og sender betydning tilbage til ækvivalenskædens 

nodalpunkt, der tager farve af betydningerne fra samtlige elementer i kæden og repræsenterer hele 

ækvivalenskæden. Laclau og Mouffe beskriver som følger; 

We, thus, see that the logic of equivalence is a logic of the simplification of political space…49 

Det betyder, at ækvivalenskæden er det der simplificerer meningstilskrivelsen, og det gør den, gennem 

koblingen af relationelle begreber, og danner mening indenfor et område af flydende diskursivitet, hvorved 

den simplificerer det politiske felt. Dette gøres gennem struktureringen af ækvivalente begreber, som 

tilbyder sig kontingent til nodalpunktet, og dermed udfylder det med meningen, således at nodalpunktet 

begrebsliggøres og repræsenterer hele ækvivalenskæden. En ækvivalenskæde kan opstilles som følger: 

 

Figur 2 – Ækvivalenskæde og nodalpunkt 

Figuren viser en ækvivalenskæde, hvor begreberne ses som cirklerne, der kobles gennem ækvivalenskæden, 

for at fylde nodalpunktet, den sorte cirkel, med mening. Ækvivalenskæder er det jeg analyserer, gennem 

iagttagelsen af ækvivalente begreber som kobles til de to iagttagede nodalpunkter, os/dem og overtagelse.  

                                                             

 

48L aclau & Mouffe (1895) 95-96 

49 L aclau & Mouffe (1985) 131 



Cand. Soc. i Politiske Kommunikation og Ledelse 

June 27, 2013 

 

23 

 

2.4.4 Differenskæde  

Videre beskriver Laclau og Mouffe ækvivalenskædens modsætning, differenskæden; 

 ... while the logic of difference is a logic of expansion and increasing complexity50 

Hvor ækvivalens simplificerer, øger differens kompleksiteten, ved at udpege det, som ligger uden for. 

Differenskæden betegnes som anderledes end ækvivalenskæden, og er en kæde hvor de strukturelle 

koblinger er ordnet different til den iagttagede ækvivalenskæde, så mening fremskrives på en anden måde. 

Begge kæder kobles til det samme nodalpunkt, men mening er struktureret forskelligt, hvilket betyder 

differenskæden viser beslutningens uafgørbarhed og kompleksiteten i strukturerne. Dermed udfyldes 

mening gennem en spejling, hvor begreberne henter meningen gennem sin different, ved at udpege det 

som forskelligt. Herved øger differenskæden kompleksiteten omkring et givent emne, ved at udpege 

simpliciteten i ækvivalenskæden51. Differenskæden anvendes i iagttagelsen af Schneider, når sat som forskel.  

2.4.5 Nodalpunktet 

Dette fører os til introduktionen af nodalpunkter, som fiksering af mening inden for diskursen. Nodalpunkter 

er knudepunkter, som begreberne i ækvivalenskæden henter sin betydning fra, det er således 

nedslåningspunktet hvorfra mening fikseres. Nodalpunkter kan iagttages som dét, der ordner det diskursive 

rum, knudepunkter som ordning eller repræsentation af ækvivalenskæder52. Nodalpunktet er det, som 

fikserer mening i strukturen og repræsenterer ækvivalenskæden, se figur 2 for visuel visning. Nodalpunkter 

agerer dermed samlingspunkt for subjektpositioner, elementer og artikulation, og repræsenterer 

meningstilskrivelser inden for et diskursivt felt. I dette speciale anses os/dem og Overtagelse som 

nodalpunkter, og det undersøges således, hvordan der skabes mening om hhv. 7T og Schneider gennem 

os/dem distinktionen, samt overtagelse. Nodalpunkterne er mine iagttagelsespunkter, det er herfra jeg 

iagttager, hvordan ækvivalenskæder struktureres og giver mening på en bestemt måde.  

                                                             

 

50 L aclau & Mouffe  (1985) 131 

51 L aclau & Mouffe (1985) 131 

52Laclau & Mouffe  (1985) 135 
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2.4.6 Antagonisme  

Antagonisme beskriver det som er truede for diskursens fortsæt, Laclau & Mouffe beskriver det på følgende 

måde: 

… In the case of antagonism… the presence of the ’Other’ prevents me from being totally myself… 

antagonisms are not internal but external to society [the discourse]; or rather, they constitute the 

limits of society [the discourse]… 53 

Antagonisme er det som hindrer en diskurs i at blive tilendebragt, og dermed ’totalt sig selv’, da der findes 

noget uden for diskursen, som tilbyder og danner mening antagonistisk, hvorved diskursen reproduceres 

gennem spejlingen og således aldrig kan fikseres, da den konstant skal definerer sin grænse. Antagonisme er 

det som skaber grænsen for diskursen, altså rammen i forskellen, som definerer os/dem; 

 

Figur 3 – Rammen af en forskel 

Figuren skal forstås således, at det der er inden for rammen, er inkluderet, og rammen repræsenterer 

grænsen til omverdenen, som er udenfor rammen. En diskurs skaber sin egen grænse og adskiller sig fra 

andre diskurser, ved at udpege noget som er truende, så truende at, hvis dette inkluderes, underminerer og 

ødelægger det selve diskursen, hvorfor det ekskluderes. Antagonisme er derfor det, som truer diskursens 

fortsæt, hvorved ’os’ konstant må reartikuleres, for at holde ’dem’ i skak. Det er diskursernes antagonistiske 

forhold der er med til at danne diskursens konstituering54. Antagonisme bruges til at iagttage, hvordan 7T 

skaber sin grænse gennem et antagonistisk forhold til Schneider, samt hvordan antagonisme styrker 

identifikation til 7T.  

                                                             

 

53Laclau & Mouffe (1985) 125 

54Howarth (2005) 155 
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2.4.7 Hegemonibegrebet 

Hegemoni betyder overherredømme og kan beskrives som organiseringen af samtykke og det er netop det 

strukturelle ordninger (diskurser) søger at opnå. Laclau beskriver hegemoni;  

Den relation, hvormed et partikulært element antager den umulige opgave af universel 

repræsentation, er, hvad jeg kalder en hegemonisk relation. 55 

En diskurs opnår hegemonisk status, når den akkvirerer en universaliserende funktion og er herskende 

indenfor det givne felt. Hegemoni er derfor et umuligt projekt, da en diskurs aldrig kan være tilendebragt 

eller fuldstændig fikseret, men vil altid være genstand for forskydning. Hegemoni er opbygget omkring 

nodalpunkter, som underbygger og organiserer den sociale orden, og konstruerer og stabiliserer et 

meningssystem, som får hegemonisk status56. Jeg anvender hegemonibegrebet i forbindelse iagttagelsen af 

os/dem og hvordan ’os’ er konstrueret.  

2.4.8 Dialektisk tilbageførsel 

En dialektisk tilbageførsel57 beskriver mekanismen, når en diskurs indtræder i sin omverden, men fortsætter 

sin forskelsættelse, samtidig med at omverdenens muligheder åbnes. Laclau beskriver; 

… by 'dialectical reversal [we understand] a passage from the indeterminate to the 

determination as such… In that case the relation between the indeterminate and the 

determinate, between the subjective and the objective, will be dramatically different: there 

will never be real supersession, nor peace, between the two. The subjective will only acquire a 

content by alienating itself in an objectivity which is its opposite. But the objective cannot be 

reduced to its specific content either, as it only functions as a surface for identification58. 

Med denne beskrivelse forstår jeg dialektiske tilbageførsler, som en funktion, hvor diskursen indføres i sin 

omverden, som stadig anses som modstridende, hvorfor os/dem reproduceres. Samtidig kan omverdenen 

                                                             

 

55 Lalcua (2010) 161 

56Howarth (2005) 159 

57 Egen oversættelse af dialectic reversal. Dialektik betyder at indbyrdes, modstridende påstande ophæves gennem deres møde.  

58 Laclau (1994) 13 
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ikke reduceres til blot specifikke forskelle, da forskellene ikke er virkelige, men kun har en identifikatorisk 

funktion, hvorfor forståelsen af omverdenen destabiliseres og åbner for nye mulige artikulationer. Det 

betyder, at når en diskurs indgår i sin omverden, fortsætter den sin forskelsættelse, men samtidig begynder 

forskellen at svækkes, da kompleksiteten af det sociale fremgår, hvorfor omverdenen ses mere nuanceret. 

Jeg forstår dialektisk tilbageførelse meget lig Luhmanns re-entry begreb, og opstiller det derfor på samme 

måde; 

 

Figur 4 – Dialektisk tilbageførsel 

Figuren hjælper med at vise, hvordan jeg forstår dialektisk tilbageførsel som  det, at diskursen indføres i sin 

omverden, hvorved omverdenen bliver en del af ’os’, samtidig med at der stadig skelnes mellem os/dem. I 

analysen anvender jeg dialektiske tilbageførsler til at forklare, den process der sker i forbindelse med 

overtagelsen.  

2.4.9 Dislokation 

En dislokation sker, når en forekomst som er så toneangivende, provokerende, nytænkende eller 

revolutionerende, at det underminerer hegemoniet og åbner for artikulationen af det ellers ekskluderede59. 

That which is excluded manages to emerge, even if through a remote derivative: this is the 

moment of dislocation60. 

En dislokation foregår derfor, når rammen af forskellen nedbrydes, hvorved omverdenens 

meningstilskrivelser (det ekskluderede) siver ind i diskursen, hvilket betyder at nye koblinger tilbyder sig og 

                                                             

 

59 Laclau (1994) 33 

60 The the point of maximum tension – Laclau (1994) 33 
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nedbryder de gældende strukturer, hvorfor mening må struktureres på ny, for at fiksere mening igen. Efter 

en dislokation, følger det politiske rum, hvor der kæmpes om at skabe mening på en ny måde.  

2.4.10 Sedimentering 

Det omvendte af dislokation er sedimentering. Sedimentering er en situation, hvor en strukturel ordning 

stabiliseres. For at sedimenterer en given struktur efter en dislokation, er der behov for subjekter. Laclau 

beskæftiger sig ikke med subjekter som reelle personer, men nærmere med subjektpositioner. 

Subjektpositioner er det, som dukker op og ’lukker hullet’ efter en dislokation og ordner tegnene i 

strukturen, reartikulerer og skaber mening61. Sedimentering er en fiksering af mening. Dislokation og 

sedimentering introduceres af forståelsesmæssige årsager, og anvendes gennem afhandlingen som 

begreber til forklaring.  

2.4.11 Det politiske 

Laclau har et ganske unikt syn på politik, da han ikke, som eksempelvis Luhmann, anser politik som 

forbeholdt det politiske niveau, derimod mener Laclau at politik findes alle steder i samfundet.  Det politiske 

rum er sted for flydende mening, hvor der kæmpes om, at bestemme en ny social ordning gennem de 

diskursive praksisser. Politik er det som ændrer det sociale, de subjektpositioner, der efter en dislokation, 

udkæmper en kamp om fiksering af mening og derved forsøger at skabe en ny diskursiv ordning. Det 

politiske er det, der kæmper om at definere hvilken diskurs, der skal indtage positionen som den nye sociale 

selvfølgelighed, hvorfor politik kan iagttages alle steder, ikke kun på det traditionelle politiske niveau62. 

I det politiske udspiller der sig hegemoniske kampe blandt subjektpositioner om, at udfylde rummet med 

mening – kampe om at definerer den nye hegemoniske meningstilskrivelse, altså en restrukturering af 

diskursen63, hvor der identificeres dominerende meningsdannelser og fikseres mening i en ny hegemonisk 

konstituering, som sedimenteres gennem en nyetablering af det sociale. Det politiske begreb, anvendes i 

iagttagelsen af overtagelsen, hvor der åbnes for politik, gennem inklusionen af begreber som tilbyder sig på 

en ny måde, hvorved der må kæmpes om at definere ny mening.  

                                                             

 

61 Esmark et al (2005) 180, 181 

62Laclau & Mouffe (2010) 29 

63 Andersen (1999) 94 
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2.4.12 Subjektpositioner 

Subjektpositioner er de positioner, aktører kan benytte sig af, for at opnå identifikation. Da der, i følge 

Laclau, ikke findes noget uden for diskursen, findes menneskets identitet ej heller, subjektpositioner 

udfylder denne manglen på væren, ved at tilbyde identifikation gennem den diskursive ordnings 

meningstilskrivelse64. Subjektpositioner skal ikke forstås som individer eller aktører, nærmere som en 

strukturel ordning, som tilbyder mening på en bestemt måde65, som skaber en mulighed for aktørerne, for 

at ’udfylde sig selv med mening’. Da aktørers identitet ikke findes uden for diskursen, er den altid 

eksternaliseret, og må hele tiden søges udfyldt66. Subjektpositionen er en identifikationsprocess; 

Eftersom denne selvdetermanition imidlertid ikke er udtryk for, hvad subjektet allerede er, 

men i stedet er resultatet af dets mangel på væren, kan selvdetermination kun forekomme 

gennem identifikationsprocesser67.  

I dette citat forstår jeg subjektpositioner, som det der tilbyder meningstilskrivelse og derigennem 

identifikation inden for et givent emne, således at aktørerne kan udfylde sig selv med mening gennem 

subjektpositionens kobling i diskursen, og dermed skabe sin egen verden. En subjektposition er den 

position, som fremkommer af en given strukturel ordning og tilbyder en meningsposition. I de politiske 

kampe, vil der være forskellige subjektpositioner, som tilbyder kontingente meningstilskrivelser til fiksering 

af mening, og disse subjektpositioner vil kæmpe om at fylde meningstomheden, for derigennem at opnå 

identifikation. Jeg anvender subjektpositioner i forhold til identifikation, hvor begrebet beskriver hvordan 

diskursen skaber identifikation, gennem repræsentationen af en meningstilskrivelse.   

Hermed har jeg introduceret de begreber jeg vil anvende i min diskursanalyse, videre følger en 

dekonstruktion, som naturligt resultat af diskursanalysen.  

                                                             

 

64 Laclau & Mouffe (2010) 157 

65 Lalcau (2010) 159 

66 Laclau & Mouffe (2010) 156-157 

67 Laclau & Mouffe (2010) 157 
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2.4.13 Dekonstruktion  

Dekonstruktion er ikke en analyse, da dekonstruktion, i følge Laclau,  ikke lade sig reducere. Dekonstruktion 

er det, som demontere den strukturelle uafgørbarhed, og viser hvordan forskelle ikke er forskellige inden for 

en diskurs68. Dekonstruktionen søger således at dekonstruere diskursens forskelsættelse, ved at vise 

hvordan Mulighedsbetingelsen for noget samtidig er dets umulighedsbetingelse 69 . Eksempelvis 

dekonstruerer Laclaus skellet mellem magt og frihed; 

Vi har derfor kun virkelige valg, hvis de retninger for handling, som åbnes for os, ikke er 

algoritmisk forudbestemt... Dette konfronterer os med følgende paradoks: Det som 

begrænser frihed, det vil sige magt, er også det, der muliggør frihed70. 

Hvor diskursanalysen viser forskellene, hvormed mening skabes på en bestemt måde, gennem et konstant 

fravalg, viser dekonstruktionen hvordan diskursens forskelsættelse ikke er en forskel, og producerer logikker, 

eller paradokser, som må afparadokseres gennem diskursen. Niels Åkerstøm Andersen viser forhold mellem 

diskursanalyse og dekonstruktion på følgende måde; 

 

                                                             

 

68 Andersen (1999) 99 

69 Laclau & Mouffe (2010) 148 

70 Laclau & Mouffe (2010) 153 
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Figur 4 – Diskursanalysens og dekonstruktions sammenhæng 

Således findes et cirkulær forhold mellem diskursanalyse og dekonstruktion, hvor diskursanalysen viser 

dualiteter, som gennem det politiske dekonstruerer, og frembringer logikker, som diskursen igen 

hegemoniserer, for igen at frembringe dualiteter. Dekonstruktionen viser sig, i denne afhandling, som et 

produkt af min diskursanalyse, og er dermed ikke noget jeg har fremskrevet, snarere et resultat af 

diskursens udfoldelse, præcis som en dekonstruktion er.  

Nu er den teoretiske bane kridtet op, og jeg vil fremlægge den analysestrategiske tilgang i det følgende, 

hvorved jeg konditionerer rammerne for min analyse.  
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3 Den analysestrategiske tilgang 

Dette speciale er i Politisk Kommunikation og Ledelse, hvor jeg arbejder med en epistemologisk tilgang, ved 

at have valgt Laclau og det poststrukturalistiske fundament, hvorfor min analyse er struktureret efter en 

analysestrategi. Analysestrategien er central på PKL, og viser den måde hvorpå der tænkes. Når man 

arbejder analysestrategisk, fravælges de traditionelle metodiske regler og traditioner, hvor man arbejder ud 

fra en specifik metode, som sikrer validitet og reabilitet i undersøgelsen. I stedet vælges en strategi for 

udførelsen af analysen, altså hvordan man vil udføre sin undersøgelse, og det er denne strategi, som er 

bestemmende for undersøgelsens plausibilitet71.  

Præmissen for den analysestrategiske undersøgelse er, at det er anden ordens iagttagelser72, eller i dette 

tilfælde; anden ordens diskursiveringer73. Mens første ordens iagttagelse er en indikation af noget inden for 

rammen af en forskel, er anden ordens iagttagelser, det der retter sig mod første ordens iagttagelsen og 

dens blinde plet. Eller sagt på en anden måde; hvor en første ordens iagttagelser er iagttagelser af en 

genstand, er anden ordens iagttagelser, iagttagelser af en iagttagelse af en genstand74. Analysestrategien 

sætter præmisserne for anden ordens iagttagelsen.  

Jeg benytter mig af Laclaus diskursteori,  og jeg må lægge en strategi for udførelsen af analysen. Ifølge Niels 

Åkerstrøm Andersen, findes tre moduler som gør analyse til analyse, frem for blot kvalificerede iagttagelser. 

De tre moduler drejer sig om følgende75: 

 Genstand: Hvilken genstand observeres og hvordan gøres denne til en genstand? - hvad er 

ledeforskellen? 

 Iagttagelsespunkt: Hvad er dit punkt for iagttagelse? – hvad gør man til genstand?   

 Konditionering: Under hvilke konditioner, kan de teoretiske begreber anvendes i analysen? - 

hvornår 'passer' teori og empiri sammen? 

                                                             

 

71 Andersen (1999) 13 

72Mens første ordens iagttagelse er en indikation af noget i verden inden for rammen af en forskel, er iagttagelse af anden orden en iagttagelse, der retter sig mod første ordens iagttagelsen og dens 

blinde plet. Andersen (1999) 111   

73 Jeg benytter dog ordet ’iagttagelser’, for på den måde at skelne mellem det jeg gør, og det jeg viser. Med min poststruktural istiske baggrund, vil alt dog være andens ordens diskursiveringer. 

74 Andersen (1999) 111   

75 Andersen (1999),117,  183 
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3.1 Genstand 

Det første skridt i en analysestrategisk tilgang er, at definere hvad der iagttages, altså hvad er genstand for 

analysen. Dette er determinerende for den følgende analyse, da genstanden bestemmer analysens retning, 

er genstanden konstituerende for analysen og analysestrategien76. 

Jeg undersøger, hvordan der skabes mening om overtagelse i 7T, samt hvilke identifikatoriske udfordringer 

det kan medføre.  Min genstand er således diskurs, da jeg iagttager hvordan mening struktureres omkring 

os/dem, samt hvordan denne strukturering medfører identifikation med 7T. Dette sker gennem 

undersøgelsen af, hvordan den diskursive ordning struktureres om ’os’ (7T), og hvordan 7T skaber sin 

grænse til ’dem’ (Schneider), samt hvordan der skabes mening om, at ’os’ skal blive til ’dem’ gennem 

overtagelse. Min genstand udfolder sig således, som de strukturelle ordninger og artikulatoriske praksisser, 

som udgør diskursen, gennem undersøgelsen af ækvivalenskæder som kobler sig til nodalpunkterne 

os/dem og overtagelse.  

Jeg må således definere ledeforskellen; diskurs/diskursivitet, altså hvornår er noget er en diskurs og ikke 

blot flydende diskursivitet, samt hvad der regnes som diskurs. Laclau og Mouffe gør det ikke nemt, at 

definerer hvornår det er tale om diskurs: 

Our analysis rejects the distinction between discoursive and non-discoursive practices. It 

affirms: a) that every object is constituted as an object of discourse, insofar as no object is 

given outside every discoursive condition of emergence; and b) that any distinction between 

what are usually called the linguistic and behavioral aspects of social practice, is either an 

incorrect distinction or ought to find its place as a differentiation within the social production 

of meaning, which is structured under the form of discoursive totality77.  

I ovenstående citat læser jeg, at alt er diskursiv praksis, da intet objekt kan frembringes uden en diskursiv 

praksis, endvidere gøres der op med eksempelvis Foucaults forståelse af diskurs78, ved at sociale praksisser 

beskrives som afstedkommet af den diskursive formation, hvorfor end ikke adfærd kan afskrives som 

                                                             

 

76Andersen (1999) 172, 183 

77 Laclau & Mouffe (1885) 107 

78 Som anser diskurs for det skrevne eller sagte ord.  
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diskurs, da den anses som et resultat af diskursen. Dermed kan diskurs være alting der danner mening, både 

de sagte og de usagte praksisser. Dette er ikke specielt brugbart i en analyse, hvorfor jeg vil sondre 

diskurs/diskursivitet, gennem forståelsen af hans diskursbegreb i forbindelse med denne afhandling; en 

diskurs er en strukturel helhed af forskelle, som danner sin grænse gennem eksklusion, ved at udpege det 

som er forskelligt. Diskurs er dermed alle de handlinger og begreber, som struktureres konstitutiv om, at 

danne mening omkring det iagttagede nodalpunkt. Endvidere iagttages diskursen kun gennem interviews, 

hvorved al adfærdsmæssig diskursivering, formelle strukturer m.m., afskrives. Således er diskursen et 

resultat af de kontingente begreber, som kan iagttages i interviewene, som kobler sig til nodalpunkterne 

os/dem og overtagelse. Dermed er diskursen produktet af min analyse – det jeg kan iagttage, og ud fra det, 

bør jeg kunne besvare min problemformulering.  

Dertil kommer, at jeg kun iagttager bestemte diskursive ordninger, hvorved andre meningstilskrivelser 

udelades. Det betyder, at en række af de diskursive ordninger, som tilbyder sig det diskursive felt; 7T bliver 

til Schneider, ekskluderes fra denne diskursanalyse, og dermed iagttages som diskursivitet. Med det mener 

jeg, at alle andre meningstilskrivelser, der måtte eksistere i empirien, anses som diskursivitet, da de ikke 

undersøges, og dermed blot fungere som flydende mening i denne analyse.  

Jeg kan derfor dømme diskurs, når jeg iagttager hvordan mening struktureres ækvivalent, gennem 

begrebernes relationelle ordning og udfylder de undersøgte nodalpunkter med mening, ud fra de valgte 

citater. Jeg undersøger således hvordan der skabes mening omkring det at 7T bliver til Schneider, gennem 

nodalpunkterne en os/dem og overtagelse, og min genstand diskurs.   

3.2 Iagttagelsespunkt 

Nu hvor genstanden er defineret, er det næste skridt at definerer iagttagelsespunktet, altså hvad man gør til 

genstand79. Mit overordnede iagttagelsespunkt er ’7T bliver til Schneider’ og hvordan der skabes mening 

om dette. Jeg anser det dog for givtigt, at dele iagttagelsespunktet yderligere op, og her har jeg valgt to 

iagttagelsespunkter, som min analyse struktureres efter 1) hvordan diskursiveringen af hhv. 7T og Schneider 

udfolder sig, altså hvordan der skabes en os/dem distinktion og hvordan det medfører identifikation, og 2) 

hvordan overtagelsen diskursiveres – hvordan der skabes mening om dét at os må blive til dem. Det 
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iagttages således, hvordan der gøres brug af diskursiveringer til at forklare det, at 7T bliver til Schneider 

Electrics, hvilket gøres på to måder og besvarer hver sin del af problemformuleringen.  

I første analyse del undersøger jeg os/dem, hvordan der i 7T eksisterer en identifikatoriske praksis, gennem 

spejlingen til Schneider, ved at sætte os/dem som nodalpunkt, og iagttage de to ækvivalenskæder, som 

knytter sig til hhv. os og dem, 7T og Schneider. I anden analysedel, iagttager jeg hvordan mening om 

overtagelse udfolder sig, ved at sætte dette som nodalpunkt, og iagttage hvordan to ækvivalenskæder 

tilbyder mening, samt hvordan diskursen indtræder i sin omverden som følge af overtagelsen. Disse to 

iagttagelsespunkters blik, mener jeg, vil kunne besvare min problemformulering.  

3.3 Konditionering af Laclaus teoriapparat 

En af de store analysestrategiske udfordringer er, at opstille betingelser for, hvordan og hvornår man kan 

iagttage en analysegenstand og derfor skal disse betingelser ekspliciteres, altså analysegenstanden skal 

konditioneres. Konditionering er en betingelse for at foretage en analyse, når man arbejder 

analysestrategisk – ellers er det ikke analyse, men blot betragtninger80. At konditionere sin analyse er, at 

opstille betingelser for indikationen, og det betyder i praksis, at man konstant spørger til kriterier for, at 

kunne iagttage genstanden som en genstand81.  Jeg må specificere, hvornår der kan dømmes diskurs.  

Min genstand er diskurs og det handler dermed om at definere, hvornår der er tale om en diskurs. Jeg kan 

iagttage en diskurs, når der kan identificeres en relationel struktur, gennem hvilken der artikuleres en 

række begreber, som kobles i en ækvivalenskæde omkring et nodalpunkt, som udfylder det med mening, 

så det kommer til at repræsentere hele ækvivalenskæden og reproduceres kontinuerligt. Endvidere hvor 

strukturen lukker sig om sig selv, ved at skabe sin omverden gennem antagonisme, hvorved det skelner 

internalitet/eksternalitet – os/dem, hvilket producerer identifikatorisk tilknytning. Alt jævnfør kapitel 2.4. 

Dermed kan jeg iagttage en diskurs, når jeg kan identificere en række begreber, som alle beskriver det 

undersøgte (nodalpunktet) og fylder det med mening på en ens måde, så det undersøgte repræsenterer alle 

begreberne, og videre hvordan der skabes mening gennem en spejling til det som ikke tilhører det 

undersøgte, hvorved der skabes identifikation.   
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4 Metodiske overvejelser 

I dette afsnit vil jeg fokusere på de metodiske overvejelser, jeg har truffet i forbindelse med udarbejdelsen 

af afhandlingen. Selvom den analysestrategiske tilgang ikke har fokus på metode, hvor der fremsættes en 

lang række regler for udarbejdelsen af undersøgelsen og derigennem tilskrives validitet og reabilitet, 

betyder det ikke, at man frasiger sig metodiske overvejelser, blot at de ikke er en blåstempling af analysens 

rigtighed82. Undersøgelsens validitet og reabilitet, vil blive diskuteret i kapitlet ’Metodisk refleksion’.  

Dette speciale er funderet på interviews som empiri, hvilket har betydning for udførelsen af undersøgelsen, 

og der ligger således nogle metodiske overvejelser og traditioner til grunde, som jeg vil begrunde i det 

følgende. De metodologiske overvejelser, altså beskrivelsen af udførelsen af interviews, samt den 

metodologiske behandling, udførelse og bearbejdelse, har jeg valgt at vedlægge som bilag 2.  

4.1 Interviews – overvejelser og begrundelser 

Jeg har valgt interviews som min empiri, da jeg mener kvalitative interviews, er en god metode til at 

iagttage hvordan respondenter gør brug af en række meningstilskrivelser, som beskriver deres forståelse af 

dem selv, andre, begivenheder og temaer. En anden tilgang til empirien, kunne have været 

dokumentanalyse, men da 7T er en relativt lille virksomhed, har der ikke været vægt på dokumentation, 

hvorfor der kun er meget få tilgængelige dokumenter. En kvantitativ undersøgelse, ville betyde en ændring i 

hele undersøgelsen, som skulle passe til en virkelighed, som kunne reduceres til spørgsmål i et spørgeskema 

eller statistiske overvejelser, hvilket aldrig har været min intention, ej heller passer ind i Laclaus teoretiske 

optik. Jeg er således fremkommet til, at interviews vil være en passende empiritype, da interviews giver 

mulighed for at få indsigt i respondenternes måde at forstå og danne mening om 7T, Schneider og 

overtagelsen på. 

Interviewene er udført på baggrund af en semi-struktureret83 metode og interviewguides kan ses i Bilag 4-7. 

Der er stillet relativt åbne spørgsmål og jeg har forsøgt at stille spørgsmål som har karakter af livsverden 

interviews, hvis primære formål er, at få viden om respondenternes egne iagttagelser, oplevelser og 
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erfaringer84. Dette gøres ved genfortælling fra respondenternes side, og et fokus fra min side, på deres 

formidling af praksis, arbejdsgang osv.. Jeg har spurgt ind til, hvordan medarbejderne iagttager 7T som 

virksomhed, hvordan de iagttager Schneider, og overtagelsen, gennem en række spørgsmål til hverdagen, 

fortiden, nutiden og fremtiden. Der er derved konstrueret en interviewstruktur, som spørger ind til 7T, 

Schneider og overtagelsen, hvorfor respondenternes svar må iagttages i henhold til netop denne ramme. 

Jeg konstruerer, gennem mit blik og spørgsmål, rammen for svar, og dermed kan, eksempelvis forståelsen af 

7T, kun iagttages i forhold til Schneider, da det er det, der er spurgt ind til, og jeg kan intet sige om, hvordan 

7T beskriver sin virksomhedsforståelse i en anden ramme.  

Fordelen ved kvalitative interviews er, at der kan opnås indsigt i de diskursiveringer respondenterne gør 

brug af, og jeg kan iagttage, hvordan mening udfolder sig omkring en række temaer omkring overtagelsen. 

Jeg kan naturligvis ikke sige noget generaliserbart om 7T eller Schneider, men blot iagttage hvordan 

diskursen udfolder sig inden for det valgte blik. Dertil kommer, at der kan være en lang række ting 

respondenterne, af forskellige grunde, ikke ønsker at delagtiggøre mig i og jeg kan derfor kun få indsigt i det 

de ønsker. Videre er det Anya Mantzius, CFO/HR/Finance Manager, min kontaktperson i 7T, der har udvalgt 

respondenterne og jeg kan ikke frasige mig at der ligger en strategisk beslutning, bag disse valg som kan 

påvirke udfaldet. Disse er metodiske overvejelser og problematikker, som næsten altid må overvejes, når 

man udfører kvantitative interviews. Jeg forsøger dog, at imødekomme disse problematikker, ved at udføre 

flere interviews og jeg opnår således i alt 8 respondenters udlægning, frem for at fundere analysen på en 

enkelt person. Dermed får jeg mulighed for at se, om der er tendenser i respondenternes svar og det vil 

være disse jeg tager fat i. Der er, i henhold til min analysestrategi, truffet en beslutning om, at der skal 

kunne iagttages strukturelle koblinger i det empiriske materiale, før det kan inkluderes i analysen. Det 

betyder, at jeg kun gør brug af citater, som i en vis udstrækning er iagttaget flere steder i det empiriske 

fundament, for på den måde, at mindske eventuelle faldgrupper i det kvalitative interview.  

Alle interviews er transskriberede, og både lydfiler og transskription er vedlagt specialet på en cd-rom, da 

transskriptioner tæller omkring 150 sider, er print valgt fra.  
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4.2 Respondenterne  

I forbindelse med denne undersøgelse, har jeg interviewet 8 medarbejdere: 

Udførst 1. maj 2012: 

 Technical Writer: Claus Majvig (Automation) – Interviewguide: Medarbejder – Bilag 3 

 Senior Software Developer: Martin Ehlers Andersen (Automation) – Interviewguide: Medarbejder – 

Bilag 3 

 Tecnical Writer: Mette Nyberg (Utilities) – Interviewguide: Medarbejder – Bilag 3 

 Development Manager: Preben Overgaard (Utilities) – Interviewguide: Leder – Bilag 4 

 Product og Marketing Manager: Lars Troldahl (Administration og Utilties) – Interviewguide: Leder – 

Bilag 4 

 CFO/HR/Finance Manager: Anya Mantzius (Administration)  – Interviewguide: Leder – Bilag 4 

Udført 15 juni 2012: 

 Administrerende Direktør & Business Unit Manager Utilities: Jens K. Løppenthien – Interviewguide: 

adm. Direktør – Bilag 5 

 Business Unite Manager og Schneider-mand: Sebastian Ory (Automation) – Interviewguide: 

Schneider – bilag 6 

Jeg har interviewet 3 medarbejdere, tre ledere, den Administrerende Direktør, samt en fransk Schneider 

mand, Sebastian Ory, som også er leder i 7T. Jeg har valgt ikke at anvende interviewet med Sebastian Ory, 

da han først nyligt er indtrådt i 7T, og har arbejdet i Schneider i syv år. Jeg har derfor af metodiske årsager 

udelukket interviewet, da jeg vurderer, at Sebastian repræsenterer Schneider, frem for 7T. Da jeg 

undersøger 7Ts forståelse, vælger jeg kun respondenter som repræsenterer 7T, gennem en længerevarende 

tilknytning til virksomheden, varierende mellem halvandet og 25 år.  

Fordelingen af respondenter er spredt ud over hele virksomheden; to medarbejdere fra Automation, en 

medarbejder og to ledere fra Utilities, hvoraf den ene samtidig er marketing manager og dermed også 

knyttet til administrationen, en CFO/HR/Finance Manager fra administrationen, og den administrerende 

direktør. Se bilag 1 for et organisationsdiagram over 7Ts medarbejdere, samt respondenternes placering i 

virksomheden.  Overordnet set skelner jeg ikke mellem ledere og medarbejdere, ej heller mellem de 
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forskellige afdelinger. Min interesse er således ikke, hvordan diskursiveringen udfolder sig forskelligt på 

forskellige planer, nærmere hvordan 7T som helhed konstrueres.  

4.3 De blinde pletter 

Den valgte metodiske og analysestrategiske tilgang, samt det teoretiske og videnskabsteoretiske fundament, 

konstruerer mit blik, og bestemmer hvad jeg kan se, hvormed der opstår en række ting jeg ikke kan se. De 

blinde pletter anses, som er alle indsigter, jeg er blind for indenfor undersøgelsesrammen, disse vil jeg nu 

reflekterer over.  

Gennem min genstand og iagttagelsespunkt, undersøger jeg kun hvordan der skabes mening omkring hhv. 

7T og Schneider, og overtagelsen. Jeg fraskriver mig derved enhver indsigt om andre diskursive ordninger 

som kan iagttages i det empiriske fundament.  

Jeg har et poststrukturalistisk fundament og frasiger automatisk en søgen efter ’sandheden’, da der arbejdes 

med et epistemologisk præmis om, at mening skabes diskursivt, er konstitutivt og kontingent85. Dette 

betyder at min erkendelse af virkeligheden, også er frembragt diskursivt og der kan hverken tales om 

virkelighed eller sandhed, da mine konklusioner vil være frembragt gennem den diskursive logik. 

Da diskursteorien er valgt som teoretisk standpunkt, er jeg blind for et hvert fokus på aktører. Jeg 

beskæftiger mig kun med de sproglige strukturer, og respondenterne anses nærmere som et rør, 

hvorigennem man kan iagttage diskursen, end som dem, der konstruerer diskursen. Som Laclau formulerer 

det; Der findes ikke nogen substantiel bevidsthed, som er givet uden for strukturen86. Altså er blikket ikke på 

de respondenter der interviewes, men på de strukturer, som konstruere den sociale virkelighed, som 

respondenterne benytter sig af.  

Ifølge poststrukturalismen kan intentioner og mening ikke tilskrives en substantiel bevidsthed, hvilket 

betyder at man ikke kan sige noget om hvorfor, nærmere hvordan. Jeg kan derfor ikke forklare hvorfor 

medarbejderne i 7T gør brug af netop den diskursivering, kun beskrive at de gør.  Jeg kan heller ikke komme 

med gyldne løsninger som kan fjerne alle overtagelsens udfordringer, nærmere med strategier, som kan 
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være fordelagtige for overtagelsesperioden, ved at lette nogle af de diskursive udfordringer. Endvidere kan 

jeg ikke sige noget generelt om 7T som virksomhed, ej heller om Schneider Electrics, jeg kan blot iagttage 

diskursiveringerne gennem de respondenter jeg har interviewet, hvorfor der kan være en række andre 

diskursiveringer i 7T, som mit blik og min empiri ikke kan fange. Nu til hvad jeg kan  sige noget om. 

4.4 Udsigelseskraft 

Dette speciale undersøger diskurs, og jeg kan derfor kun iagttage diskurs. Videre undersøger jeg kun 

diskursen i forhold til to nodalpunkter, 7T/Schneider og Overtagelse, samt gennem 2 undersøgte 

ækvivalenskæder omkring hvert nodalpunkt. Der kan dermed siges noget om, hvordan mening kobles til 

dem, hvorfor eventuelle andre diskursive ordninger er uden for min udsigelseskraft. Jeg undersøger hvordan 

der skabes mening om dét at 7T bliver til Schneider, gennem os/dem og overtagelse som nodalpunkter. Ud 

fra dette, kan jeg beskrive, hvordan hhv. 7T og Schneider forstås ud fra 7Ts synspunkt, og denne forståelse 

skaber identitet gennem inklusion/eksklusion. Med dette blik, kan jeg iagttage, at der skabes mening, 

gennem diskursiveringen af forskelle mellem 7T og Schneider, og videre hvordan meningstilskrivelserne af 

overtagelsen udfolder sig. Herfra kan jeg udlede, en række af de udfordringer 7T står overfor i forbindelse 

med overtagelsen og besvare min problemformulering. 

Banen er nu kridtet op, jeg har formuleret det teoretiske fundament, den analysestrategiske tilgang og de 

metodiske overvejelser, og jeg er nu klar til at begynde at besvare min problemformulering gennem en 

analyse af de to nodalpunkter.  
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5 Analysedel 1: os/dem 

I første analysedel vil jeg undersøge, hvordan de to virksomheder, 7T og Schneider Electrics diskursiveres 

omkring nodalpunktet os/dem, altså hvordan 7T skaber sin grænse gennem forskellen til Schneider. Ved at 

iagttage hvordan, der er etableret en diskurs, som skaber forståelsen af de respektive virksomheder gennem 

os/dem. Jeg ser på dem hver for sig.   

5.1   Diskursiveringen af 7 Technologies 

I denne analysehalvdel analyseres det, hvordan 7Ts virksomhedsforståelse udfolder sig, når Schneider er sat 

som forskel. Jeg vil, med et Laclausk perspektiv, iagttage, hvordan der er en relativ fast forståelse af 7T, som 

udmunder sig i en hegemonisk diskurs omkring virksomheden i den givne ramme. Jeg vil således belyse den 

ækvivalenskæde som tilbyder sig til 7T, for at udlede hvordan 7T diskursiveres og mening konstrueres.   

7T er en mindre dansk virksomhed, som har hovedsæde på en nedlagt bondegård i Birkerød, hvilket, ifølge 

respondenterne, tillægges stor værdi i forståelsen af virksomheden. I det empiriske materiale er det 

tydeligt, at dét at være en lille virksomhed, er noget som knyttes til en række meningstilskrivelser og 

muligheder. Preben Overgaard, som er afdelingsleder i Automation, beskriver 7T på følgende måde: 

Det er en lille, fleksibel virksomhed, som derfor kan indrette sig hurtigt og nemt og sådan som 

vi gerne vil. (Preben:11 ) 

Her italesætter Preben dét, at 7T er en lille virksomhed, som mulighedsbetingelse for en række begreber, 

eksempelvis 7T tegnes som en omskiftelig og fleksibel virksomhed, da virksomheden kan indrette sig 

løbende og præmissen for dette er her, ifølge Preben, størrelsen. Videre hvordan der er autonomi, da de 

kan gøre som de vil. 7Ts størrelse beskrives dermed mulighedsbetingelse for fleksibilitet, omskiftelighed og 

autonomi. En anden måde at koble mening til 7Ts størrelse, kan ses hos Claus Majvig, Technicval Writer, når 

han taler om den enkelte medarbejders overblik over andre projekter og det daglige arbejde: 

Vi er en lille virksomhed, så det er jo rimeligt nemt at gå hen til en og spørge: hvad fanden 

sker der her? Eller: det vi snakkede om her til frokost, hvad var det egentligt det drejede sig 

om? (Claus: 2) 

Her maler Claus et billede af en flad og uformel virksomhed, hvor man, på uformel vis, spørger kollegaer 

eller ledere, hvis man mangler et overblik over projekter m.m. Med Laclaus diskursteoretiske blik, kan jeg 
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iagttage, hvordan begreber som uformel og hierarkisk flad, kobles til ækvivalenskæden gennem størrelsen, 

og tilbyder sig selv som meningsdannende i forhold til at fylde nodalpunktet 7T med mening.  Jeg vil mene, 

at Claus her meningstilskriver dét at 7T er en lille virksomhed, som grund til den uformelle tone og et lavt 

hierarki. I forlængelse heraf, beskriver Anya Mantzius, som er CFO/HR/Finance Manager, 7T på følgende 

måde: 

… Der vil jeg beskrive det som en lille virksomhed, på de her knap 40 medarbejder, hvor man 

kan sige, der var vi jo en stor familie. (Anya: 1) 

Her italesætter Anya 7Ts medarbejdere – og dermed 7T – som en stor familie og fjerner sig fra den ’almene’ 

meningstilskrivelse, man må forvente sig i en virksomhed, hvor der traditionelt set er en klar opdeling 

mellem familieliv og arbejdsliv.  Her beskriver Anya hvordan, familielivet er sivet ind i arbejdslivet, da man, 

qua 7Ts størrelse, opnår et familiært tilknytningsforhold og det klassiske skel mellem de to sfærer opløses. 

Igen tegnes et billede af 7T som en uformel virksomhed, dog tilskrives der følelsesmæssig tilknytning, da 

medarbejderne beskrives som en familie – ikke kun en virksomhed,  hvorfor familiært tilhørsforhold 

iagttages som meningstilskrivende i ækvivalenskæden. Videre vil jeg mene, at den måde at iagttage 7T som 

familie, også kan være med til at øge den identifikatoriske tilknytning til virksomheden, da den indskrives i 

en følelsesmæssig sfære, og dermed kan udfylde flere identifikatoriske roller, da identifikations rolle er, at 

udfylde meningstomhed87.  

Det, at 7T er en lille virksomhed, udlægger flere respondenter som havende en stor betydning for 

virksomheden og derfor viser dette sig på forskellige måder til ækvivalenskæden. Det iagttages eksempelvis 

hos Martin Ehlert Andersen, Senior Software Developer, som noget der gør visse ting unødvendige; 

… det er en af de ting man godt kan lide i en lille virksomhed, det er at man ikke har sådan 

nogle [regler og procedurer]… (Martin:17 ) 

Her lægger Martin værdi i, at 7T ikke har regler og procedure fordi det er en lille virksomhed, igen indskrives 

uformel i beskrivelsen af 7T. Endvidere autonomi som et resultat af, at der ikke er opsat en række regler og 

procedurer som detailregulerer den enkelte, dermed anses autonomi igen som meningstilskrivende  i 
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ækvivalenskæden. Videre kan det i formuleringen ses, hvordan der meningstilskrives til 7T på baggrund af 

hvad 7T ikke er.  

Opsummerende kan det siges, at 7Ts størrelse er installeret som kobling til en lang række andre begreber i 

ækvivalenskæden, hvor netop størrelsen af 7T er mulighedsbetingelse for en række positive 

meningstilskrivelser som skaber forståelse om 7T. Dermed knytter 7Ts størrelse sig til begreber som 

omskiftelig, fleksibel, autonomi, hierarkisk flad, uformel og familiære bånd, som er med til at udfylde 

nodalpunktet 7T med mening og beskrive 7T. Denne meningstilskrivelse betinger, at småt er godt, og 

dermed er stort skidt. 

Videre hvordan 7T tilbyder en identifikatorisk tilknytning, da der i stort omfang anvendes ord som ’vi’ og 

’man’, frem for ’jeg’, der tales om 7T som et hele. Med den måde at diskursivere på, ses den 

identifikatoriske tilknytning til 7T, hvor der produceres et ’os’, altså en subjektposition, som beskriver 7T og 

udfylder dens ’tomhed’, hvorigennem medarbejderne kan se sig selv, og fylde sig med mening. På den måde 

italesættes 7T også som en enhed, som skaber sin grænse, gennem en forskelsættelse, hvor ’os’ 

diskursiveres positivt, og omverdenen derved implicit konstrueres anderledes, om end negativt. 

7T beskrives også med en stor grad af frihed, som Mette Nyberg, Technical Writer, fortæller om sit arbejde: 

Der har vi jo, altså jeg i hvert fald, stor fleksibilitet, i mit daglige arbejde og stor frihed om mit 

daglige arbejde og kort til beslutningerne (Mette: 3) 

Her ses det, hvordan det daglige arbejde diskursiveres gennem begreber som fleksibilitet, frihed og korte 

beslutningsgange. Endvidere vil jeg argumentere for, at der italesættes en autonomi i koblingen mellem de 

tre keywords; hvor fleksibilitet, frihed og korte beslutningsgange, danner rammerne for en relativ autonom 

jobbeskrivelse. Der peges også på en hierarkisk flad organisation, da der er kort til beslutningerne og ikke 

findes flere organisatoriske lag i en beslutningsproces, som Martin udtrykker det:   

… man godt kan lide det der med bare at sparke døren ind til direktøren og hvis man kan få 

ham med på et eller andet, så er det det man gør (Martin: 6) 

Her beskriver Martin en hierarkisk flad virksomhed, med uformel top-down styring, hurtige 

forretningsgange og  omskiftelighed. Både hos Mette og Martin udtrykkes en hierarkisk flad organisation, 

hvor medbestemmelse og autonomi er en del af jobbet. En lignende opfattelse, kan iagttages hos Lars 

Trohdahl, som er Product og Marketing Manager, når han taler om 7T før overtagelsen: 
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… Det har i hvert fald også været lidt, altså frihed under ansvar. Så der bliver jo opfordret til at 

man gerne må være nytænkende og tænke ud af boksen og jeg vil sige, det er de færreste der 

bliver fejet af banen [når de kommer med nye ideer] (Lars: 5) 

Igen artikuleres frihed, her tales der om frihed på to niveauer; nemlig frihed under ansvar, hvor den enkeltes 

frihed (i det daglige arbejde) er betinget af, om individet lever op det ansvar der er pålagt ham/hende. 

Anskuer man dette med Laclaus teoretiske optik, fremskrives ansvar her som en mulighedsbetingelse for 

frihed og ordner sig i ækvivalenskæden i relation til netop frihed. Endvidere skaber Lars en bro mellem 

frihed og dét at være innovativ og nytænkende og komme med nye ideer til ledelsen, som derefter som 

oftest implementeres, hvorfor medbestemmelse iagttages som koblet til frihed.  Der italesættes 

organisatorisk frihed og medbestemmelse, som fører til innovation – både i virksomheden og blandt 

medarbejderne, som kobles til ækvivalenskæden. Frihed meningstilskrives her som: Medbestemmelse til at 

kunne påvirke virksomheden, komme med egne ideer og dermed være med til at forme udviklingen.  

Begrebernes konstitutive koblinger kan iagttages, og dermed hvordan mening konstant reproduceres, da 

nye koblingsmuligheder artikuleres, hvorfor frihed kan være korte beslutningsgange, medbestemmelse, 

under ansvar, udvikling eller innovation – alt efter hvilken kobling der tilbyder sig. I forlængelse, formulerer 

Claus følgende, da han skal beskrive 7T: 

Det er en individuelt baseret, dvs. det er mere individerne som styrer deres 

kernekompetenceområde, end det er f.eks. procedure, regler osv. … Det vil sige, der er en stor 

grad af handlefrihed og en stor grad af selvstændighed… (Claus: 1) 

Her ses endnu en kobling til frihed, hvor der tegnes et billede af en organisation, uden styring gennem 

regler og procedure, men gennem individernes kompetencer. Handlefrihed italesættes og kobles til 

individets mulighed for at agerer frit, uden detailregulering af regler og procedure. Frihed, individualitet og 

selvstændighed i et different forhold til regler og detailregulering, da udeblivelsen af disse, er årsagen til 

handlefrihed og selvstændighed. Dette forhold mener jeg at kunne iagttage i Claus’ ræsonnering: Det er 

individerne som styrer – ikke regler og procedurer – derfor er der handlefrihed og selvstændighed. Claus 

tegner dermed, i snor med de andre interviewede, en individualiseret, selvstændig, handlefri, 

selvbestemmende virksomhedsforståelse. Dermed indskrives 7T i en distinktion som hedder 

frihed/bureaukrati, hvor 7T er fri, på grund af fraværet af bureaukrati. 

Claus formulerer videre, en grad af medbestemmelse i det daglige arbejde, da han fortæller om ledelse i 7T: 
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At jeg får af vide; hvis vi skal nå de og de ting og så klarer jeg det selv, altså jeg prioriterer 

selv i stor eller mindre omfang og jeg går selv i gang med de opgaver jeg skal (Claus: 3) 

Her beskriver Claus en god portion medbestemmelse i det daglige, hvor ledelsen udstikker en række mål og 

så er det op til Claus at finde midlerne til at nå målet. Det kan iagttages, hvordan der igen italesættes en 

handlefrihed, hvor medarbejderne selv kan tilrettelægge deres arbejdsdag, inden for de udstukne rammer.  

Dermed bliver ledelse, i dette perspektiv, til selvledelse, da individet selv skal tilrettelægge, prioriterer m.m.. 

Beskrivelsen af en jobfunktion med en stor grad af handlefrihed og selvbestemmelse, italesættes også af 

Mette Nyberg, Technical Writer, da hun fortæller om sit daglige arbejde og ledelse: 

Beslutningerne tager jeg jo ofte selv, altså set i forhold til mit arbejde, altså det er meget 

sjældent at min chef, han laver nogle beslutninger, det er mere sådan på, på efterbrænderne 

ik, hvor jeg præsenterer ham for mit tidsskema, eller min prioritering og siger; er du enig i 

det? (Mette: 3) 

Mette fortæller, hvordan hun selv planlægger, udfører og træffer egne beslutninger og hendes chef agerer 

godkender på hendes arbejde. Der diskursiveres derfor en medarbejderrolle hvor der i stor udstrækning er 

selvbestemmelse omkring alle arbejdsområder og lederen blot er ’stopklods’ i sidste instans. Dermed kan 

der igen iagttages et billede af medarbejdernes rolle, som værende medbestemmende og selvstændig, men 

det kan også iagttages, hvordan én italesætter retningslinjer og en anden, frie tøjler, hvorved det 

konstitutive i diskursen fremstår.  

Frihed, fleksibilitet og selvledelse indgår således i ækvivalenskæden, som begreber, der er skabende for 

diskursen om 7T, og beskriver forståelsen af 7T med medbestemmelse, selvbestemmelse og individualitet. 

Derudover kan der læses en lav hierarkisk deling ind i citaterne, da ovenstående begreber alle peger på en 

’buttom-up’ styring, hvor medarbejderne er med til at præge virksomheden nedefra. Denne buttom-up 

metode kan iagttages hos Lars, når han taler om implementering og arbejdsgangene i 7T: 

Det behøver jo ikke være noget revolutionerende, men der behøver ikke nødvendigvis skulle 

andre ind over, så siger man: så gør vi det bare.(Lars: 5) 

Her taler Lars om medbestemmelse på et organisationsplan, nemlig hvor de ansatte i 7T har været vant til 

komme med gode ideer, hvorefter de kunne implementeres med det samme. Medbestemmelse 

diskursiveres her i forhold til at udvikle virksomheden, hvor innovation, frihed, hurtige forretningsgange og 

medbestemmelse prioriteres. Samtidig kobles omskiftelighed, da implementeringer sker hurtigt, uden 
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hierarkiske lag, administrative ting eller lange beslutningsgange og der må derfor tilskrives en uformel 

tilgang. Denne meningstilskrivelse kan også ses hos Anya, når hun fortæller om ledelse og medbestemmelse 

i 7T: 

… så hvis du kom med en god ide… jamen så var det bare om at fremsætte ideen og så kunne 

den hurtigt blive eksekveret og det har og det har vi altid været kendetegnet ved at hvis det 

kommer en med en god ide, jamen altså, så i morgen var den måske implementeret. Der er 

ikke særligt lang vej til at spørge om det er en god ide og om vi skal gøre det.  (Anya: 2) 

Her beskrives det igen, hvordan den enkelte medarbejder har mulighed for, at præge virksomheden med 

ideer og nye tiltag, som hurtigt bliver eksekveret. Det kan iagttages, hvordan 7T diskursiveres som en 

virksomhed, hvor medarbejderne ikke blot har medbestemmelse, i forhold til deres egen jobfunktion og 

rolle, men også i forhold virksomheden og dens udvikling.  

Set med Laclau briller, ses det hvordan begreberne inklusion, omskiftelighed, medbestemmelse, buttom-up, 

uformel, mål og rammestyring, selvstændighed, alsidighed, frihed, fleksibilitet, selvledelse, hierarkisk flad, 

ordner sig i ækvivalenskæden og er med til at danne diskursen, som er meningstilskrivende for 7T. 

Endvidere kan iagttages, hvordan disse begreber reproducerer mening, gennem deres indbyrdes koblinger, 

som derved fortæller en relativt hegemonisk historie om 7T. Netop denne måde at iagttage 7T på, kan ses 

når Jens Løppenthein, tidligere administrerende direktør, beskriver sin ledelsesstil; 

Jeg må sige, at min holdning har været at det er jo ikke mig, der tager  beslutningerne, det 

gør folk selv, så jeg håber da jeg har været ret autonom ikke bare på ledelsesniveau, men 

også dem der har ansvar for deres ting, jeg mener folk de skal have de beføjelser de nu kan 

få, og magte, så skal man selvfølgelig komme med hjælp, hvis der er kriser. Det synes jeg folk 

er rigtig dygtige til. (Jens: 1) 

Her kan det iagttages, hvordan Jens aktivt har valgt en ledelsesstil, hvor medarbejderne har en høj grad af 

autonomi, frihed og medbestemmelse, det er dem der træffer beslutningerne og dermed præger 

virksomheden. Der beskriver således en relativt hegemonisk virksomhedsforståelse af 7T, blandt både 

medarbejdere og ledelse, som har en relativt fast forståelse af, hvordan 7T har fungeret som en virksomhed 

og hvordan 7T medarbejderen er. 
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5.1.1 Opsummerende 

Opsummerende forstås 7T som en uformel, fleksibel, autonom virksomhed og jeg har, gennem ovenstående 

analyse, identificeret en lang række forskellige begreber, som tilbyder sig til at skabe mening om 7T på 

denne måde, gennem forskellige beskrivelser. Begreberne dermed indgår i ækvivalenskæden om, at danne 

mening om 7T, og det er vist, hvordan begreberne kobles konstitutiv, således at de danner mening på en 

ækvivalent, men ny måde, afhængig af begrebernes kobling. Ækvivalenskæden kan vises som følger;  

 

Figur 5- 7T ækvivalenskæde 

Figur 5 er en visuel oversigt over, hvordan ækvivalenskæden er struktureret omkring 7T, når Schneider er sat 

som forskel, hvor begreberne kobles gennem ækvivalenskæden og samtidig hvordan de kobles indbyrdes 

gennem forskellige artikulationer, som reproducerer mening88. Det betyder, at der eksisterer en relativt fast 

forståelse af 7T, som en lille fleksibel virksomhed med høj grad af autonomi, og hvordan der findes 

forskellige måder at beskrive det på. Endvidere, at den måde at forstå 7T på, skaber identifikatorisk 

tilknytningskraft, ved at etablere et ’os’. Følgende er en oversigt over, de begreber jeg har iagttaget, som 

beskriver 7Ts virksomhedsforståelse og dermed den sociale orden i 7T: 

 

 

                                                             

 

88 Bemærk dog alle begreber ikke er inkluderet, da det fjerner den visuelle overskuelighed, dette er blot en eksemplificering af, hvordan, ækvivalenskæden skal iagttages. En oversigt over 

begreberne kommer nedenstående, og det vil også være sådan de efterfølgende ækvivalenskæder repræsenteres.  
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Lille Buttom-up tilgang Handlefrihed Inkluderende  

Frihed Korte beslutningsgange Individualitet Ansvar 

Fleksibel Ingen nedskrevne regler Selvstændighed Autonomi 

Uformel Hurtige forretningsgange Selvledelse Familieværdier 

Omskiftelig Innovation Medbestemmelse Frihed under ansvar 

Hierarkisk flad    

Tabel 1 – Ækvivalenskæde 7T 

Ovenstående tabel viser de begreber som er iagttaget gennem analysehalvdelen, som er med til at danne 

forståelse om 7T som virksomhed. Begreberne skaber mening på forskellige måder, alt efter hvordan de 

kobles til hinanden, så frihed både kan være selvledelse, innovation, ansvar, fleksibilitet og såfremt deles, 

samtidig med, at alle fortælle den samme historie, da ækvivalenskæden repræsenterer dem alle. 

Ovenstående tabel, viser derfor de begreber der kobles til ækvivalenskæden, og fylder 7T med meningen, 

omkring nodalpunktet os/dem, gennem deres konstitutive, men ækvivalente, relationelle ordning. 

Begreberne er interrelaterede, hvilket betyder at en lang række af begreberne, kobles indbyrdes og skaber 

mening konstitutivt, men ækvivalent, gennem artikulation. Meningstilskrivelsen af 7T kan iagttages gennem 

en subjektposition som tilbyder identifikatoriske tilknytningskraft, gennem konstruktionen af et ’os’, således 

at der kan identificeres til 7T, gennem beskrivelse af virksomheden. 

På baggrund af ovenstående, vil jeg konkludere, at der eksisterer en relativt fast forståelse af 7T, som 

beskriver hvordan 7T forstår sig selv, som en lille, fri, fleksibel virksomhed. Samtidig hvordan en række af 7Ts 

attributter, beskrives som mulige blandt andet på grund af fraværet af bureaukrati og regler. I det følgende 

vil jeg iagttage hvordan Schneider Electrics diskursiveres. 
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5.2 Diskursiveringen af Schneider Electrics  

Jeg vil nu iagttage, hvordan Schneider er diskursiveret som ’dem’, altså hvordan Schneider beskrives som 

værende i et antagonistisk forhold til 7T. Schneider Electrics er en fransk energigigant med over 140.000 

ansatte med hovedsæde i Paris89, hvilket medarbejderne beskriver, som et spring fra den lille bondegård i 

Birkerød med 40 ansatte, det kan blandt andet ses hos Claus; 

Qua den størrelse og de erfaringer som både de og vi har haft, så der kommer en stor kolos 

og jeg kalder det hele tiden kolos, men det er det mine erfaringer er indtil videre, vi har ikke 

erfaret at de har været smidige på nogen som helst tænkelige måde, sikkert på grund af deres 

procedurer (Claus:12) 

Her italesætter Claus Schneider som en kolos, altså en gigantisk, ufleksibel størrelse, som regulerer 7Ts virke 

og dette knyttes til Schneiders fysiske størrelse, hvorfor denne kommer til være årsag til, at Schneider er 

usmidig. Claus forestiller sig, hvordan det er procedurerne i Schneider, som skaber denne usmidighed og 

italesætter dermed Schneider som en bureaukratisk organisation. Det kan iagttages, hvordan Claus gør brug 

af en diskursivering, hvor usmidighed og bureaukrati kobles til Schneiders størrelse og danner mening 

omkring Schneider. Endvidere kan der iagttages et antagonistisk forhold mellem Schneider og 7T, hvor 

Schneider er usmidig – 7T er smidig, Schneider er fyldt med procedure – hos 7T sparker man døren ind hos 

direktøren (Martin: 6), Schneider er en kæmpe kolos – 7T er en lille hyggelig bondegård. Videre vil jeg 

argumentere for, at man i ordvalget kolos kan identificere en afstandstagen fra Schneider Electrics, da en 

kolos er en ekstern ting, et fremmedlegeme, og således kan dette ordvalg ses som en os/dem distinktion, 

hvor der sættes et skel mellem 7T og Schneider. Denne tendens kan iagttages når Martin beskriver 

Schneider som følgende: 

… det lidt mere en super tanker der duller derud af (Martin: 4) 

                                                             

 

89 Schneider Electrics 
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Igen tegnes der et billede af Schneider som et fremmedlegeme og samtidig som noget der tromler derudaf, 

uden hensynstagen til andre. Det ses altså hvordan Schneider beskrives som en ekstern, regulerende 

organisation, som ikke tager hensyn til andres virke. Endvidere knyttes Schneiders størrelse i ovenstående 

citater, om beskrivende for at Schneider er sådan. Martin beskriver store organisationer og implicit 

Schneider: 

… i store organisationer [læs: Schneider Electrics, red.] der tager det så lang tid at træffe en 

beslutning, så selvom man gerne ville lave den om, så evner man altså ikke [griner]... inden 

man har fortalt den sidste mand at den er lavet om, så er han jo blevet færdig med at 

implementerer den.. (Martin: 17) 

Her italesættes store organisationer, og dermed Schneider, som langsommelige, hvor beslutninger er 

besværlige både at træffe, ændre og implementerer, netop på grund af organisationens størrelse, hvor 

kommunikationen bliver bureaukratisk og langsom. Schneiders beskrives her en langsommelig, 

bureaukratisk, ufleksibel, virksomhed og indskrives dermed i en forskelsættelse til 7T. 

Martin gør brug af en meningstilskrivelse, hvor lysten til at ændre en beslutningen, er afhængig af evnen til 

at gøre samme og hvor kommunikationen er så langsommelig og besværlig, at implementering sker 

uafhængigt af strategi. Der tegnes et billede af en organisation, som ikke formår at foretage ændringer, 

selvom de måske er nødvendige eller ønskbare, i modsætning til 7T, hvor forretningsgangene og 

implementering er hurtig. Det iagttages, hvordan Martin italesætter et skel mellem Schneider Electrics og 

7T, hvor der er langt fra den bureaukratiske konstruktion af Schneider, til den måde 7T fungerer på; hurtigt 

omskiftelig, ansvar, medbestemmelse og indflydelse. Således ses et Schneider, som er i antagonistisk 

forhold til den måde 7T forstås på. Jens beskriver også, hvordan Schneider organisation kan være 

uoverskuelig; 

... der er lige sket en organisationsændring, bare at forklare det for mig selv, er svært nok...   

jeg skal simpelthen lære at forstå Schneiderisk, fordi man bruger alle mulige forkortelser på 

alt muligt, og kalder alt ting nye, og når noget er vertikalt, så viser det sig det er horisontalt 

og så videre, så de bruger ord jeg simpelthen ikke forstår. (Jens:17) 
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Her kan det iagttages hvordan Jens beskriver introduktionen til en organisationsændring i Schneider, som 

nærmest uforståelig, fordi de har deres eget sprog, og deres egen måde at forstå virksomhedsdrift på. 

Dermed ekskluderes andre fra Schneiders verden, gennem den måde sproget er struktureret på. Dette 

beskrives gennem den måde bureaukratiet er struktureret på, gennem forkortelser m.m.. Et Fokus på 

langsommelighed og ineffektivitet er videre iagttages når Jens fortæller om ændringerne  siden 

overtagelsen: 

Så skal man lave et eller andet og det kræver så at man har en Schneider Electric e-mail 

adresse … og den kan ikke lade sig gøre at få og sådan og sådan. Der er ting, der er mast ind i 

et forholdsvis tungt og rigidt system. (Jens: 4) 

Her kan det ses, hvordan Schneider diskursiveres som et tungt og rigidt system, hvor opgaver ikke kan løses 

på grund af praktiske ting, som en Schneider Electrics e-mail, der lader vente på sig. Hvor bureaukratiet 

betyder, at en række procedure beskriver en nødvendighed, og hvordan procedurerne besværliggør at 

fremskaffe nødvendigheden, hvilket sætter en hindring for tingene. Her italesættes Schneider som 

bureaukratisk, rigid og regelfyldt, og citatet kan ses som endnu et eksempel på os/dem distinktionen 

mellem 7T og Schneider.  

5.2.1 Opsummerende 

Opsummerende er det iagttaget, hvordan der skabes mening om Schneider som en stor, uoverskuelig, rigid 

bureaukratisk organisation, som står i modsætning til 7T. I denne analysehalvdel har jeg iagttaget, hvordan 

Schneider Electrics diskursiveres gennem nodalpunktet os/dem, og beskriver ’dem’, hvor 7T diskursiverer 

Schneider som sin modsætning, med en række begreber kobles til forståelsen af Schneider og danner 

mening om Schneider som en bureaukratisk, rigid kolos. Jeg har udledt følgende begreber, som alle 

anvendes i beskrivelsen af Schneider som 7Ts modsætning; 

Stor Top-down Regulerende Langsommelig  

Bureaukrati Regler og procedure Tung Eksternalisering 

Usmidig Formel Rigid Kolos 

Overtagende Overtagende Uomskiftelig Fremmedlegeme  
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Tabel 2 – Ækvivalenskæde Schneider 

Ovenstående begreber kobles til at danne mening om Schneider som 7Ts modsætning. Hvorved disse 

begreber kan iagttages som en del af ækvivalenskæden, som strukturere os/dem, og skaber forståelse om 

Schneider Electrics. Begreberne kobles indbyrdes, og fremskriver mening om Schneider på nye, men dog 

relativt ens, måder. Disse begreber danner mening om Schneider, som en bureaukratisk, rigid og 

regulerende, langsommeligt fremmedlegeme. Det kan konkluderes, at diskursen beskriver Schneider som 

en trussel, gennem sin modsætning til 7T, hvorfor Schneider udpeges som 7Ts grænse. Schneider kan med 

et ord, kan beskrives som ’dem’ i forhold til 7T; når 7T er fri er Schneider bureaukratisk, når 7T er fleksibel, 

er Schneider ufleksibel og så fremdeles.  

5.3 Os/Dem  

På baggrund af ovenstående to analyser, vil jeg argumentere for at de to ækvivalenskæder er hinandens 

differenskæder, altså begreberne er differente med hinanden og står i et antagonistisk forhold. 

Nedenstående er en oversigt over de forskellige begreber i de to ækvivalenskæder, en sammensmeltning af 

tabel 1 og 2: 

Når 7T er: Er Schneider: 

Lille Stor  

Frihed Bureaukrati 

Smidig Usmidig 

Fleksibel Ufleksibel 

Uformel Formel 

Buttom-up tilgang Top-down 

Ingen nedskrevne regler Regler og procedure 

Hurtige forretningsgange Uomskiftelig 

Omskiftelig Regulerende 

Medbestemmelse Overtagende 

Innovation Tung 

Nytænkende Rigid 

Selvledelse Regulerende 

Inkluderende Eksternalisering 
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Autonomi Kolos 

Familieværdier Medarbejdere 

Gennemsigtighed Langsommelighed 

Rammestyring Regler og procedure 
Tabel 3 - Differenskæder 

Tabel 3 viser de to fremskrevne ækvivalenskæder, samt hvordan de kan opstilles som hinandens 

modstykker, hvorved det ses, at hvert begreb som indgår i ækvivalenskæden om 7T, har modsætning i 

ækvivalenskæden om Schneider Electrics og visa versa. Det kan iagttages, hvordan en række af termerne er 

i antagonistisk forhold, dvs. de er hinandens modsætninger og underminerer, ifølge Laclau, hinanden, 

såfremt de mødes. Diskursen om 7T/Scheider kan opstilles som følger: 

 

Figur 5 – 7T/Schneider = os/dem 

Figur 5 viser de to ækvivalenskæder inden for rammen af en forskel, hvor 7T anses som inkluderet, og 

Schneider som ekskluderet. Det viser, hvordan Schneider anses som 7Ts omverden, hvor 7T konstrueres 

som ’os’ og Schneider ’dem’, inden for rammen af forskellen. Hvilket betyder at 7T tilbyder identifikatorisk 

tilknytning gennem konstruktionen af et ’os’, og samtidig en eksklusion til ’dem’.  

En diskurs findes altid inden for rammen af en forskel, dvs. diskursen henter sin mening og grænse ved at 

udpege noget som er ’udenfor’ og skelner dermed internalitet/eksternalitet. Hvor det der sættes som 

eksternalitet, og anses som en trussel til diskursen, og vil underminerer den, såfremt det inkluderes. Et 

begreb vil have sit modbegreb – sin different, når 7T diskursiveres som fleksibel, sættes 7T inden for 

rammen af en forskel af fleksibel/ufleksibel, videre eksempelvis; selvledelse/regulering, inklusion/eksklusion 

og så fremdeles. Der konstrueres et ’os’, ved, både implicit og eksplicit, at udpege det, som er ’dem’, dette 
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skaber en grænse for, hvad der hører med til ’os’ og hvad der ikke gør. Analysedel 1 viser hvordan denne 

os/dem distinktion konstrueres hos 7T mellem 7T og Schneider, Laclau fortæller hvordan dette øger 

identifikationen til det inkluderede (7T). Ifølge Laclaus diskursteoretiske perspektiv, øges identitetsfølelse 

gennem modsætning; 

We have seen that dialectical reversals imply a freedom [the subject] only able to realize itself 

through its identification with something that is its opposite 90 

I The Making of Political Identities, beskriver Laclau organisering gennem blandt andet frihed/magt, og jeg 

forstår i dette citat ’frihed’ som subjektpositionen, da han her beskriver frihed i forbindelse med forskellige 

frihedskampe. Dialektiske tilbageførsler sker når en internalitet må indgå i sin eksternalitet – når 7T må 

indgå i Schneider, hvilket betyder, at 7T skaber sig selv, gennem sin grænse til Schneider og at det øger 

identifikation. En diskurs har altid en eller anden form for dialektisk tilbageførsel, da forskelle ikke er ’rigtige’ 

forskelle, blot diskursens meningstilskrivelse. Videre hvordan subjektet (7T), kun kan genkende sig selv, 

gennem distinktionen til sin grænse og at dette skaber identifikation og identitetsfølelse91, samt hvordan 

identitet er det, som danner selvrealisering, da identitet  ikke eksisterer uden for diskursen, må identitet 

findes gennem koblinger til diskursive ordninger92.  

7T skaber sin virksomhedsforståelse gennem sin grænse, ved at udpege Schneider som modsætning. Når 

denne grænse bliver synlig, som sker i forbindelse med overtagelsen, øges antagonisme som et forsøg på, at 

forblive sig selv. Derved forøges tilknytning, gennem identitetsfølelse og antagonisme, da man, hvis 

diskursen skrider, ’mister noget af sig selv’, hvorved grænsen styrkes, som en måde at beholde sin identitet 

på.  Præcist dette taler Martin om; 

... så det er lige før det næsten har rykket virksomheden internt mere sammen, fordi man har 

noget fælles og stå imod.. eller ikke stå imod, det lyder så forkert. men det er det så alligevel 

ikke.. det er fordi man føler det er noget ydre som kommer ind... og det er det jo også, rent 

                                                             

 

90 Laclau (1994) 14 

91 Laclau (1994) 2-3 

92 Laclau & Mouffe (2010) 157 
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fysisk.. det er jo pludselig nogle fremmede mennesker der kommer og fortæller os hvad vi skal 

gøre. (Martin: 12) 

Her kan det iagttages, hvordan Martin beskriver, hvordan 7T er blevet mere sammentømret, som følge af 

overtagelsen, da der kommer noget ydre og truer. Der diskursiveres en stærkere identifikationen til 7T, 

gennem overtagelsen, da de nu har en fælles fjende, de kan spejle sig i. Os/dem distinktionen styrkes, 

hvorved Schneider Electrics anses som en trussel og 7T bliver mere ’sig selv’, i forsøget på at udelukke 

Schneider – præcis som Laclau siger.  

5.4 Delkonklusion – Analysedel 1 

På baggrund af Analysedel 1 kan jeg konkluderer, at der eksisterer en diskurs som konstituerer 

virksomhedsforståelsen af 7T, når Schneider er sat som forskel. Her forstås 7T som en lille, fleksibel 

virksomhed med en høj grad af autonomi, og Schneider som en bureaukratisk, regelstyret kolos. Gennem 

analysen er det iagttaget, at de to meningstilskrivelser er struktureret gennem to ækvivalenskæder, som 

hver strukturerer mening om hhv. 7T og Schneider Electrics, gennem de iagttagede begrebers indbydes 

kobling. På den måde beskrives to forskellige virksomhedsforståelser omkring 7T og Schneider, som 

repræsenterer de to virksomheder, og fortælles og genfortælles på nye måder. Endvidere kan det 

konkluderes, at de to ækvivalenskæder, samtidig er hinandens differenskæder, altså hinandens 

modsætning, hvilket betyder, at mening reproduceres i kædernes indbyrdes spejling. Det betyder 

eksempelvis, at når 7T italesættes som fri, siger det samtidig at er Schneider er bureaukratisk, og når 

Schneider er rigid, er 7T nytænkende, og så frem deles.  

Det kan således konkluderes, at der er skabt mening om 7T og Schneider, på en måde hvor de er hinandens 

modsætning. 7T beskrives positivt, Schneider beskrives negativt. Dette øger identifikation til 7T, da 7T ikke 

kan genkende sig selv i Schneider, men anser dem som en trussel. Jeg vil derfor konkludere, at i os/dem 

distinktionen, er en subjektposition i 7T, som beskriver 7T som ’os’ og Schneider som ’dem’, og tilbyder et 

identifikatorisk tilhørsforhold til 7T, gennem forskelsættelse til Schneider. Forståelsen af 7T og Schneider, 

producerer dermed en position, hvor man kan identificerer sig med 7T, og ikke med Schneider.  Denne 

subjektposition iagttages i hele Analysedel 1, gennem beskrivelsen af forståelsen af os/dem distinktionen, 

hvor den tilbyder identifikation til 7T. Videre hvordan 7T bliver mere sig selv, som en strategi til at holde 

Schneider ude, for på den måde, at kunne fortsætte med den samme virksomhedsforståelse som hidtil.  
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Os/dem distinktionen er trukket op, og da Schneider overtager 7T, vil 7T være nødt til at indgå i Schneider 

regi. Det interessante er således at se på, hvordan selve overtagelsen diskursiveres, det overraskende er 

nemlig, at selv med den skarpe os/dem distinktion, formås en mere positiv diskursivering også at komme til 

udtryk. 
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6 Analysedel 2: Diskursivering af overtagelse 

Banen er kridtet op, det er iagttaget hvordan der hos 7T findes en os/dem distinktion mellem 7T og 

Schneider Electrics. Det spændende bliver nu at se, hvordan selve overtagelsen diskursiveres, for på den 

måde at iagttage, hvordan der skabes mening om det, at ’7T bliver til Schneider’. I det empiriske materiale 

ses to strømninger; overtagelsen som værende en trussel og en mulighed. Først følger den naturlige 

forlængelse af Analysedel 1, hvor jeg undersøger hvordan overtagelsen diskursiveres på en negativ måde, 

følgende undersøges hvordan en mere positiv meningstilskrivelse også tilbyder sig.  

6.1 Overtagelsen som en trussel 

Jeg ville nu iagttage, hvordan diskursen omkring overtagelse meningstilskrives som en trussel Gennem 

undersøgelsen af, hvordan der artikuleres en række begreber som er relativt ækvivalente og kobles 

konstitutivt på en måde som reproducerer os/dem distinktionen, hvorved Schneiders overtagelse anses 

som en trussel for 7Ts virksomhedsforståelse. En måde at beskrive overtagelsen som en trussel, kan ses hos 

Martin: 

… fordi man jo lidt føler, at det er den der store dyne, der er blevet lagt ned over det. 

(Martin:6) 

Her italesætter Martin Schneider som en dyne der lægges over 7T og sætter en dæmper på det hele. Jeg vil 

mene, at overtagelsen her anskues negativt, hvor Schneider anses som en et fremmedlegeme, der 

overtager 7T, på en måde som neddrosler 7Ts virke og dermed er en hindring for 7T. En negativ 

diskursivering af overtagelsen kan videre iagttages hos Claus, når han fortæller om det daglige arbejde med 

Schneider: 

… Meget af arbejdet går jo på at finde ud af, hvem pokker skal man tale med? Hvem skal man 

kontakte for at få et ja eller nej, eller for den sags skyld bare for at høre, hvad man kan gøre i 

en given situation og det er ikke kun op imod, jamen må vi det her, det kan lige så godt være 

vi vil gerne ind i det her marked, er det noget? Eller har i nogen ressourcer som vi måske kan 

trække fra? … og det er jo det er en kæmpe stor organisation, så hvor er det man skal hen og 

hvem er det man skal kontakte og der kan man meget nemt opgive på forhånd. (Claus: 13) 
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Her gør Claus brug af en diskursivering, hvor der tegnes et billede af Schneider som rodet, hvor man ikke 

kan finde de rigtige kontaktpersoner, få ja/nej, eller få svar på sine spørgsmål og hvordan dette er en 

hindring i det daglige virke. Der konstrueres således et billede af, at kommunikation med Schneider er 

problematisk, fordi ingen kan oplyse de korrekte kontaktpersoner, tage en beslutning, give fyldestgørende 

svar eller tage et ansvar, og dermed løber 7T medarbejderne konstant panden mod muren, hvilket medfører 

ventetid og til slut opgivelse. Jeg vil mene, at disse begreber kan iagttages, som dele af ækvivlalenskæden 

om overtagelsen, og kommer til at være meningsdannende for forståelsen af overtagelsen og beskriver 

således forventningen om ’7T som Schneider’. Begreber som ugennemsigtighed, manglende overblik, dårlig 

ansvarsuddeling, intern rod, forvirring og langsommelighed, beskriver Schneider som en bureaukratisk og 

rodet organisation – alle begreber som reproducerer os/dem distinktionen, og peger på Schneiders 

overtagelse som en trussel overfor 7Ts virksomhedsforståelse. Dermed kan en negativ diskursivering af 

overtagelsen, være med til at trække den antagonistiske grænse op, da den reproducerer forskellene 

mellem 7T og Schneider, samtidig med, at der installeres en række negative konsekvenser for 7T, så som 

ventetid og opgivelse.  

I forlængelse hertil, er lange svartider noget som beskæftiger en række af respondenterne, eksempelvis 

uddyber Claus om svartiderne: 

… erjh nu skal vi til og spørge om lov, f.eks. Schneiders Marketing, til at bruge et eller andet og 

så er man godt klar over det kommer til at tage måske 2 eller 3 eller 5 uger før man får et 

svar tilbage, som tit og ofte er en reference til en anden. Så det er sådan lidt mere sådan: nå 

okay, hmm nu skal man til det igen. (Claus: 5) 

Det kan iagttages, hvordan Schneider konstrueres som en organisation med lange svartider, men også med 

manglende organisatorisk overblik, da oplyste referencepersoner ikke nødvendigvis er rigtige og således 

konstrueres overtagelsen omkring begreberne; ugennemsigtighed, langsommelighed og rodet.  

Endvidere installeres en venteposition, hvor 7T ikke kan handle, før der er svar fra Schneider, dette kan 

iagttages som et underordnelsesforhold, hvor det opleves, at det er Schneider der bestemmer – så de 

bestemmer også, hvornår de vil svare. Der beskrives en hverdag, hvor medarbejderne sættes i en 

venteposition, hver gang der er behov for svar fra Schneider, hvilket er i modsætning til den måde 7T plejer 

at fungere, og fremmer frustration, som det ses i første og sidste linje. Dette kan også ses i følgende citat, 
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hvor Jens fortæller at han har måtte 'sætte Schneider på plads', i forbindelse med disse praktiske og 

tekniske forhindringer: 

Malene og Lars har jo løbet rundt i cirkler 50 gange, det var også derfor jeg hidsede mig op til 

sidst: ”Nu kan det være slut! Vi gider ikke lave det her, hvis ikke i kan tage jer sammen og 

fortælle os hvem har ansvaret for, om logoet nu skal se ud som en vandhane eller ditten og 

datten”. (Jens: 14) 

Igen kan det iagttages, hvordan der artikuleres en virkelighed, hvor medarbejderne konstant løber panden 

mod muren, fordi Schneider ikke tager sig sammen. Det beskrives hvordan 7T holdes tilbage ved, at 

Schneider ikke oplyser om, hvem der har ansvaret for den respektive, fornødne assistance, og reproducerer 

lighedstegnet mellem Schneider og langsommeligt bureaukrati. Samtidig tegnes der implicit et billede af, at 

Schneider er 1) en rodebutik, hvor der ikke er styr på kontaktpersonerne for de respektive ansvarsområder, 

da der skal råbes højt før disse oplyses, og 2) ugidelige/dovne/på tværs, da Schneider skal tage sig sammen 

og oplyse hvad 7T beder om. Dermed kan det iagttages, hvordan der er konstrueret en Schneider-

virkelighed, som, med et moderne udtryk, er 'op af bakke', tingene går sløvt og der skal markeres før der 

kommer ørenlyd, og dermed italesættes et billede på fremtiden, som er antagonistisk med det ’frie’ 7T. 

Hvor der har været tegnet et billede af 7T som en virksomhed med stor medbestemmelse, viser 

ovenstående analyse blandt andet hvordan mening er skabt om Schneider som en regulerende enhed og 

jeg vil nu dykke ned i hvordan det kommer til udtryk. Claus beskriver overgangen fra 7T til Schneider 

Electrics på følgende måde: 

Vi [7T] er klar over, at vi [Schneider og 7T] skal have nogle fælles retningslinjer og vi skal have 

nogle fælles måder at gøre tingene på (Claus: 12) 

Her italesættes en afgivelse af suverænitet, da der kommer en række retningslinjer og procedure som 7T 

skal følge, hvorfor de ikke kan fortsætte som hidtil. Således beskrives regulering her, som tilpasning til 

Schneider på en række områder, så 7T strømlines i forhold til Schneiders retningslinjer og dermed mistes en 

rum autonomi. Det beskrives hvordan ’dem’et’ rykker tættere og tættere på, ved at nogle af de strukturer 

7T må følge i fremtiden, bliver udrullet, hvorfor 7T må afgive suverænitet, og følge en række regler og 

procedurer. En lignende udlægning, kan ses hos Anya: 
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Fordi vi kan jo godt mærke nu, at nu kommer der nok nogle andre boller på suppen, nu har vi 

ikke de samme frihedsgrader (Anya: 3) 

Her taler Anya om, de ændringer der er sket efter overtagelsen, hvor de ikke har den samme 

selvbestemmelse og derfor mister frihed. Der italesættes dermed en forandret hverdag, hvor overtagelsen 

har konsekvenser for hverdagen i 7T. Videre siger Anya: 

Der er bare nogle ting, som der bliver vi bare nødt til og agerer efter hvad de ligesom siger og 

så er der andre ting, hvor der kan vi stadigvæk godt selv bestemme. Og så skal vi finde ud af 

hvad det er for nogle kampe vi vil tage (Anya: 11) 

Anya udlægger en virkelighed, hvor Schneider bestemmer en række ting som 7T må indordne sig under, 

men at de stadig kan bestemme på en række andre områder, og må kæmpesom tredje. Der italesættes en 

virkelighed, hvor 7T må ændres på en række områder, kan forblive den samme på andre, og igen på nogle 

andre på kæmpe om at definere den sociale orden.  

På baggrund af den foreløbige analyse vil jeg mene, at der kan iagttages en dialektisk tilbageførsel, hvor 7T 

bliver hevet ind i sin omverden, Schneider. Dialektiske tilbageførsler beskriver hvordan en diskurs kan indgå i 

sin omverden, samtidig med at den opretholder sin forskel. Det viser, hvordan ’os’ indføres i ’dem’ som 

resultat af overtagelsen, hvilket betyder, at omverdenen må indgå i diskursiveringen af ’os’, selvom der 

stadig skelnes os/dem. Her ses en dialektisk tilbageførsel, gennem overtagelsen, som betyder at 7T må 

indgå i Schneider, hvilket producerer ’7T som Schneider’. Jeg anser dialektiske tilbageførsler, lig Luhmanns 

re-entry begreb, hvorfor jeg låner visualiseringen. Det kan stilles op som følger;  
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Figur 6 – Dialektisk tilbageførsel 

Figuren viser, at overtagelsen medfører, at 7T indtræder i Schneider, hvorved 7T må ændre sin verden til at 

inkludere Schneider, selvom forskellen opretholdes. Overtagelsen medfører, at grænsen mellem 7T og 

Schneider delvist brydes, så en række begreber som beskriver Schneider, indskrives i 7T, hvilket 

omstrukturer den diskursive ordning, hvor Schneider påvirker 7T i en negativ retning, hvilket kan ses, når 

der italesættes konsekvenser for 7T. Dermed bliver Schneider, i denne analysedel, til en trussel for 7T og 

betyder at 7T må reartikuleres på en negativ måde. Hvilket kommer til udtryk, når respondenterne 

italesætter Schneider konsekvenser for 7T i takt med overtagelsen, samt når Anya beskriver, hvordan 7T på 

en række områder kan fortsætte som hidtil, hvorimod de på andre områder, må indordne sig under 

Schneiders regler og retningslinjer, og igen på andre, må kæmpe om at definere den sociale orden. 

Et eksempel på, hvordan de må indfinde sig under Schneiders regi, kan iagttages, når Preben taler om 

stillingsbeskrivelserne: 

… der er ved at blive et system påtvunget os, med nogle stillingsbeskrivelser, som vi 

overhovedet ikke har kæret os om i vores tidligere virke, vi har haft vores arbejdsfelter, 

arbejdsfunktioner og det har ikke nødvendigvis været nedskrevet, men vi har haft dem. Og 

det har vi for så vidt stadigvæk, men nu er der sat nogle navne på, og nogle grupper og nogle 

niveauer … og det er der en vis frygt for, hvad det kan bruges til, i blandt mine medarbejdere. 

(Preben: 5) 

Dette citat viser, hvordan 7T anses som truet gennem den dialektisk tilbageførsel overtagelsen medfører, 

hvilket blandt andet kan ses når der italesættes en frygt for stillingsbeskrivelserne, hvor frygten udspiller sig 

via forventningerne eller anelserne om, hvad de skal bruges til – altså hvilke konsekvenser de har for 7T. 

Disse stillingsbeskrivelser bliver påtvunget og det er ikke noget de har kæret sig om før, der er en vis frygt 

for, hvad det kan bruges til. Her italesættes en frygt for, hvad disse stillingsbeskrivelser kommer til at betyde 

for den enkelte medarbejder, hvor medarbejderen bliver deduceret til grupper og niveauer, en form for 

afpersonificering. Der tales igen om regulering og afgivelse af suverænitet, da de er blevet påtvunget 

stillingsbeskrivelserne og ikke længere kan beholde deres frihed, men nu skal puttes i kasser som beskriver 

deres stillinger.  
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Samtidig iagttages en generel frygt for hvad Schneider kan bringe, en frygt for at miste en arbejdsidentitet, 

eller blive afpersonificeret som medarbejder, ved at blive puttet ind i stillingsbetegnelser, samt en frygt for 

hvad det kan medføre. Det kan således ses, hvordan Schneider anses som en trussel, som har potentiale til 

at ændre 7Ts medarbejdersyn.  Disse stillingsbeskrivelser artikuleres som en trussel for 7Ts 

virksomhedsforståelse, og det kan også iagttages hvordan Preben tydeligt er utilfreds og tager afstand. 

Overtagelse betyder at grænsen mellem os/dem øges på grund af forskellene, selvom ’os’ nu bor inde i 

maven på ’dem’. En lignende frygt/urolighed over stillingsbetegnelserne (også kaldet jobkoder), kan også ses 

hos Mette Nyberg: 

… og senest har vi jo haft diskussioner omkring Schneider Electrics jobkoder, hvor de skulle 

finde ud af, hvad er det for nogle kategorier medarbejderne har … og så kom vi ind i nogle 

kasser på en eller anden måde ik’, som siger du er D-U-M- 27 ik, ej altså man kom ind i nogle 

kasser set ud fra hvad de troede at man lavede og der har vores ledelse altså sovet i timen ik, 

fordi der var ingen af dem som egentlig har været klar over hvad de koder egentligt kunne 

komme til at betyde, hvad de kommer til at betyde på den lange bane...(Mette: 10)  

Der kan iagttages flere ting her; 1) en frygt for at blive afpersonificeret og deduceret til en række tal og 

bogstaver, alt efter hvilket job man udfører, hvor der gøres brug af en meningstilskrivelse vedrørende 

Schneiders medarbejdersyn, hvor disse kasser ses som en måde at anskue medarbejderen på; han eller hun 

er ordnet efter stillingsbetegnelse, gruppe og niveau, ikke efter personligt kendskab – som kendt fra 7T.  

2) en frygt for, hvad disse jobkoder kan påvirke i det daglige, altså hvilke ændringer der evt. kan laves, fordi 

man er blevet puttet i en kasse. Det kan dermed iagttages, hvordan Schneider og overtagelsen er 

konstrueret som en trussel, hvor 7Ts medarbejdersyn trues – både nu og på den lange bane. 3) en irritation 

over ledelse i 7T, hvor ledelsen beskrives som at have sovet i timen. Det italesættes nærmest som en 

oplevelse af svigt, ved at ledelsen ikke har handlet og kæmpet for 7T og derfor kan de nu risikerer en række 

konsekvenser. Det kan således iagttages, hvordan identitetsfølelsen er truet, gennem introduktionen af 

stillingsbetegnelser, som iagttages som different med det medarbejdersyn som 7T identificere sig med. 

Samt hvordan ledelsen anses som ’forrædere’, fordi de har ladet Schneider gennemføre disse 

stillingsbeskrivelser, frem for at kæmpe for 7T, så når ledelsen går over på ’deres’ side, mister ’vi’ vores 

identifikation med dem. 
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6.1.1 Opsummerende  

I denne analysehalvdel er det iagttaget, hvordan Schneiders overtagelse forstås som en trussel for 7T. Hvor 

7T må ændre sig, fordi de bliver trukket ind i sin omverden (Schneider), hvorfor 7T må reartikuleres på en 

måde som inkluderer forståelsen af Schneider. Det betyder, at der foregår der en slags co-relation, hvor det 

Schneider diskursiveres som, skaber konsekvenser for forståelsen af 7T og dermed beskrives Schneider som 

en trussel for 7Ts sociale enighed. Det kan opstilles på følgende måde, hvor venstre kolonne beskriver hvad 

Schneiders overtagelse medfører, og hvor højre kolonne beskriver de oplevne konsekvenser i ’7T som 

Schneider’;  

Opkøbet medfører: Så ’7T som Schneider’ bliver: 

Bureaukrati Afgivelse af frihed 

Usmidighed Afgivelse af medbestemmelse 

Ufleksibel Ineffektivitet  

Formel Afgivelse af frihed 

Top-down Regulering 

Regler og procedure Tungt system 

Uomskiftelig Langsommelighed  

Overtagende Afhængighed 

Regulerende Afgivelse af suverænitet 

Tung Besvær 

Rigid Kassetænkning  

Regulerende Afgivelse af frihed 

Bestemmende Ineffektivitet  

Eksternalisering Fremmedgørelse  

Kolos Afgivelse af medbestemmelse 

Jobkoder Afpersonificering, ny 
medarbejderfunktion 

Langsommelighed Besvær, ventetid og ekstra 
arbejde 

Regler og procedure Afgivelse af frihed 
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Tabel 4 – Schneiders konsekvenser 

Tabellen viser, hvordan overtagelsen diskursiveres, så 7T må inkludere ellers ekskluderede begreber i 

virksomhedsforståelsen, hvorfor ’7T som Schneider’ beskrives på en måde, som har negative konsekvenser 

for 7T. Det viser en dialektisk tilbageførsel, hvor 7T bliver suget ind i Schneiders verden, hvorfor 7T må 

reproduceres gennem inklusionen af Schneider, samtidig med at skelne os/dem opretholdes. Det betyder at 

7T må afgive frihed, suverænitet, medbestemmelse, omskiftelighed m.m. på grund af Schneiders 

overtagelse. Schneider beskrives som en trussel for 7T, hvor Schneiders overtagelse medfører en række 

negative konsekvenser, som betyder at  ’7T som Schneider’ beskrives på måde som ikke identificeres med 

7T.  

Ovenstående analysehalvdel styrker den subjektposition som blev identificeret i Analysedel 1, som 

reproducerer os/dem distinktionen, og nærmest sedimenterer den, gennem et ven/fjende billede, hvor 

Schneider hindrer 7T i, at være hvad de virkelig er. Hvor bureaukratiet betyder, at 7T mister sin frihed. 

Subjektpositionen skelner konstant internalitet/eksternalitet, hvor Schneider påfører 7T negative 

konsekvenser og denne analysehalvdel viser, modstand fordi Schneider hindre 7T i, at være 7T og styrker  

derigennem det  identifikatoriske tilhørsforhold til 7T.   

6.2 Overtagelsen som en mulighed 

Hidtil er det kun iagttaget, hvordan Schneider og overtagelse er diskursiveret som en trussel, men det 

empiriske materiale har også vist, hvordan der skabes mening om overtagelsen og Schneider som en 

mulighed. I det følgende vil jeg analysere, hvordan der tilbyder sig en række begreber, som kobles i en 

ækvivalenskæde om overtagelsen, og skaber mening om Schneider på en positiv måde gennem et 

mulighedsperspektiv, der udfordre den etablerede diskurs (os/dem).  

En af de måder, hvorpå Schneider diskursiveres som en mulighed, er ud fra et forretnings perspektiv. Dette 

kan blandt andet ses hos Lars i det følgende citat; 

... vi må jo alt andet end lige huske, at nu er vi en del af et langt større muskel end vi har 

været tidligere. Så vi må også vælge og sige, der er nogle af de ting vi kan hægte os på... vi 

kommer ud steder hvor vi aldrig har haft mulighed for og det er jo det, vi ligesom har sagt alle 
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sammen, hvordan fanden får vi nogle af de her produkter bredt ud. Og det må vi jo se som en 

kæmpe mulighed. (Lars: 27) 

Her kan det iagttages, hvordan der skabes mening omkring Schneider som en ekspanderings mulighed, hvor 

’7T som Schneider’ kan nå en bredere kundegruppe, da de nu har en anden ballast. Der beskrives en 

virkelighed, hvor 7T vil kunne udvikle sig og ekspandere, på grund af Schneiders størrelse, altså 7T kan blive 

mere 7T. Samtidig tilbyder Lars nærmest en ny meningstilskrivelse til medarbejderen, da han vælger 

vendinger som; vi må jo alt andet end lige huske, så vi må også vælge, og det må vi jo se det som en kæmpe 

mulighed, som om han advokerer den positive fremskrivning. Her kan det altså iagttages, hvordan en mere 

positiv artikulation, som beskriver Schneiders overtagelse som mulighedsskabende, hvorved 7T kan udvikle 

sig og ekspandere. Et fokus på ekspandering, kan ses når Lars fortsætter; 

... og der er masser af interne forespørgsler [fra Schneider], og det er jo super positivt, at 

sådan en lille biks her, at, at der er folk fra Australien og Kina og alt muligt der vil have web 

conference calls og det ene og det andet, for at hører hvad vi kan. (Lars: 27) 

Her gør Lars igen brug af en diskursivering som tilbyder ekspandering og udvikling, da han fortæller, 

hvordan der er stor interesse i Schneider, for det de laver i 7T, altså hvordan Schneider-folk fra hele verden, 

spørger til deres kompetencer og produkter, igen en mulighed for at blive mere 7T. Videre beskriver han en 

dynamisk hverdag, som den øgede interesse medfører, hvorved udvikling- og ekspanderingsmulighederne 

er synlige og positive.  

Gennem ovenstående citater, kan det iagttages, hvordan diskursens beslutning om, at se Schneider som en 

trussel, er uafgørbar, da Schneider her ses som en mulighed, hvor 7T kan udvikle sig og ekspandere – altså 

blive ’mere’ 7T. Den dialektiske tilbageførsel diskursen har lavet gennem overtagelsen, har medført, at 

forskellens uafgørbarhed fremstår. Inklusionen i Schneider, betyder at Schneiders muligheder også fremstår, 

hvilket betyder, at der åbnes op for en subjektposition som diskursiverer overtagelsen på en positiv og 

mulighedsskabende måde. Dette kan også iagttages hos Anya, når hun taler om, hvordan hun mener at 

afdelingen Utilities håndtere overtagelsen;  

Jeg tror Utilities, som er de her vand og fjernvarme, de har været meget mere sådan; ej det er 

spændende det her, der er nye muligheder, det bliver spændende og se og også været inde og 
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kigge sådan på Schneiders intranet og sådan, ”ej er der nogle kollegaer andre steder jeg kan 

sådan benytte mig af, ej der sidder nogle udviklere ovre i Kolding, nej, er der en technical 

writer der jeg lige kan kontakte.. ”... det er mit indtryk i hvert fald, at de har taget det meget 

mere positivt og med mulighed for nye udfordringer også ja, ligesom lidt videre rammer, 

grænserne flytter sig lidt fordi lige pludselig så har du hele verden og spille på.(Anya: 15) 

Her kan det iagttages, hvordan Anya foretager en anden ordens iagttagelse af afdelingen Utilities syn på 

Schneider til opkøb, og således kommer vi op på den tredje ordens iagttagelse af Utilities medarbejdernes 

oplevelse af overtagelsen. Her tilbydes en række begreber, som er med til, at danne et positivt billede af 

Schneider Electrics, hvor overtagelsen medfører frihed, ved at blive iagttaget som spændende, 

mulighedsfyldt, med nye udfordringer og bredere rammer, så hele verden bliver deres legeplads. Endvidere 

kan det iagttages, hvordan den enkelte medarbejder kan se muligheder i overtagelsen, da det giver nye 

sparringspartnere og læringsmuligheder. En af de interviewede medarbejdere fra Utilities er Mette, udtaler 

sig som følger om, hvordan hun opfatter overtagelsen; 

... så men jeg synes da det er spændende, at se hvad har de i posen ik’. Så det tager jeg da 

som en stor udfordring. Jeg har ikke hørt om nogle, som er decideret kede af det eller bange 

overhovedet. Jeg tror mere det er sådan en nysgerrighed, over hvad er det for en virksomhed 

der nu kommer ind og ejer vores produkter. (Mette: 10) 

Her kan iagttages, hvordan overtagelsen konstrueres som en positiv udfordring, da Mette fortæller hvordan, 

det er spændende hvad Schneider har at byde på, og ser overtagelsen som en udfordring, frem for noget 

negativt. Hun beskriver samme meningstilskrivelse som Anya neskrev, hvor overtagelsen artikuleres på 

positiv vis, og beskrives som spændende, udfordrende, nysgerrigheds skabende, hvordan Schneider ikke 

anses som en trussel, men som noget man er nysgerrig på. Hun gør således brug af en positiv og 

mulighedsskabende diskursivering, men hvor der stadig iagttages en os/dem distinktion, da hun taler om; 

en virksomhed der nu kommer ind og ejer vores produkter, og dermed ses skellet mellem 7T og Schneider 

Electrics, og identitetsfølelsen til 7T. Billedet af overtagelsen som mulighedsfyldt, kan iagttages hos Preben, 

som også er i Utilities; 
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... man kan jo set, at overtagelsen har medført meget større interesser for vores produkter og 

det vil jo også medfører et mersalg og i og med vi får et mersalg, så klarer vi os godt i 

organisationen og så kan vi jo få lov til måske endda at udvide.(Preben: 17) 

Her ses det igen, hvordan der skabes mening omkring Schneider som en mulighed. Preben fortæller, 

hvordan der er øget interesse, og hvordan dette fører til mersalg, som skaber en forventning om udvidelse. 

Igen tilbyder begreber som udvikling og ekspandering, samt mersalg sig til ækvivalenskæden og er med til, 

at fylde overtagelse som nodalpunkt med mening på mulighedsskabende vis.  

Opsummerende kan det iagttages, hvordan der tilbyder sig en række begreber, som er med til at danne 

mening om overtagelsen, som mulighed ud fra et forretnings perspektiv. Disse begreber, som er relativt 

ækvivalente, tilbyder sig til nodalpunktet overtagelse, og fylder det med mening konstitutivt, gennem deres 

relationelle koblinger. Begreberne er blandt andet; udvikling, ekspandering, dynamisk, spændende, 

mulighedsfyldt. Disse begreber kobles alle til et mulighedsfyldt ’7T som Schneider’, i et 

forretningsperspektiv, hvor 7T kan blive mere sig selv på grund af overtagelsen. Dermed diskursiveres 

Schneider ikke blot som en trussel, men også som en mulighed for 7T, hvor 7T kan blive bedre, dygtigere og 

mere spændende fra et forretningsperspektiv.  

Der er også lagt vægt på det personlige perspektiv,  hvilket kan ses hos Jens, i følgende; 

Før i tiden kunne jeg ikke rigtig forfremmes, det kan godt være jeg kan blive forfremmet, eller 

jeg kan lave noget andet, det er da de muligheder der er. Det synes jeg da også er en af de 

ting, vi kan tilbyde vores medarbejdere, som bliver rigtig spændende, der er jo  muligheder for 

nu, og det bliver der jo nu i realiteten, at nu kan de udstationeres, de kan komme til at lave 

andre ting inde i organisationen osv.osv. vi kan pludselig tilbyde, specielt de unge ingeniører, 

noget andet end vi kunne tilbyde dem før, hvor de reelt set kun kunne forfremme sig selv på 

en måde, det var ved at smutte til en anden virksomhed. (Jens: 8) 

Her taler Jens om forfremmelse, udstationering, eller andre jobfunktioner, som er muligt nu, fordi 7T bliver 

del af en større muskel, som kan tilbyde flere muligheder på det personlige plan, end 7T kunne. Her 

artikuleres, hvordan overtagelsen giver medarbejderne en  række nye muligheder, for at udvikle sig internt i 

organisationen, hvormed Schneiders størrelse kobles positivt. Videre kan det iagttages hvordan diskursens 
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dialektiske tilbageførsel, medfører en dekonstruktion af forskellen, hvor Schneiders størrelse ikke blot 

medfører bureaukrati og negative ting, men også muligheder på det personlige plan. Schneider inkluderes i 

7T på positiv vis, hvormed begreberne som knytter en række muligheder på det personlige plan, som kan 

virkeliggøres på grund af Schneiders størrelse; forfremmelse, nye job funktioner, uddannelse og 

udstationering, alle ting som giver 7Ts medarbejdere flere muligheder. Dette lægger Lars også vægt på;  

... for hvis du gerne vil, der er jo stort set ikke det land hvor Schneider ikke er, jeg tror det er 

130 lande man er i, eller sådan noget lignende... Så hvis du drømmer om, du gerne vil lave et 

eller andet i Peru, så kan du sikkert komme til det... og der er jo også ... kæmpe 

uddannelsesmuligheder i forhold til bare intern træning ... når man begynder og se og forstå 

hvad det er, så åbner der jo også muligheder op for nogle ting, som vi ikke har haft før.(Lars: 

28) 

Her kan det iagttages, hvordan opkøbet diskursiveres, som givende en række muligheder på det personlige 

plan for medarbejderne, blandt andet i form af udstationering, intern træning og uddannelse, og der gøres 

dermed brug af begreber som meningstilskriver opkøbet på en mulighedsfyldt måde for individet. 

Endvidere lægges der vægt på de personlige drømme og visioner hos de individuelle medarbejdere; Så hvis 

du drømmer om... så kan du sikkert komme til det – på grund af Schneider Electrics. Der gøres brug af  

begreber som tilknytter sig til ækvivalenskæden om overtagelsen som mulighed, hvor der tilbydes en 

forståelse i et positivt lys.  

Samtidig gøres det på en måde, så dét at forstå det nye ’os’, altså ’7T som Schneider’, automatisk betyder, at 

man kan se mulighederne; når man begynder og se og forstå hvad det er, så åbner der jo også muligheder 

op for nogle ting, som vi ikke har haft før. Der konstrueres således en virkeligheden, hvor Schneiders 

overtagelse medfører muligheder for udstationering, videreuddannelse og udlevelse af drømme, som 7T 

ikke har kunnet tilbyde tidligere, som står til din disposition, såfremt du forstår Schneider. Diskursens 

uafgørbarhed fremstår gennem den dialektiske tilbageførsel, overtagelsen har medført, når Lars beskriver, 

hvordan Schneiders muligheder fremstår, når man forstår overtagelsen og Schneider. Fordi 7T nu indgår i 

Schneider, fremstår Schneiders muligheder, hvorved et mere nuanceret billede af overtagelsen åbnes, og 

fremskriver et mulighedsskabende Schneider.  

Mulighederne kan ses når Anya beskriver samarbejdet med Schneider; 
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Og så få alle fordelene der måtte være, også ved  efteruddannelse og nogle af de ting der, de 

kan levere noget helt andet end det vi er vant til, eller det vi har kunne få selv ik. Og et helt 

anderledes netværk også. Det er også sådan jeg ser på det, hvis du kan komme på noget, 

f.eks. efteruddannelse inden for Schneider regi og så møde nogle kollegaer som du så 

samtidig også kan holde kontakten ved lige bagefter og drage fordele og udnytte hinanden 

ik.(Anya: 29) 

Her beskrives muligheder for medarbejderne, ved at benytte de fordele Schneider tilbyder, både i form af 

efteruddannelse, men også nye kollegaer og netværk, som rummer muligheder i det videre arbejde. Igen 

beskrives Schneider som en positiv ting, her ved flere kollegaer og gensidig kontrakt, et netværk hvormed 

7T ’familien’ forøges – ’vi’ bliver flere, og det er en god ting. Igen beskrives Schneider som en mulighed for 

7T til, at blive mere 7T, da der kommer nye kollegaer og netværk.  

Claus beskriver, hvordan han har set nogle af disse muligheder i sit daglige arbejde; 

... og nu igen for mit eget fag ville det være rigtig godt, hvis man kunne undsætte sig en form 

for viden, eller ekspertviden inden for eksempelvis technical writing. Fordi det lysende klart at 

de ikke har noget.(Claus: 12) 

Her kan der iagttages en ny meningstilskrivelse til mulighederne i overtagelsen, hvor Schneiders mangler, 

bliver en mulighed for 7T, fordi der giver 7T  mulighed for, at påvirke Schneider gennem deres ekspertviden. 

Dermed kan den dialektiske tilbageførsel igen iagttages, Schneider har ikke blot overtaget 7T, 7T er også 

blevet en del af Schneider, hvilket betyder, at 7T også har mulighed for at påvirke Schneider. Således 

meningstilskrives overtagelsen på en måde, hvor 7T ikke blot skal rette ind efter Schneider, men åbner for, 

at 7T kan påvirke Schneider, hvorved en ny kobling tilbyder sig til ækvivalenskæden i form af, at påvirke 

Schneider med ekspertviden. Senere forklarer  Claus hvordan Schneider kan gøre daglig dagen nemmere; 

Samtidig så [vil jeg] blankt indrømme at det også vil gøre det lettere sommetider... ved at 

bruge Schneider rigtigt, så ville de i hvert fald i den perfekte verden, have et sæt af de der 

ikoner, eller et sæt tekst, eller et sæt guidelines .. Så potentialet for at gøre mit arbejde lidt 

lettere, er der rent faktisk, men det kræver så at organisationen er gennemsigtigt nok til at 

man kan få det ud af det som man skal bruge.(Claus: 14) 
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Her taler Claus om hvordan der er en række fordele i regler og procedure, da der ikke skal tages stilling til, 

og tjekkes op på en række formmæssige ting. Hermed italesættes dét at Schneider er procedurefyldt, som 

noget positivt, som kan gøre hverdagen lettere for medarbejderne, såfremt organisationen er gennemsigtig 

nok til, at tingene kan rekvireres, og dermed italesættes forventningen om uigennemsigtighed endnu en 

gang og reproducere os/dem distinktionen gennem en positiv meningstilskrivelse. Hermed viser diskursen 

sin uafgørbarhed, hvor regler og procedurer kan være godt, fordi det gør tingene lettere, men samtidig være 

skidt, fordi det gør tingene mere besværlige. Der opstår et paradoks, hvor regler og procedure medfører 

mere bøvl og mindre bøvl – mere arbejde og mindre arbejde.  

6.2.1 Opsummerende 

Det er i ovenstående iagttaget, hvordan der eksisterer en anden måde at forstå overtagelsen på. Et ’7T som 

Schneider’ der åbner for en række muligheder, hvor 7T kan blive ’mere sig selv’ som følge af overtagelsen, 

da Schneider bringer udvikling, ekspandering, nye markeder, samt åbner en række nye muligheder for 

medarbejderne gennem efteruddannelse, udstationering m.m.. Dermed ses en mere positiv 

meningstilskrivelse af overtagelsen, hvor det at 7T er blevet suget ind i maven på Schneider, medfører en 

række positive ting, som gør 7T bedre. Den dialektiske tilbageførsel har medført, at 7T kan se Schneider på 

en ny måde, hvor Schneider ikke blot er en trussel, men også er en mulighed. Gennem overtagelsen 

beskrives et ’7T som Schneider’, hvor ekspandering medfører udfordringer, netværk medfører nye kollegaer, 

udstationering kan opfylde drømme og så fremdeles. De listes som følger; 

Opkøbet medfører: Så ’7T som Schneider’ bliver: 

Udvikling Frihed 

Ekspandering  Udfordringer 

Interesse for produkter Mersalg 

Nye markeder og kunder Mulighedsfyldt 

Bredere rammer Spændende 

Regler og procedure Nemhed 

Netværk Nye kollegaer 

Sparringspartnere Gensidig kontakt 

Intern træning Læringsmuligheder 

Efteruddannelse  Personlig udvikling 
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Udstationering  Opfylde drømme 

Nye jobfunktioner Personlige muligheder 

Blive eksperter Påvirke Schneider 

Tabel 5 – Schneiders muligheder 

Figur 5 viser de positive begreber, som kobler sig til at beskrive overtagelsen positivt og 

mulighedsskabende, og medfører en række positive initiativer og konsekvenser hos 7T. Ækvivalenskæden, 

om at fylde nodalpunktet ’overtagelse’ positivt, samt hvad det blandt andet medfører for ’7T som 

Schneider’ er dermed iagttaget, gennem et forretnings perspektiv og et personligt perspektiv.  

Det kan således konkluderes, at der også skabes mening omkring Schneider som mulighedsfyldt, hvor 7T 

kan udvikle sig, ekspandere og påvirke nye markeder m.m., og hvor medarbejderne har mulighed for 

efteruddannelse, udstationering og forfremmelse m.m.. Der er en identificeret en mere positiv 

diskursivering, som også tilbyder sig overtagelse, hvorfor man kan iagttage denne ækvivalenskæde som en 

subjektposition som skaber mening mulighedsfyldt. 

Dette viser, hvordan den iagttagede dialektisk tilbageførsel, åbner for muligheden for en positiv 

meningstilskrivelse til Schneider og overtagelsen, og denne dekonstruerer diskursens forskel, ved at vise, 

hvordan  diskursen er uafgørbar.  Når 7T indføres i Schneider, åbner Schneiders muligheder sig, og viser 

hvordan der også er fordele ved at være del af en stor koncern. Dette det skaber paradokser, hvor Schneider 

både forstås som en trussel og en mulighed for 7T, hvilket jeg vil analysere i det følgende.  

6.3 Dekonstruktion 

Gennem min analyse er det iagttaget, hvordan der er skabt mening om 7T i forhold til Schneider, samt 

hvordan, overtagelse diskursiveres. Analyserne kan opstilles som følger: 

ANALYSEDEL 1 ANALYSEDEL 2 
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Figur 7 – Analyse 1 og 2 

Figur 7 viser hvordan Analysedel 1, har produceret to ækvivalenskæder, indeholdende en række begreber, 

som kobler sig til nodalpunktet os/dem, hvorved Schneider beskrives som 7Ts omverden, og de to står i 

antagonistisk forhold. Analysedel 2 har vist, hvordan overtagelsen producerer en dialektisk tilbageførsel, 

hvor 7T suges ind i maven på Schneider, hvorved 7T må ændre sin forståelse, ved at danne mening om, hvad 

overtagelsen betyder. Det har produceret to ækvivalenskæder som byder sig til overtagelsen som hhv. en 

trussel og en mulighed for 7T. Dermed opstår ’7T som Schneider’, som en kombination af alle fire 

ækvivalenskæder, hvor både 7T og Schneider byder sig til at udfylde nodalpunktet, og hvor Schneider 

medfører to meningstilskrivelser; en trussel og en mulighed for 7Ts virksomhedsforståelse. Det kan opstilles 

som følger:  

 

Figur 8 – 7T som Schneider 

Figur 8 viser resultatet af den iagttagede dialektiske tilbageførsel, hvor de 4 ækvivalenskæder, kobler sig til 

’7T som Schneider’, for at fylde den nye virksomhedsforståelse med mening. Gennem 7Ts indførelse i 
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Schneider, inkluderes Schneider i 7Ts forståelse, hvorved ’7T som Schneider’ opstår og producerer en 

inklusion af det ekskluderede, på en måde som både italesættes fordrende og hæmmende for 7T.  

Sagt på en anden måde; ved at 7T suges ind i maven på Schneider, siver Schneider ind i forståelsen af 7T, og 

7T må inkludere Schneider i sin verden, det producerer ’7T som Schneider’ som rummer både 7T og dele af 

Schneider. Dette danner to meningstilskrivelser, en som kunne forventes, hvor 7T afgiver suverænitet, 

autonomi, medbestemmelse og der installeres lange ventetider – en bureaukratisk tilgang. Hermed smelter 

ækvivalenskæde 1, 2 og 3 sammen, og medfører en diskursivering, hvor Schneiders overtagelse medfører 

en række negative konsekvenser for 7T. Det mere interessante er, hvordan den dialektisk tilbageførsel kobler 

overtagelsen til en positiv diskursivering, som kan iagttages som relativt ækvivalent med diskursivering af 

7T, hvor Schneider åbner en række muligheder for ’7T som Schneider’, hvor 7T kan blive mere sig selv på 

grund af overtagelsen.  

Dette skaber paradokser, hvor Schneiders både er umulighedsbetingelse og mulighedsbetingelse for 7T – 

både en trussel og en mulighed, og dermed dekonstrueres forståelsen af os/dem gennem overtagelsen. Det 

betyder, at når 7T suges ind i maven på Schneider, som er diskursiveret antagonistisk, kobles der alligevel en 

række positive begreber, som danner mening om Schneider som mulighedsskabende, hvorved den fastlåste 

forståelse af Schneider nedbrydes. Det kan fremstilles som følger:  

Os/dem Overtagelse 

Når 7T er: Er Schneider: 
Og det medfører  en 
trussel: 

Men også en mulighed: 

Frihed Bureaukratisk Afgivelse af frihed Frihed 

Smidig Usmidig Afgivelse af 
medbestemmelse 

Ekspandering og 
udvikling  

Fleksibel Ufleksibel Ineffektivitet  Dynamisk  

Uformel Formel Afgivelse af frihed Læringsmuligheder, 
efteruddannelse,  

Buttom-up tilgang Top-down Regulering Påvirke Schneider 

Ingen nedskrevne regler Regler og procedure Tungt system Nemhed 

Hurtige forretningsgange Uomskiftelig Langsommelighed  Nye markeder, interesse 
for produkter, mersalg 

Omskiftelig Overtagende Afhængighed Bredere rammer, nye 
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jobfunktioner 

Medbestemmelse Regulerende Afgivelse af suverænitet Sparringspartnere 

Innovation Tung Besvær Mulighedsfyldt  

Nytænkende Rigid Kassetænkning  Udfordringer  

Selvledelse Regler og procedure Ineffektivitet  Nemhed 

Inkluderende Eksternalisering Fremmedgørelse  Gensidig kontakt 

Autonomi Kolos Afgivelse af 
medbestemmelse 

Personlige muligheder 

Familieværdier Jobkoder Afpersonificering, ny 
medarbejderfunktion 

Nye kollegaer og netvæk 

Gennemsigtighed Langsommelighed Besvær, ventetid og ekstra 
arbejde 

Blive eksperter 

Rammestyring Regler og procedure Afgivelse af frihed Opfylde drømme 
Tabel 6 – Oversigt over ækvivlalenskæder 

Tabel 6 viser en oversigt over de fire ækvivalenskæder, og hvordan de forskellige begreber kan sættes i 

relation til hinanden. Mening kan knyttes til overtagelsen og dermed ’7T som Schneider’ som både 

hindrende og skabende for 7T. I række 1,2,3 ses os/dem distinktionen, hvor Schneider og 7T står i 

antagonistisk forhold, hvorved det reproducerer diskursens forskelsættelse, da inklusionen af Schneider 

anses som en trussel for 7Ts virksomhedsforståelse. Ækvivalenskæde 4, tilbyder mening om Schneider som 

en mulighed, og dekonstruerer dermed den sedimenterede forståelse af os/dem,  så Schneiders ikke blot 

medfører en række negative konsekvenser, men også en række muligheder, hvilket skaber en paradoksal 

meningstilskrivelse til overtagelsen, som ses i række 3 og 4.  

Ovenstående analyse viser det, Laclau kalder en dekonstruktion, hvor diskursens forskelsættelse 

afmonteres, hvorved det politiske felt åbner for nye artikulerings muligheder93, og viser hvordan diskursens 

beslutning om, at Schneider er en trussel for 7T, er uafgørbar, da Schneider samtidig giver muligheder. 

Dekonstruktionen tilbyder således en række logikker, som viser diskursens uafgørbarhed, gennem 

diskursivering af Schneider som medførende både regulering og bredere rammer, uomskiftelighed og 

                                                             

 

93 Laclau & Mouffe (2010) 148 
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udvikling, afpersonificering og personlig udvikling og så fremdeles. Således opstår paradoksale logikker, hvor 

diskursen dekonstruerer sine forskelsættelser, hvorved Schneider både bliver mulighedsbetingelse og 

umulighedsbetingelse for 7Ts virksomhedsforståelse.  

Da en diskurs altid må findes inden for rammen af en forskel, og denne forskel dekonstrueres gennem den 

dialektiske tilbageførsel, bliver mening flydende. Hvilket betyder, at der åbnes for det politiske rum, hvorved 

subjektpositioner kan kæmpe om, at fiksere mening, for på den måde, at skabe mening om overtagelsen på 

en relativt hegemonisk måde94, som bestemmer den nye virksomhedsforståelse. Det kan vises på følgende 

måde; 

 

Figur 8 – Oversigt over undersøgelse 

Figur 8 viser et simplificerer overblik over min undersøgelse, hvor analyserne har frembragt den diskursive 

forskelsættelse; trussel/mulig i forståelse af Schneider, videre hvordan diskursen dekonstruerer sin egen 

forskelsættelse gennem den positive diskursivering af overtagelsen, og viser hvordan bureaukratiet ikke blot 

er en trussel, men samtidig en mulighed. Når ’vi’ bliver til ’dem’, medfører ’de’ færre muligheder, og 

samtidig flere mulighed, mindre frihed og mere frihed til ’os’. Dermed dekonstrueres diskursens 

forskelsættelse, så Schneider både repræsenterer en trussel og en mulighed, bureaukrati og frihed.  

                                                             

 

94 Andersen (1999) 94 
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I følge Laclau har dekonstruktion en række konsekvenser for en diskurs, da diskurs kobler mening gennem 

sin grænse. Analysen har vist hvordan diskursens grænse er uholdbar, gennem udpegningen og inklusionen 

af paradoksale koblinger. Dette åbner for det politiske rum, og giver plads til en række subjektpositioner, 

som kan søge at meningstilskrive uafgørbarheden gennem deres placering i diskursen – at afparadoksere 

paradokset. Dette ligner en dislokation, som sker når det ekskluderede inkluderes, så det inkluderede 

nedbrydes, men jeg vil dog ikke mene at der ikke er tale om en dislokation her, da os/dem distinktionen 

stadig lever i bedste velgående. Der skelnes gennem hele analysen mellem os/dem, og overtagelsen 

diskursiveres på en sådan måde, at det er tydeligt, at Schneider medfører enten truslen, eller muligheden, 

hvorved os/dem reproduceres, om end Schneider nu også kan iagttages på en positiv måde. Derfor 

anvendes den dialektiske tilbageførsel som beskrive af det iagttagede. Jeg vil dog ikke udelukke, at en 

dislokation er sandsynlig, da forståelserne af hhv. 7T og Schneider, producerer antagonisme i en lang række 

tilfælde, hvorfor forståelsen af 7T måske må dislokeres over tid.  

Set med diskursteoretiske briller, må den paradoksale meningstilskrivelse skabe en række udfordringer i 

forbindelse med identifikation til ’7T som Schneider’, da det nye 7T, ikke tilbyder fikseret mening og dermed 

ikke tilbyder nogen identifikatorisk tilknytning. Det betyder, at ’7T som Schneider’ ikke repræsenterer nogen 

fast mening, men tvært om, minimum fire forskellige måder at forstå på, hvilket betyder, at identifikatorisk 

tilknytning problematiseres. For det første fordi 7T tilbyder en stærk subjektposition, som meningstilskriver 

Schneider som en trussel, for det andet fordi den meningstilskrivelse der er af ’7T som Schneider’, ikke er 

fikseret, men flydende gennem de fire mulige ækvivalenskæder, hvorfor ’7T som Schneider ikke 

repræsenterer noget, og for det tredje fordi der ikke er nogen fast forskelsættelse, er der ikke noget fast, 

nyt, os/dem.  Identifikation sker, i følge Laclau, på baggrund af en forskelsættelse, hvor der skelnes os/dem, 

for at udfylde meningstomhed95. Når 7T er blevet til Schneider Electrics, er der ikke længere nogen 

forskelsættelse, ej heller en fikseret mening, og dermed tilbyder ’7T som Schneider’ ikke en særlig stor 

identifikatorisk tiltrækning, nærmere politiske kampe om at fiksere mening, eller modstand for at 

opretholde os/dem distinktionen. 

                                                             

 

95 Laclau (1994) 14 
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Kan diskursen ikke udpege en forskel, er mening flydende og siger ikke noget, og kan ikke tilbyde 

identifikation. Derfor ser jeg 7Ts udfordring som værende, at fastlåse mening om ’7T som Schneider’, så det 

tilbyder identifikatoriske tilknytning. Dette sker, ifølge Laclau, gennem det politiske rum, hvor paradokserne 

afparadokseres, ved at mening ordnes, således at ’7T som Schneider’ fikseres og kan agerer social orden 

igen. Det politiske rum er, ifølge Laclau, sted for stor usikkerhed og kampe om at skabe hegemoni, hvorfor 

den flydende mening, kan medføre usikkerhed og frustrationer internt, da der konstant er brug for 

merkommunikation, for at bestemme den sociale orden. Det må derfor være givtigt for 7T, at 

afparadokserer paradokset, så mening kan sedimenteres og en sociale orden etableres om ’7T som 

Schneider’. Det handler dermed om, at beskrive en ny virksomhedsforståelse, som er i takt med 

virksomhedsforståelse om 7T, så den nye virksomhedsforståelse tilbyder identifikatorisk tilknytning, hvilket 

kan fordre integration i Schneider. Det er nu tid til at konkluderer på Analysedel 2.  

6.3.1 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at analysedel 2 har produceret to ækvivalenskæder, som tilbyder sig til 

iagttagelsespunktet Overtagelse, og diskursiveres hhv. som en trussel og en mulighed. Meningstilskrivelsen 

som en trussel, tegner et billede af Schneiders overtagelse, som havende en række negative konsekvenser 

for 7T, hvilket betyder, at 7T må ændre sin virksomhedsforståelse til det negative. Den mulighedsskabende 

meningstilskrivelse derimod, beskriver hvordan overtagelsen medfører en række nye initiativer og har 

positive konsekvenser for 7T, hvorved 7T kan blive mere 7T, gennem udvikling, ekspandering, nye kunder 

m.m.   

Det kan konkluderes at overtagelsen medfører, at 7T suges ind i Schneiders verden, hvilket betyder at ’7T 

som Schneider’ opstår, som rummer både 7T og Schneider, men samtidig skelner mellem de to. Derved 

bliver forståelsen af Schneider mere nuanceret, så Schneider ikke blot medfører bureaukrati og er 

hindrende for 7T, men fremstår som medførende ekspandering, udvikling, personlige muligheder m.m. så 

7T kan blive mere 7T. Det betyder, at forståelsen bliver paradoksal, da overtagelsen er både god og dårlig, 

Schneider en ven og en fjende, bureaukratisk og fri, samtidig med at 7T kan forblive sig selv, men må blive 

til Schneider. ’7T som Schneider’ har derfor ikke en fast virksomhedsforståelse som beskriver den sociale 

orden, derimod fire forskellige forståelser, som søger at meningstilskrive ’7T som Schneider’, hvorfor 

identifikation kompliceres, da der ikke identificeres til noget.  
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Det konkluderes dermed, at overtagelsen producerer en dialektisk tilbageførsel, som producerer ’7T som 

Schneider’, kobler alle fire ækvivalenskæder, og derfor rummer både 7T og Schneider – og Schneider som 

både en trussel og en mulighed. Det dekonstruerer diskursens forskelsættelse, og producerer en række 

paradokser, hvor Schneider medfører mere og mindre arbejde, mindre og mere frihed, færre muligheder og 

flere muligheder osv.  Overtagelsen viser dermed, hvordan diskursens forskel alligevel ikke er en forskel, da 

Schneider ikke blot er en trussel, men også en mulighed, hvilket betyder, at mening omkring ’7T som 

Schneider’ ikke er fikseret. Da identifikation sker på baggrund af fikseret mening, tilbyder ’7T som 

Schneider’ ikke identifikatorisk tilknytning, da mening her er flydende.  

Dermed bliver udfordringen at afparadokserer paradokserne, så mening igen kan fikseres og sociale enighed 

kan opnås omkring ’7T som Schneider’, videre at gøre det på en sådan måde, at 7T kan genkende sig selv i 

’7T som Schneider’.   
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7 Afparadokseringsstrategier 

I følgende vil jeg forsøge at udlægge nogle diskursive strategier 7T kan anvende, for at afparadoksere 

forståelsen af overtagelse og dét at 7T bliver til Schneider. Sproget er, i den poststrukturalistiske optik og hos 

Laclau, det, der skaber strukturerne og den sociale enighed, og dermed er sproget skabende for samfundet. 

Med denne optik konstrueres ’7T som Schneiders’ hverdag, praksisser og forståelse, gennem 

diskursiveringen, og det er derfor vigtigt for det daglige arbejde og den videre identifikation, hvordan ’7T 

som Schneider’ forstås. Der er iagttaget to meningstilskrivelser til overtagelsen; en mulighed og en trussel 

og det handler dermed om, at fordre den mulighedsskabende meningstilskrivelse, for at fremme 

identifikation til ’7T som Schneider’.  

Løsningen i eventuelle kommende integrations problemer, må ifølge det valgte blik, findes i 

diskursiveringen, altså det drejer sig om at skabe en givtig, positiv diskurs, som understøtter det 7T gerne vil 

være, når de bliver Schneider. Jeg vil kommentere på, nogle af de strategier, jeg øjner for, at minimerer den 

negative diskursivering og afparadoksere de paradokser diskursen har produceret, for på den måde at 

fikserer mening igen, som kan fremme identifikation.  

Laclau arbejde ikke, efter min forståelse, ud fra en præmis om, at man kan styre en diskurs, nærmere 

tilbyder hans teoretiske optik indsigt i diskurs, og hvordan denne ordner den sociale enighed. Laclau tilbyder 

dermed ikke nogle redskaber til, hvordan en paradoksal diskurs, kan styres eller sedimenteres i en bestemt 

retning. Laclau ikke tilbyder en handlings- eller løsningsorienteret tilgang, og hans optik kan derfor ikke 

anvendes i udarbejdelsen af afparadokseringsstrategier, hvorfor vil jeg introducere narratologien, som en 

metodisk tilgang til at afparadoksere paradokserne, som kan fordre identifikation og en fiksering af mening.  
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7.1 Narratologi 

Narratologi er en strukturalistisk optik, som tager udgangspunkt i fortællingens skabende kraft, og anser 

narrativet for et vilkår for eksistens96. Kort fortalt, anser narratologien fortællingen som skabende for den 

sociale orden, det er gennem fortællingen, der skabes identitet, identifikation og mening, om den verden 

der leves i97. Dermed kan man anvende narratologien til at forstå verden omkring en, men også til at forme 

den gennem fortællingen98. Jeg vil læse narratologien ind i en poststrukturalistisk optik og anvende den som 

en mulig strategi til, at udbrede en positiv diskursivering af overtagelsen. Anvendelsen betyder, at jeg ikke 

introducerer eller applicerer teorien, blot kommenterer på, hvilken vinkling på fortællingerne, jeg anser som 

givtige, og jeg går derfor på første orden i fremskrivningen af afparadokseringsstrategierne. Narratologien 

skal ses som en metode til at kommunikerer og ordne begreberne i tabel 6, på en givtig måde, hvordan 

selve narrativet skal udføres, må være op til 7T.  

7.2 Det tidslige 

En af de oplagte strategier, jeg mener 7Ts ledelse kan benytte sig af, er den tidslige. Ledelsen kan spille på, 

at enhver overtagelse skaber nogle komplikationer i starten, men at disse problemer vil minimeres gennem 

tid, hvorfor bureaukratiet og de mødte problematikker vil mindskes, og der vil åbnes for de muligheder 

Schneider tilbyder.  

Det handler dermed om, for ledelsen, at fremlægge et narrativ om en givtig, positiv og lys fremtid, hvor 

Schneider giver en række muligheder. Her kan tabel 6 anvendes som inspiration, til en vinkling af narrativet, 

og fremskrivningen af en fremtid, som er ækvivalent med den sociale orden i 7T, hvilket jeg vil mene, kan 

øge tilknytningen til narrativet, da der en genkendelighed og allerede eksisterende koblinger. Ved at fortælle 

historien, om en positiv, men realistisk fremtid, kan nogle af paradokserne operationaliseres og en 

                                                             

 

96 Pedersen (2009) 389-391 

97 Kemp (1996) 19 

98 Narratologien arbejder ud fra Mimesis 1-3, hvor jeg ser mimesis 1 som den genkendelige historie, altså det jeg har undersøgt, mimesis 2 som målet for den nye fortæll ing, altså det jeg undersøger 

nu, og mimesis 3 som sedimentering gennem fortælling. 
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forventning om en lysere fremtid måske fremmes, hvilket kan være med til at skabe en ny 

virksomhedsforståelse og øge identifikation.  

7.3 Det stedlige 

Endnu en tilgang til afparadoksering af diskursen, kan være i det stedlige, hvor det gøres klart, at der på en 

række områder vil være ændringer, som fører til mere bureaukrati, ventetider m.m., men samtidig at det 

åbner for muligheder på nogle andre områder.  Så konsekvenserne af overtagelsen struktureres, ved at sige; 

”På disse områder ændre tingene sig i en bureaukratisk retning, men det giver mulighed for disse ting, og 

alt i alt er resultatet meget bedre end før”, en form for operationalisering af forskellene. På den måde kan 

der også skabes fokus på de områder, hvor 7T ikke er ’perfekt’, og vise hvordan Schneider gør 7T bedre, 

hvilket kan anses som givtigt for en ny, kontingent virksomhedsforståelse.   

7.4 Det personlige 

Afparadoksering på det personlige plan, kan, som jeg ser det, ske på to niveauer; 1) i det daglige arbejde, 

her er rum for ledelsen, til at fortælle historien om, hvordan dagligdagen gøres bedre, fordi ’7T som 

Schneider’ betyder udvikling og ekspandering, hvilket kan medføre en række spændende ting i det daglig 

dagen. Og 2) kan ledelsen fokusere på de personlige muligheder der dukker op, gennem videreuddannelse, 

udstationering, øget netværk og sparringspartnere, m.m., som giver medarbejderne en række nye 

muligheder indenfor organisationen.  

7.5 Det praktiske 

Slutteligt; you gotta walk the talk. Jeg vil mene, at de ovenstående afparadokseringsstrategier bliver 

ligegyldige, såfremt de ikke bakkes op af handling, altså snak og begreber fint, men hvis der opleves en 

masse negative ting, alt imens ledelsen taler om guld og grønne skove, fremstår ledelsen blot som hyklerisk, 

og medarbejderne danner deres egen fortælling om ’7T som Schneider’. Derfor vil jeg mene, at det er 

vigtigt, at der fokuseres på en række praktiske initiativer, som bakker de narrative fortællinger op, og på den 

måde, der er med til at sedimentere en mere positiv diskursivering. Laclau beskriver selv, hvordan diskursive 

strukturer ikke er uafhængige af fysiske begivenheder, men det er meningstilskrivelserne der giver dem 
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deres betydning99. Derfor vil jeg mene, at nogle praktiske initiativer, som støtter de narrative fortællinger vil 

være brugbare til at øge den positive diskursivering og identifikation. Så 7T has got to walk the talk.   

 
  

                                                             

 

99 Laclau & Mouffe (1985), 108 
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8 Konklusion 

På baggrund af min undersøgelse, er jeg nu klar til at konkluderer på min analyse og dermed besvare min 

problemformulering; Hvordan forstår 7 Technologies, Schneider Electrics overtagelse af 7 Technologies, 

hvilke identifikatoriske udfordringer medfører det og hvilke strategier kan mindske disse? 

Det kan konkluderes, at 7T danner virksomhedsforståelse om hhv. 7T og Schneider, på to forskellige måder, 

hvor 7T repræsenterer frihed, gennem en lille, fleksibel, virksomhed med medbestemmelse og autonomi, 

og Schneider som bureaukrati, gennem en rigid, procedurefyldt kolos. Hvor der er stor identifikatorisk 

tilknytning til 7T gennem en konstant positiv beskrivelse, og modstand mod Schneider, gennem en negativ 

beskrivelse. Samt hvordan modstanden til Schneider reproducerer identifikationen til 7T, da den forsikre 

om, at 7Ts virksomhedsforståelse er den rigtige.  

Endvidere kan det konkluderes, at der er dannet mening om overtagelsen på en sådan vis, at den både 

forstås som en trussel og som en mulighed, for 7Ts måde at forstå sig selv på, hvorfor overtagelsen anses 

som paradoksal. 7T suges ind i maven på Schneider gennem overtagelsen, hvorved 7T må ændre sin 

virksomhedsforståelse til at inkludere Schneider, det producerer ’7T som Schneider’. ’7T som Schneider’ 

rummer både 7T og Schneider, og Schneider på en god og en dårlig måde. Det betyder, at der ikke er en klar 

forståelse, eller mening om ’7T som Schneider’, hvorfor der ikke tilbydes identifikatorisk tilknytning, da der 

ikke identificeres med noget specifikt, og derfor kan den ikke beskrive en social orden.  

Det kan derfor konkluderes, at det kan blive problematisk, at skabe identifikation til ’7T som Schneider’, da 

der ikke findes en klar forståelse, og videre fordi 7T yder stor identifikatorisk tilknytning, da diskursiveringen 

af os/dem konstant reproduceres. Derfor bliver udfordringen, 1) at beskrive hvad ’7T som Schneider’ 

betyder, ved at afparadokserer de paradokser overtagelsen medfører, så der er mulighed for at fremskrive 

kontingent virksomhedsforståelse, og 2) at gøre dette på en måde, hvor Schneider anses som en mulighed 

frem for en trussel, for derigennem at fordre 7Ts identifikation til Schneider.  Udfordringen er derfor, at 

imødekomme de forståelsesmæssige udfordringer, der er iagttaget i forbindelse med overtagelsen, samt at 

skabe et ’os’ som favner både 7T og Schneider, på en måde som 7T kan identificerer sig med.  

Jeg konkluderer videre, at en strategi for mindskelsen af udfordringerne, kan være positive og realistiske 

narrativer, som imødekommer de to udfordringer. Gennem et fokus på 1) det tidslige, hvor der fortælles om 



Cand. Soc. i Politiske Kommunikation og Ledelse 

June 27, 2013 

 

83 

 

 

en overgangsperiode, efterfulgt af en forenelig virksomhedsforståelse af ’7T som Schneider’.  2) det stedlige, 

hvor ’7T som Schneider’ vil være dårligere på nogle områder, men at det åbner en lang række muligheder 

på andre, som i alt beskriver en bedre fremtid, og 3) og det personlige, hvor der kan udbredes fortællinger 

om øgede muligheder gennem udvikling og ekspandering i det daglige arbejde, samt læring og uddannelse 

på det personlige plan. De narrative strategier, som alle søger at afparadokserer paradokset mellem 7T og 

Schneider, mener jeg, kan fremme en mere kontingent forståelse af ’7T som Schneider’, hvilket kan øge den 

identifikatoriske tilknytningskraft, og minimere nogle af de udfordringer som overtagelsen byder på.  
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9 Metodisk refleksion 

Der er nu konkluderet på min undersøgelse, og det er tid til, at reflekterer over mine metodiske og 

analysestrategiske valg, for dermed at sige noget om kvaliteten af undersøgelsen. Jeg har valgt, at 

beskæftige mig med validitet og reabilitet i refleksionen, da det indbyder til selvkritik. Inden for den 

traditionelle, metodiske analysetilgang er validitet og reabilitet et vigtigt moment for kvaliteten af ens 

undersøgelse 100 . Qua den analysestrategiske tilgang, frasiges en ontologisk tilgang, og dermed de 

traditionelle begreber om validitet og reabilitet. Følgende er mit forsøg på at læse validitet og reabilitet ind i 

et analysestrategisk perspektiv.  

9.1 Validitet 

Validitet, traditionelt rigtigheden af ens undersøgelse, hvor vidt man har afdækket sandheden101, må få ny 

betydning, da jeg ikke arbejder med et sandhedsbegreb. I min research til denne afhandling, har jeg ikke 

fundet en redigeret udgave af validitetsbegrebet, hvorfor jeg vil forsøge med min egen. Validitet forstås, 

som styrken af analysestrategien, gennem en vurdering af, hvorvidt analysestrategien er implementeret og 

fulgt gennem analysen, samt en retrospektiv vurdering af, om den var fyldestgørende til besvarelsen af 

problemformuleringen. Disse parametre anser jeg, som vigtige for undersøgelsens validitet, når man 

arbejder analysestrategisk og dem vil jeg undersøge nu.  

Min genstand har været diskurs, og denne har jeg undersøgt, gennem de to iagttagelsespunkter os/dem og 

overtagelse, min konditioneringen var, at undersøge diskursen gennem de to iagttagelsespunkter ved brug 

af Laclaus diskursteori. Jeg mener, at have været tro overfor begreberne, ved at anvende dem konsistent, 

gennem iagttagelsen af de fire ækvivalenskæder som kobles til nodalpunkterne, samt diskursen 

forskelsættelse, hvor den skelner internalitet/eksternalitet, hvorved identifikation til 7T er iagttaget.  

                                                             

 

100 Brymann (2004) 272-273 

101 Brymann (2004) 272-273 
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Jeg har iagttaget, hvordan diskursen om 7T udspiller sig, når Schneider er sat som forskel, gennem 

iagttagelsen af ækvivalente begreber, som kobler sig til hhv. 7T og Schneider gennem nodalpunktet os/dem. 

Videre hvordan forskellen reartikuleres gennem en spejlingen til den anden, så når 7T er fleksibel, er 

Schneider som ufleksibel, og når Schneider er rigid, spejles 7T som eksempelvis nytænkende og så 

fremdeles.  Der skelnes konstant internalitet/eksternalitet, hvorved 7T kontant er på den positive, 

inkluderende side, hvilket skaber den subjektposition, som identificerer sig til 7T.  

Endvidere har jeg analyseret, hvordan diskursen indtræder i sin omverden gennem en dialektisk 

tilbageførsel produceret af overtagelsen, som betyder, at 7T må indgå i Schneider. Her har jeg iagttaget 

hvordan det, at diskursen må indgå i sin omverden, betyder at ’7T som Schneider’ opstår, hvor 7T og 

Schneider er kombineret, hvilket ordnes gennem to ækvivalenskæder; Schneider som en trussel og 

Schneider som en mulighed.  Den dialektiske tilbageførsel forsaget af overtagelsen, betyder, at ’7T som 

Schneider’ må favne ækvivalenskæderne om 7T, Schneider, og de to der meningstilskriver overtagelsen. Jeg 

har derfor undersøgt hvad der sker når en diskurs indgår i sin omverden, hvor den skelner os/dem, men nu 

ser de muligheder ’de’ bringer. Jeg har derfor vist hvordan 7T skaber mening om overtagelsen, hvilket var 

formålet med denne analyse. 

Jeg gennem min diskursanalyse vist, hvordan forskellene dekonstrueres gennem den positive 

meningstilskrivelse, som viser, at Schneider ikke blot er en trussel, men også en mulighed, hvorved 

Schneider både bliver umulighedsbetingelse og mulighedsbetingelse for 7T. Således producerer 

dekonstruktionen en række paradokser, som viser hvordan en forskel ikke rigtig er en forskel. Hvordan 

diskursen maler verden hvid/sort, hvor den nærmere er farverig. 

Dekonstruktionen var hverken iagttagelsespunkt eller konditioneret, men blev vist gennem diskursanalysen, 

hvormed jeg har vist forskellens uafgørbarhed og Laclaus cirkulære forhold mellem diskurs og 

dekonstruktion. Min undersøgelse viser, hvordan diskursen producerer forskelle, som dekonstrueres 

gennem den positive meningstilskrivelse, som producerer paradokser, der viser forskellens uafgørbarhed. 

(se figur 8 for visuel visning). Dekonstruktionen viser også de diskursive og identitetsmæssige udfordringer 

7T kan møde, i forbindelsen med overtagelsen. Da dekonstruktionen viser den paradoksale 

meningstilskrivelse af ’7T som Schneider’, hvorved det kan blive problematisk at skabe inklusion til 

Schneider. Jeg mener derfor, at have fulgt min analysestrategi, da jeg har vist diskursens udfoldelse, gennem 

de to iagttagelsespunkter og videre, hvordan diskursen dekonstruerer sin egen forskel – en Laclau analyse.   
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Diskursteorien og min fremlagte analysestrategi, har været stort set fyldestgørende til besvarelsen af min 

problemformulering. Dog indskrives denne afhandling i en epistemologisk tradition, hvor diskursen ikke 

anses som ’styrbar’, hvorfor den ikke kan besvare hvordan de iagttagede udfordringer kan afhjælpes. 

Narratologien blev introduceret som et bud på en strategi, til at afhjælpe de diskursive og identifikatoriske 

udfordringer. I narratologien skaber fortællingerne skaber strukturerne, hvorfor narrativet kan være en 

strategi til, at fremme den positive diskursivering og identifikation. Jeg mener dermed, at have besvaret min 

problemformulering til fulde – end dog med lidt inspiration fra narratologien.  

9.2 Reabilitet  

Reabilitet er traditionelt forstået som stabiliteten af en undersøgelse102, altså får man de samme resultater, 

hvis undersøgelsen gentages flere gange. Den traditionelle forståelse af reabilitet er modstridende med mit 

videnskabsteoretiske og teoretiske fundament, da alt er konstitutivt og anden ordens iagttagelser, vil der 

aldrig kunne udføres en undersøgelse som denne. Selv med den samme opbygning, empiri m.m., kan det 

ikke blive det samme, denne undersøgelse er min iagttagelse af genstanden, og dermed præger mit 

verdensbillede, uddannelsesmæssige baggrund, personlighed, tankegang, indtryk af respondenterne, 

skriveproces m.m.. Det betyder, at jeg i udformningen af denne undersøgelse, vil have nogle blinde pletter 

og nogle måder at gøre tingene på, som er medbestemmende for udførelsen. Igen har jeg ikke fundet et 

reabilitetsbegreb, som passer ind i den analysestrategiske tilgang, hvorfor jeg er kommet frem til følgende: 

Reabiliteten vurderes ud fra en diskussion om min empiriske behandling og mine blinde pletter. Dermed vil 

jeg søge at lave en tredje ordens iagttagelse af undersøgelsen, hvor jeg iagttager, hvordan jeg har iagttaget 

genstanden, for på den måde at identificere specialets blinde pletter og stærke og svage sider, og dette vil 

udmunde af i en vurdering af reabiliteten af konklusionen i denne analyse. 

I dette speciale har jeg undersøgt, hvordan den diskursive ordningen omkring os/dem udfolder sig i 7T, i 

henhold til Schneider, samt hvad der sker med denne ordning, når ’os’ må blive til ’dem’, gennem den 

dialektisk tilbageførsel overtagelsen producerede. Jeg har identificeret nogle af de diskursive og derfor 

                                                             

 

102 Brymann (2004) 272-273 
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identifikatoriske udfordringer 7T kan opleve gennem overtagelsesprocessen, diskursanalysen gør mig derfor 

blind overfor, hvilke problematikker 7T rent faktisk oplever, hvordan medarbejderne håndterer 

overtagelsen,  hvorfor de siger som de siger, hvad der kan gøres ved det, og så fremdeles. Jeg kan derfor kun 

besvare netop min problemformulering.  

Videre vil der uden tvivl være andre begreber som knytter sig til de valgte nodalpunkter, og tilbyder sin 

mening og er med til at definerer diskursen, hvorfor undersøgelsen skal anskues som en anden ordens 

iagttagelse, altså mine iagttagelser af respondenternes diskursivering af 7T, som kun er iagttagelser – ikke 

sandheder, hvorfor denne afhandling også vil have sine blinde pletter. Der vil derfor være citater jeg har 

udeladt, som andre ville anse som meningsfyldte – hvorfor undersøgelsen, som enhver undersøgelse, ville 

have godt af endnu et sæt øjne, for at styrke reabiliteten.  

I udvælgelsen af det empiriske materiale, har jeg valgt citater, som  er strømlinet i forhold til det resterende 

empiriske materiale, hvor det valgte citats mening, kan genkendes andre steder. Derfor øges analysernes 

reabilitet, da det ikke blot er én respondents udmeldelser, men et citat som repræsenterer en tendens. 

Kombineret med mængden af citater, samt varieteten i respondenter som anvendes, gennem analysen, 

anser jeg min empiriske behandling for relativt stabil. Der er dog respondenter som anvendes mere end 

andre, hvilket både kan ses, som en iagttagelse af stærkere koblinger til den subjektposition de identificerer 

sig med og som en vurdering fra min side, hvor visse anses som respondenter mere villige til at dele end 

andre, hvorfor der naturligvis har været mere ’kød’ på deres interviews. Dette kan dog også ses som et 

udtryk for, at finde hvad man ser efter, som kan fordreje analysens retning, hvorfor jeg netop har være 

opmærksom på, at de anvendte citater er udtryk for strømninger gennem det empiriske materiale. Jeg 

anser derfor min databehandling som overvejende pålidelig, hvilket styrker reabiliteten i mine konklusioner.  

Videre har jeg gennem udvælgelsen af empiriske materiale, gjort mig blind for andre blikke, andre diskursive 

ordninger der kobler sig som meningstilskrivende til 7T,  såsom interne forskelle i forhold til Utilities og 

Automation. Mellem de to afdelinger er der iagttaget forskelle – både i forhold til kultur, men også i forhold 

til diskursivering af overtagelsen, grundet en tidligere overtagelse i 2001. Disse interne formationer kan jeg 

ikke sige noget om, da jeg har valgt at iagttage 7T som én organisation, hvorfor min undersøgelse givetvis vil 

mangle en kompleksitet i forhold til de interne forskelle. Derfor kan denne undersøgelse kun anses som 

vejledende i forhold til 7Ts overtagelse, og det må være 7Ts ledelses job, at iagttage hvilke strategier passer 

bedst hvor. Dog vil jeg mene, at mine konklusioner er frembragt på baggrund af en relativt pålidelig 
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databehandling, samt en indsnævring af undersøgelsen, som betyder, at jeg kun konkluderer på ting, jeg har 

beskæftiget mig med gennem analysen. Med det aber dabei, at undersøgelsen her, er en anden ordens 

iagttagelse, hvorfor jeg vil være blind på nogle af undersøgelsens svage punkter. 

Slutteligt, har jeg gjort mig blind for aktørperspektivet, hvilket også har voldt mig lidt problemer i 

forbindelse med interventionen i form af afparadokseringsstrategierne, hvorfor min perspektivering har 

fokus på aktører.  
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10 Perspektivering 

I dette speciale har jeg fokuseret på diskurs, og jeg har undersøgt hvad Laclaus blik kan tilbyde, når man 

kigger på virksomhedsovertagelser og hvordan der skabes mening herom, samt hvordan, et fokus på den 

positive diskurs kan være et redskab til øget identifikation. Alt dette er iagttaget ud fra post-strukturalismen 

og Laclau, som gør op med aktørtænkning, og kun iagttager diskursive strukturer. Det er således kun det 

talte ord, som er iagttaget her, og dermed går man glip af andre iagttagelsespunkter.  

Var dette et konsulentarbejde, var det formentlig blevet kombineret med en række observationer af det 

daglige arbejde, aktørprofiler, de formelle strukturer, dokumenter omkring overtagelsen, m.m.. I det 

følgende vil jeg perspektivere til, hvilken indsigt en mere aktør præget tilgang kunne have bragt, og jeg har 

valgt at gå til Pierre Bourdieu. 

Bourdieu er, som tidligere nævnt, social konstruktivistisk, og hans feltanalyse er analysen af, hvordan et 

givent felt er konstrueret, gennem en række kapitaler, værdier, præmisser, krav til habitusser m.m., som 

danner feltet og de sociale regler. Bourdieu anvender ofte en spilanalogi til at forklare hans feltanalyse, hvor 

feltet er spillet, og konstrueret efter hvilket spil der spilles, hvilket felt det er, hvor der er en række 

underforståede regler, som deltagerne bekræfter gennem deres deltagelse i feltet103. Habitus er det som gør 

spillerne i stand til at spille spillet og bestemmer deres position i spillet, dvs. deres sociale baggrund, 

løbebane og holdninger. Kapitaler (symbolsk, økonomisk, kulturelt og social) er de værdier der har 

betydning i spillet, altså de kort spillerne har på hånden, og disses værdi varierer fra felt til felt. Spillet er 

konstrueret efter doxa, som er spillereglerne, altså underforståede værdier og sociale regler, som alle 

kender, selvom de ikke nødvendigvis er eksplicitte104. Bourdieu tilgang har store ligheder med Laclau, men 

tilbyder en aktørbaseret analysestrategi, med stor kompleksitet, gennem et fokus på det relationelle og 

konstruktivistiske, gennem observationer af aktørerne og feltet105.  

                                                             

 

103 Bourdieu (1996) 85 

104 Bourdieu (1996)85-87 

105 Bourdieu (1996) 84 
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Dette kunne give en bredere indsigt i det daglige arbejde, aktørprofiler, de formelle strukturer, interne 

magtkampe, usagte regler, værdigrundlag m.m. og kunne derfor vise andre givtige iagttagelsespunkter, som 

kunne være brugbare for analyse af en overtagelsesproces.  

Feltanalysen kunne således gå ud på, at iagttage hvordan 7T konstitueres som felt, gennem de sociale 

konstruktioner i feltet, ved analysen af de gyldige kapitaler, doxa og de habitusser som konstruerer den 

sociale orden. Endvidere kunne det iagttages, hvordan 7T som felt, skaber sin egen grænse, i konstruktionen 

af Schneider Electrics og hvordan Schneiders overtagelse, kunne ændre den sociale konstruktion af 7T som 

felt, hvorved spillereglerne og positionerne ændres, og habitus og kapital får ny betydning, således at der 

sker en forskydning i den sociale konstruktion. Dette kunne åbne for nye indsigter, samt en forøgelse i 

analysens dybde, da det praktiske og aktørernes konstruktioner kunne medtages i en analyse.  

Bourdieu har et skarpt blik for forskellige positioner inden for feltet og hans teoretiske perspektiv kunne 

derfor være enormt interessant. Med feltanalysen kunne de ansatte i 7T iagttages som aktører og det kunne 

fremanalyseres hvordan modstand, hierarki og magt m.m. udspiller sig som følge af overtagelsen. Dette 

kunne uden tvivl frembringe givtige indsigter, og var dette et konsulent arbejde, eller var der 80 ekstra sider, 

ville Bourdieu være et godt bud på et fortsæt.  
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12 Bilag 1 - 7T orgnanisationsdiagram 
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14 Bilag 2 – metodologiske overvejrelser 

  

14.1 Udførelsen af interviews 

Som tidligere nævnt har jeg, i min empiriindsamling, foretages to interviewrunder og jeg vil nu beskrive 

forløbet.Første interviewrunde fandt sted d. 1. maj 2012 på 7Ts hovedsæde i Birkerød. Her interviewede jeg 

følgende seks personer i følgende rækkefølge: 

 Technical Writer: Claus Majvig (Automation) – Interviewguide: Medarbejder – Bilag 1 

 Senior Software Developer: Martin Ehlers Andersen (Automation) – Interviewguide: Medarbejder – 

Bilag 1 

 Development Manager: Preben Overgaard (Utilities) – Interviewguide: Leder – Bilag 2 

 Tecnical Writer: Mette Nyberg (Utilities) – Interviewguide: Medarbejder – Bilag 1 

 Product og Marketing Manager: Lars Troldahl (Administration) – Interviewguide: Leder – Bilag 2 

 CFO/HR/Finance Manager: Anya Mantzius (Administration)  – Interviewguide: Leder – Bilag 2 

Herefter foretog jeg den metodiske behandling (se nedenstående afsnit) af de seks interviews og 

påbegyndte min analyse, hvorved jeg fik en indsigt i hvilke interviews der ville blive de bærende. Endvidere 

fremanalyserede jeg en række nedslåningspunkter og dermed et fokus for anden interviewrunde. 

Anden interviewrunde fandt sted d. 15 juni 2012 og talte 

 Administrerende Direktør & Business Unit Manager Utilities: Jens K. Løppenthien – Interviewguide: 

adm. Direktør – Bilag 4 

 Business Unit Manager og Schneider-mand: Sebastian Ory (Automation) – Interviewguide: 

Schneider – bilag 5 
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14.2 Metodisk behandling af interviews 

Den metodiske behandling af interviewene er sket i henhold til Steinar Kvales 7 trin106, som nu vil blive 

beskrevet, samt vist hvordan udført. 

Første trin – Tematisering: Tematiseringen fandt allerede sted i forbindelse med udarbejdelsen af speciale 

ideen, hvor jeg klargjorde formålet med dette projekt, samt den teoretiske tilgang. Her specificerede jeg at 

jeg ville iagttage hvordan forståelsen af 7T blev udfordret i forbindelse med Schneider Electrics overtagelse 

af 7T. 

Andet trin – Design: Udarbejdelsen af interviewguides, fandt sted på baggrund af mit iagttagelsespunkt, 

samt konditioneringen af mit teoretiske blik. I interviewene bliver der spurgt ind til en række forskellige 

temaer, da det åbner op for en række mulige analyser og det er først efter udførelsen af interviews 

analysens fokus for alvor kan kortlægges. 

Jeg har anvendt en semi-struktureret metode i udførelsen af interviewene og dermed interviewguiden, hvor 

der har været en række overordnede temaer som respondenterne har besvaret, men der er efterfølgende 

stillet forskellige uddybende spørgsmål107.  Der er blevet udarbejdet i alt 4 interviewguides og ovenfor kan 

ses hvilke interviewguides der er anvendt til hvilke interviews. 

Se bilag 3-5  for interviewguides. 

Trejde trin – Interviews: Dette trin fandt sted i tre faser: 

Første fase var at få aftalt interviews, her startede jeg ud med at holde et møde med Anya Mantzius, 

Finance & HR manager, og administrerende direktør Jens Krogh Løppenthien108. På dette møde forklarede 

                                                             

 

106Kvale (2009), side 122 
 
107Brymann 204, side 320 - 329 
 
108Dette møde blev desværre ikke optaget på diktafon, men indgår som del af min baggrundsviden om 7T.  
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jeg min speciale ide, de forklarede om 7T og vi talte os frem til et fælles grundlag. Herefter aftalte vi første 

interviewrunde med de 6 respondenter som Anya udvalgte, hun medsendte samtidig en kort introduktion af 

mig og mit speciale til respondenterne. 

Anden fase var selve udførelsen af første interviewrunde, som jeg naturligvis udførte. Interviewene blev 

optaget på en diktafon og alle respondenterne var informeret om dette. Strukturen af spørgsmålene var 

som tidligere nævnt semi-struktureret og kan læses i bilag 4 og 5. 

Tredje fase var anden interviewrunde, som blev udført på baggrund af første runde og efter samme teknik, 

se bilag 5-6. 

Fjerde trin – Transskribering: Alle interviews er transskriberet efter samme metode, hvor lange pauser 

indskrives, samt diverse øh og ehm’er. Jeg i alt har otte transskriberede interviews, som i alt tæller *200* 

sider, af miljømæssige årsager har jeg valgt ikke at printe transkribtionerne, men i stedet er de vedlagt på 

CD-rom, hvor lydfilerne også kan findes. 

Jeg har valgt at omskrive citaterne i analysen, så de fremstår flydende og grammatisk korrekt, dermed har 

jeg slettet diverse gentagelser af ord, øh’er, fortalelser og dumme formuleringer, dette øger 

læsevenligheden i selve analysen og hvis læser ønsker det fulde citat, vil det kunne findes i 

transkribtionerne. 

Femte trin – Analyse: Opsættelse af regler for analyse. Her er langt en strategi for udførelsen af analysen, 

gennem den analysestrategiske gennemgang, som bør sikre, at analysen er udarbejdet tro mod teorien, 

konsistent og konsekvent og derfor må min analyse stå eller falde på min analysestrategi, samt om jeg har 

fulgt denne. 

Sjette trin – Verifikation: Verifikationen af denne undersøgelse diskuteres i afsnittet 'Metodiske 

overvejelser', hvor jeg undersøger validitet, reabilitet og undersøgelsens blinde pletter.  

Syvende trin – Rapportering:  Poststrukturalismen og Laclau udsiger ingen kraft om at kunne styre 

diskursen, hvorfor min rapportering, altså hvad undersøgelsen kan bruges til, ikke er direkte 

handlingshenvisende, men nærmere giver ledelsen i 7T værktøjer til at håndterer overtagelsen bedre. Se 

afsnittet afparadokseringsstrategier. 
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15 Bilag 3 – Interviewguide – Medarbejder 

Formelt:  

 Hvor længe har du været i 7T? 

Før: 

 Hvordan ville du beskrive 7T før opkøbet?  

 Hvordan er 7Ts kultur? 

 Hvad var dit indtryk af ledelse og lederne? – hvordan foregik det?  

o Autonomi – Selv-bestemmelse  

o Hierarki 

o Implementerings tid/mulighed 

 Har du spillet en rolle i overtagelsen? Hvilken? – fortæl. 

Nu:  

 Hvordan vil du beskrive 7T i dag? 

o Kan du mærke en forskel fra før? – Hvis, hvilke? 

 Hvornår/hvor lægger du mærke til at 7T er blevet opkøbt?  

o Arbejdsgange/områder 

o Autonomi 

o Egen-indflydelse m.m. 

 Mener du at opkøbet har ændret præmisserne for lederne?  

o Mindre / mere autonomi – selv-bestemmelse 

o Hierarkisk 

o Implementeringsmuligheder 

 Mener du generelt at opkøbet har medført ændringer? 

o Generelt? 

o For ledelsen? 
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o For medarbejderne? 

 

 Hvordan tror du dine kollegaer har det med opkøbet?  

o Oplever du en modstand? – hvis, hvordan udspiller den sig? 

 Hvilke udfordringer mener du at 7T står overfor i dag? – på organisationsfronten 

Fremtid 

 Hvad forventer du af fremtiden? 

o Hvordan har du det med det?  

 Forudser du store ændringer? 

o i det daglige virke? 

o For ledelse? 

o Selv-bestemmelse 

o Hierarki 

o Implementering 

 Er du nervøs for hvordan 7T udvikler sig? – kulturelle ændringer 

 Prøv at beskriv 7Ts fremtid med 3 ord? 

 

Schneider electrics: 

 Hvordan mener du, at Schneider Electrics har håndteret overtagelsen? 

 Har Schneider Electrics forsøgt at detailregulerer? 

 Forsøger Schneider at ændre på 7T?  
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16 Bilag 4 - Interviewguide – leder 

Formelt:  

 Hvor længe har du været i 7T? 

Før: 

 Hvordan ville du beskrive 7T før opkøbet?  

o Kan du sige lidt om kulturen? 

 Hvordan mener du præmisserne for ledelse var?  

o Autonomi, Selv-bestemmelse, Hierarki 

o Implementerings tid/mulighed 

 Hvilken rolle har du spillet i overtagelsen? 

o Kan du fortælle lidt om det? 

Nu:  

 Hvordan vil du beskrive 7T i dag? 

o Kan du mærke forskel? – Hvis, hvilken? 

 Hvor lægger du mærke til at 7T er blevet opkøbt?  

o Arbejdsgange 

o Autonomi 

o Egen-indflydelse m.m. 

 Mener du at opkøbet har ændret præmisserne for ledelse?  

o Autonomi – Selv-bestemmelse 

o Hierarki 

o Implementerings tid m.m. 

 Mener du generelt at opkøbet har medført ændringer? 

o For 7T? 

o For ledelsen? 
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o For de almene medarbejdere? 

 

 Hvordan tror du, medarbejderne har det med opkøbet?  

o Oplever du en modstand? – hvis, hvordan udspiller den sig? 

 Hvad gør du for at imødekomme modstand? 

 Hvad gør 7T for at løse den?  

 Hvilke udfordringer mener du at 7T står overfor i dag? – på organisationsfronten 

Fremtid 

 Hvad forventer du af fremtiden? 

o Hvordan har du det med det?  

 Forudser du store ændringer? 

o i det daglige virke? 

o For ledelse? 

o Selv-bestemmelse 

o Hierarki 

o Implementerings tid m.m. 

 Er du nervøs for hvordan 7T udvikler sig? – kulturelle ændringer 

 Prøv at beskriv 7Ts fremtid med 3 ord? 

 

Schneider electrics: 

 Hvordan mener du at Schneider Electrics har håndteret overtagelsen? 

 Har Schneider Electrics forsøgt at detailregulerer? 

 Forsøger Schneider at ændre på 7T?  
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17 Bilag 5 - Interviewguide – Jens 

Formelt:  

 Hvor længe har du været adm. Direktør i 7T? 

Før: 

 Hvordan ville du beskrive 7T før opkøbet?  

o Kan du sige lidt om kulturen? 

 Hvordan mener du præmisserne for ledelse var?  

o Autonomi, Selv-bestemmelse, Hierarki 

o Implementerings tid/mulighed 

 Kan du fortælle lidt om overtagelsen? 

Nu:  

 Hvordan vil du beskrive 7T i dag? 

o Kan du mærke forskel efter opkøbet? – Hvis, hvilken? 

 Hvor lægger du mærke til at 7T er blevet opkøbt?  

o Arbejdsgange 

o Autonomi 

o Egen-indflydelse m.m. 

 Har opkøbet ændret din automoni?  

o Din ledelse? 

o Dine muligheder? 

 Har opkøbet ændret præmisserne for ledelse generelt?  

o Autonomi – Selv-bestemmelse 

o Hierarki 

o Implementerings tid m.m. 

 Har opkøbet har medført ændringer? 

o For 7T? 
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o For ledelsen? 

o For de almene medarbejdere? 

 

 Hvordan tror du, medarbejderne har det med opkøbet?  

o Oplever du en modstand? – hvis, hvordan udspiller den sig? 

 Hvad gør du for at imødekomme modstand? 

 Hvad gør 7T for at løse modstanden?  

 Hvilke udfordringer mener du at 7T står overfor i dag? – på organisationsfronten 

Fremtid 

 Hvad forventer du af fremtiden? 

o Hvordan har du det med det?  

 Forudser du store ændringer? 

o i det daglige virke? 

o For ledelse? 

o Selv-bestemmelse, Hierarki, Implementerings tid m.m. 

 Hvad tænker du om eventuelle fremtidige kulturelle ændringer? 

 Prøv at beskriv 7Ts fremtid med 3 ord? 

 

Schneider electrics: 

 Kan du prøve at sætte nogle ord på Schneider Electrics? 

o Din oplevelse af organisationen? 

 Hvordan mener du at Schneider Electrics har håndteret overtagelsen? 
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18 Bilag 6 - Interview guide – Sebrastian ory 

 

 How long have you been in Schneider Electrics? 

 How long have you been in 7T? 

Schneider:  

 How would you describe Schneider as an organisation? 

 What is the overall culture? 

 Can you explain how the Schneider cooperation works? 

o Implementation, hierarchy, regulation 

 How does management work? – autonomy, bureaucracy, hierarchy, self-management, implementa-

tion time/possibility 

 Is Schneider a fast changing organisation? 

 How long is response time on an average? 

Critique:  

 A lot of the employees I have interviewed in 7T, states that Schneider is difficult to maneuver in 

(e.g. contact person) – can you recognize that?  

 They’ve also discussed long implementation time – can you say some words about that? 

 And long response time? 

7T:  

 What is your expression of 7T? 

 Can you say something about the culture? 

 Do you think they differ much from Schneider? 

 How do you think they have managed the takeover? 

Resistance  

 Do you experience resistance from the employees?  

o How is it expressed? 

o How do you handle the resistance? 

o How do you think the resistance is handled overall? 


