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What they say about leaders  
A critical discourse psychological study of job advertisement aimed at 

Swedish labour market 
 

Haebat El-yassir 
 

By studying what job ads convey, you can get a picture of the values 
that prevail in the labour market at a given time (Helgesson, 2001). The 
aim of the study was to highlight the construction of leadership in job 
advertisements. The research questions are the following: (1) which 
subject position on leadership can be discerned in our time? And (2) 
what leadership is most sought after in job ads in the fall of 2019. The 
study explores 50 recruitment ads, 25 from the private sector and 25 
from the public sector. The study takes off from the social construction-
ist perspective and Edley’s discourse psychology was used as method-
ology. The results were interpreted in close proximity to the conceptual 
tolls: interpretive repertoires (fifteen) that generated subject positions 
(four) and ideological dilemma (one). The results show that the subject 
positions on leadership that can be distinguished in our day are (1) the 
communicatively clear leader, (2) the responsible leader, (3) the brave 
leader and, (4) the experienced leader. The results display that leaders 
who could identify themselves as communicatively clear, responsible, 
brave and is experienced are most wanted in the Swedish labour market 
in our days. The ideological dilemma is based on the requirement to be 
a good leader by employers but the idea of a good leader differ.   
 
Key words: Leadership, job advertisements, critical discourse psychol-
ogy, interpretative repertiores, subject positions 

 
 

Inledning  
 
En rekryteringsannons räknas till en sakprosatext med en praktisk funktion vilket är, att infor-
mera och att påverka till ett handlande. Det är en text som de flesta läser, möjligtvis i jakt ef-
ter arbete eller av ren nyfikenhet. En platsannons är ordagrant en annons. I platsannonsen har 
organisationen i fråga möjlighet att marknadsföra företaget utöver själva platsförmedlandet. 
Sakprosatexter har studerats i ett historiskt perspektiv mellan åren 1970–2000. Annonsspråk 
har undersökts tidigare (se exempelvis, Korpus, 2008; Pettersson, 1974 Tendefilt, 2008) och 
kan bidra med att fylla kunskapsluckor gällande hur sakprosatexter och annonstexter fungerar 
(se exempelvis, Englund & Ledin, 2003; Helgesson, 2011; Melander & Olsson, 2001; Ohls-
son, 2007; Palickis: 2010).   

Av vilka skäl är det av intresse att forska om sakprosatexter? Helgesson (2011) anger två 
huvudskäl, språkexternt är det först skälet. Helgesson (2011) beskriver att platsannonsernas 
språkbruk speglar de värderingar som råder i arbetslivet vid en given tidpunkt. Platsannon-
serna fungerar därav som en reflektion av samhället och sin tid. Det är enligt författaren en 
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text som läses av ett stort antal individer. Likt andra texter med många läsare, kan platsannon-
ser antas påverka människors språkanvändning och tankar eftersom läsaren antas ta till sig av 
de värderingar och det språkbruk som platsannonserna ger uttryck för.  

Det andra skälet är språkinternt. Helgesson (2011) beskriver ett sätt att undersöka hur språk 
i bruk fungerar och detta är genom att studera hur språket används i en genre. Utgångspunkten 
är att platsannonserna är en genre då språkbrukare känner igen den som en sådan och kan tala 
om platsannonser utan att behöva en närmare förklaring. Texter inom en genre kan enligt för-
fattaren ses som språk som utför samma slags jobb. Om en genre är ett slags texter som gör 
ett särskilt jobb är det av intresse att studera hur detta jobb utförs i vår samtid. Englund och 
Ledin (2003, s. 8) beskriver att texter med ett högt antal läsare har en påverkan på individers 
tänkande och agerande men även samhället. Helgesson (2011) menar att det svenska sak-
prosaprojektet som bedrevs åren 1996–2003 inriktades i första hand på texter som antogs nå 
en stor del individer i första hand. Detta då de antog att texter som lästes mycket hade en in-
verkan på individers tanke och agerande. Andra forskningsprojekt så som Text och arbete i 
den nya ekonomin (se t.ex. Hållsten, 2008) och Skiftbruk i arbetslivet (se t.ex. Karlsson, 2006) 
beskriver hur skrivandet i arbetslivet har påverkat människors språkbruk i hög grad (Helges-
son, 2011).  

Idéer sprids konstant och i och med den digitala utvecklingen har det idag blivit enklare. 
Individer är direkt omgivna av media, det är av denna anledning oundvikligt att komma undan 
dess intryck. Baudrillard (1980) beskriver att en ny (hyper)verkligheten konstrueras utifrån 
media. Media levererar bilder och ord (skenbilder) som i sin tur skapar mening i andra upp-
fattningar, detta då individer associerar sin egen förståelse och (eller) uppfattning med det 
som de ser i media. Thompson (1995) beskriver hur media har kommit att bli en väldigt viktig 
del av samhället idag. Media och ideologi är nära förbundna och det är av denna anledning 
viktigt att ringa in rådande ideologi i samhället. Individer utsätts dagligen för medias beskriv-
ningar i form av krav och ideal. Genom tidskrifter, internet och andra medier blir vi bombar-
derande med undersökningar och artiklar som reflekterar detta, såsom ”så är svenskarnas 
drömchef” (Nilsson, 2019) och ”orädda chefer är mer framgångsrika” (Hammarkrantz, 2019).  

Vygotskijs (2018) beskriver just hur språk och kultur internaliseras i en kontinuerlig inter-
aktion mellan individen och kulturen. Språket beskrivs sedan utgöra ett verktyg för våra tan-
kar och beteenden (Winroth, 2018:147). Förståelsen av ett fenomen är beroende av språket 
och språket bidrar till vår verklighetsuppfattning. Med detta sagt är det bra att fundera på hur 
platsannonser egentligen påverkar människor som läser dem?  

Barber (1998) beskriver att organisationer är intresserade av att rekrytera potentiella ar-
betstagare som innehar specifika attribut. Det existerar enligt författaren stereotyper av hur 
kandidater för specifika tjänster förväntas vara. I platsannonser konstrueras sociala identiteter, 
där en bild av den idealsökande målas upp. Den uppmålade bilden är tänkt att användas som 
en prototyp för potentiella kandidater att identifiera sig med. Barber beskriver att utform-
ningen av platsannonser har att göra med strävandet efter att generera ett intresse hos kandida-
ter av ”rätt” kvalitet. (Barber, 1998) 

Sveningsson och Alvesson (2014:282) menar att chefer sig gärna anammar sociala standar-
der som exempelvis, strateg, modig, människovän etc. då dessa sociala standarder marknads-
förs som ideal och (eller krav) för chefer i chefsrollen. Chefer som tillgodogör sig manage-
mentrecept för att passa in i hur man skall vara som chef är enigt författarna icke autentiska. 
Chefskap är enligt författarna ett personifierat långtidsprojekt (Sveningsson & Alvesson, 
2014). Att studera platsannonser inom arbetslivsforskning är därför högst relevant. Det är en 
fråga om hur platsannonser skapar förväntningar och (eller) ställer krav på chefer som de se-
dan indirekt förväntas anamma i arbetslivet.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att synliggöra konstruktionen av ledarskap i platsannonser. Studien un-
dersöker rekryteringsannonser av både privat och offentlig sektor, samt chefer på olika nivåer. 
De forskningsfrågor som formulerats lyder (1) Vilka subjektspositioner om chefskap kan ur-
skiljas i vår samtid? Och (2) Vilket chefskap är eftersträvansvärt i platsannonser hösten 2019? 

 
Forskningsbakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras studiens forskningsbakgrund som främst handlar om ledarskap. En 
övergripande tillbakablick på ledarskapsforskning presenteras.  
 
McElroy (1982) beskriver chefskap (ledarskap) vara ett tvetydigt begrepp. Definitionerna av 
begreppet återspeglar antagandet om att chefskap eller ledarskap handlar om en process varav 
inflytande påverkar andra individers struktur, aktiviteter och relationer i en organisation eller 
grupp. Eftersom ledarskap definieras olika har forskare ifrågasatt ledarskapets användbarhet 
som en vetenskaplig konstruktion. Trots detta antas ledarskap vara ett fenomen som är viktigt 
för organisationens effektivitet (se exempelvis: Alvesson & Sveningsson, 2003; Miner,1975).  

Redan 70 år tillbaka hade det enligt McElroy (1982) genomförts tusentals studier gällande 
ledarskap. Författaren beskriver att forskares slutsatser utvecklas ur det faktum att 1980-talets 
forskning såg ledarskap i en mycket tunn och smal bemärkelse. Historiskt har studier genom-
förts med avsikt att identifiera personlighetsdrag som uppfattas vara lämpliga för ledare samt 
för att differentiera mellan effektiva och ineffektiva ledare. Detta tillvägagångssätt betonar at-
tribut av ledare som personlighet, färdigheter och värderingar. Hundratals egenskapsstudier 
genomfördes mellan 1930- och 1940-talet men denna forskningsinsats misslyckades. Forskare 
fann inga personlighetsdrag eller egenskaper som garanterar en ledares framgång (Lindström 
et al., 1997; McElroy, 1982; Yukl, 2010; Weinberg & Gould, 2011).  

I början av 1950-talet, efter forskningsmisslyckandet började forskare ägna uppmärksam-
het åt vad ledare faktiskt gör på jobbet snarare än vad de är. Forskare utvecklade mellan 
1940–1950 talet teorier gällande två beteendemönster, relationsinriktat -och prestationsinrik-
tat ledarskap som kunde kopplas till effektivt ledarskap. De två ledarskapsstilarna var utarbe-
tade utan hänsyn till kontexten. Många beteenden och yttre faktorer föll utanför de två ledar-
skapsstilarna (Arvonen, 1983). Forskare studerade hur ledare hanterar begränsningar, rollkon-
flikter och krav i arbetet. Studier av Ohio och Michigan universitet fokuserade på ledarskaps-
former i allmänhet med beteende i fokus. Hundratals studier granskade korrelationen mellan 
ledarskapsbeteende och olika indikationer på ledarskapseffektivitet (se exempelvis, McElroy, 
1982; Westlander, 1993; Yukl, 2010). Ledarskapsforskning har även uppmärksammat effekt-
påverkan med fokus på att undersöka det inflytande som en ledare utövar över andra, vare sig 
dessa är underordnande, chef eller kollegor. Syftet var att förklara ledarskapets effektivitet 
gällande typen och mängden makt ledaren besitter (Yukl, 2010).  

Beredskapsteorier användes som ett sätt att integrera situationella faktorer som t.ex. under- 
ordnades egenskaper in i ledarskapsforskningen (McElroy, 1982). Situationsinriktningen be-
tonar vikten av kontextuella faktorer som påverkar ledarskapsprocessen. McElroy beskriver 
vidare hur effekten av matchningen av ledarens beteende och situation (bredskapsteorin eller 
Fiedler’ contingency theory of leadership) samt underordnades motivation (path-goal theory) 
hjälpte forskare att öka förståelsen om hur en ledare väljs och vad ledares val av handlingar 
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resulterar i. McElroy menar att ledares beteende kunde komma att bedömas i förhållande till 
andras prestation. Detta kan uppfattas vara ett problem med den dåvarande traditionella ledar-
skapsforskningen. Denna uppfattning lämnade dessutom forskare med en begränsad förståelse 
för ledarskap som ett organisatoriskt beteendefenomen. Att ledarens beteende kan bedömas i 
förhållande till andra människors prestation var å ena sidan en allmänt accepterad tro och å 
andra sidan en fråga forskare var oeniga om (McElroy, 1982).     

På 1970-talet upptäckte forskare att ett flertal faktorer hade en inverkan på ledarskapet, ex-
empelvis ledare (chef), individ, grupp, arbetsuppgift, organisation samt yttre stimuli. Detta 
alltmer komplexa tankesätt resulterade allt mer krävande arbeten (Aroven, 1983). McElroy 
(1982) menar att 1980-talets forskning var i konsensus gällande att framsteg inom forsknings-
fältet gjorts sedan 30 år tillbaka med undantag för egenskapsteori. Litteraturen fokuserade väl-
digt mycket på hur man kan träna på att bli en bra ledare. Överflödigt fokus hade riktades mot 
hur en ledare bör bete sig i motsats till att beskriva hur ledare faktiskt väljs ut och belönas 
(McElroy, 1982). 

I en tillbakablick visar på 1990-talet identifierar Tengblad (2002) två dominerande skol-
bildningar inom managmentteori, normativ respektive rationell styrfilosofi. Den rationella 
styrfilosofin ska utgå från att organisationer bör styras genom regler, beslut och instruktioner 
samt att det är önskvärt med centraliserat beslutsfattande och en långgående arbetsspeciali-
sering. Hur beslutandemakten flyttas beror på hur organisationen är uppbyggd och designad 
(Mintzberg, 1979).   

Enligt den normativa styrfilosofin skall ledaren påverka de anställdas arbetstillfredsstäl-
lelse värderingar och uppfattningar med syfte att uppnå ökad effektivitet. Chefen skall enligt 
denna styrfilosofi ta ansvar för måluppfyllelsen och fastställa mål (Tengblad, 2000). Den rat-
ionella styrfilosofin betonar professionalism som Tengblad (2000) beskriver vara speciali-
serade yrkesutövares samverkan på basis av skilda kompetenser. Inom en normativ styrfilo-
sofi förespråkas integration och harmoni. Organisationen skall enligt den sistnämna styrfilo-
sofin uppfattas som en familj eller ett samhälle med gemensamma värderingar. Tengbald me-
nar att dessa gemensamma värderingar ska framförallt ge uttryck för kundorientering och ef-
fektivitet. Det är även av vikt att individernas intressen skall likställas med organisationens. 
Chefen skall enligt denna styrfilosofi vara en ledare som skapar engagemangs och motivation 
kring en gemensam uppgift. Det är här viktigt att arbeta med personalutveckling. Den norma-
tiva styrningsretoriken beskrivs ha intagit en stark inställning inom svensk managementlittera-
tur. Tengbald beskriver att det ofta finns ett stort gap mellan idealbilden kring hur organisat-
ioner bör fungera (samverkan, motivation och gemenskap) och de rådande organisationsprak-
tikerna (som bygger på arbetsspecialisering). Styrfilosofemerna är enligt författaren av en fö-
reskrivande karaktär, de beskriver ideal och vill reformera etablerade arbetsformer (Tengblad, 
2000). 
 
Tidigare forskning 
 
I denna del avser jag närmare belysa studier inom forskningsfältet. Studier kring yrkesidenti-
tet, chefskap (ledarskap), företagets framgång, platsannonser, ledarskapskvalitéer och ledar-
skapsstilar beskrivs nedan. 
 

Sökningsmetod. Sökningsmetod presenteras för att visa vilka databaser och ord som an- 
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vänts vid sökningen av tidigare forskning samt med syfte att öka möjligheten att replikera stu-
dien. I avsikt att finna relevanta vetenskapliga artiklar som berör studiens syfte användes 
bland annat universitetsbibliotekets sökmotor Primo och databaserna Emerald Insight, 
PsycInfo, Google Scholar och EBSCO HOST. Sökorden som användes var: Leadership, Man-
agement, Supervisor, recruitment, Job Advertisement, Job Ad*, och Job Application. Begrep-
pen kombinerades på olika sätt för med avsikt att precisera forskningsfältet och minska sök-
träffar. Sökningen begränsade till endast vetenskapliga artiklar (peer reviewed). De veten-
skapliga artiklar som återfanns ger ett brett och omfattande perspektiv av forskningsområdet.   
 

Chefskap och identitet. Att forma en identitet i organisationer handlar om att balansera två  
krafter. Svenningson och Alvesson (2014) beskriver chefsidentitet framförallt är ett resultat av 
externa och interna krafter. Den tilldelade yrkesrollen påverkar individen mer än vad indivi-
den kan påverkar den. Yttre krafter innefattar exempelvis rollförväntningar, konkret arbetssi-
tuation, allmänna recept och idéer för hur t.ex. en chef bör vara och agera. De interna kraf-
terna skildras framförallt handla om personlighetsdrag, erfarenheter och livshistoria. De in-
terna och externa krafterna är det som bidrar till våra olika förståelser av världen (Svenings-
son & Alvesson, 2014).  

Enligt Sveningsson och Alvesson (2014) formar, vidmakthåller och reviderar individer  
sinaföreställningar kontinuerligt, och det bidrar till att man kan skapa en någorlunda samman-
hängande bild av vem man själv är och vad man kan. Det kan upplevas vara komplicerat att 
skapa en positiv och sammanhängande bild av sig själv som chef, om omgivningen inte be-
kräftar bilden. I stabila sammanhang är det enkelt att vidmakthålla en oföränderlig uppfatt-
ning av sig själv och sin kapacitet (Sveningsson & Alvesson, 2014). Chefskapet präglas hu-
vudsakligen av den egna personligheten och de egenskaper individen själv uppfattar sig in-
neha.  

Identitet beskrivs av Sveningsson och Alvesson (2014) som en personlig subjektivitet som  
styr känslor, tankar och värden i en särskild riktning. Ibland talar individer om något de inte 
är, en anti-identitet. I en komplicerad värld, med motsägelsefulla ideal och krav, kämpar indi-
vider med identitetsproblem. Identitetsarbete innebär enligt författarna att människor försöker 
skapa en känsla av en positiv värderad självbild som ett slags plattform för sitt arbete och sina 
relationer. Identitet är en fråga om hur man upplever sig själv i fråga om särart och samman-
hang. Det handlar om att skapa en självbild som är konsistent och sammanhängande, en själv-
bild som hjälper till att koordinera och själv orienterar sig i tillvaron. Begreppet handlar sam-
manfattat om frågor som vem är jag? I arbetslivet är identitet alltid arbetsrelaterad (Svenings-
son & Alvesson, 2014).   

Sveningsson och Alvesson (2014) beskriver en unicitetsparadox när samhällets ideal värde 
ringar medför att ledare tror sig vara autentiska, unika och genuina utan att förstå att massme-
dias dolda produktionsapparat och inskolning till samma standarder har bidragit till deras upp-
fattning. I detta sammanhang talas det även om ideologiska dilemman, vilket diskuteras vi-
dare under kritisk diskurspsykologi. Collins (2004) menar att BPR (Business process re-engi-
neering) förändras och de utsuddade föreställningarna om chefskap fortsätter att forma che-
ferna. Detta är ett dilemma då media kan komma att uppmärksamma en eller annan typ av le-
darskap som inte alltid fungerar så bra i verkligheten. Helgesson (2011) har exempelvis funnit 
att en faktor såsom val av tilltalsform, det vill säga hur kraven på en sökande uttrycks, spelar 
roll för rekryteringsannonsen. Studier har också visat att de rationella föreställningar som lan-
serades av klassikerna ger en annan bild av vad chefer faktiskt har för sig. Chefsarbete hand-
lar i praktiken om att ägna sig åt operativa och funktionsorienterade frågor; t.ex. inköp och 
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produktionsfrågor och inte beslutsfattande, ordergivande och strategi (Sveningsson & Al-
vesson, 2013). 

Chefskap och ledarskap påverkar medarbetare direkt och indirekt. Dellve och Eriksson  
(2016) beskriver att begreppet ”chefskap” för med sig en formell position med ett formellt an-
svar och befogenheter att fördela, vidareutveckla och belöna insatser. Som chef har man enligt 
författarna det formella ansvaret för budget, arbetsmiljö och verksamhet. Ledarskap handlar 
enligt Dellve och Eriksson om att bygga förtroende och relationer, vilket är en viktig del av 
chefsrollen.  
 

Ledarens roll i företagets framgång. Hogan et al. (1994) pekar på att frekvensen av ledar- 
skapsmisslyckande uppgick till 50–60 % årligen vilket uppskattades kosta organisationer mil-
jarder dollar. Det är av detta skäl viktigt att organisationer söker framgångsrika ledare som 
opererar effektivt inom verksamheten i fråga. Just av denna anledning förtjänar frågan om re-
krytering av ledare forskningsuppmärksamhet. Tollgerdt- Andersson (1993) beskriver att le-
dare antagits ha en relativt stor effekt på företagets framsteg, det gäller både ur ett ekono-
miskt- och psykosocialt perspektiv. Studier visar att ledare påverkar väsentliga aspekter inom 
en organisation som exempelvis engagemang, arbetstillfredsställelse men också effektivitet, 
ekonomi och utveckling. En ledares värderingar och förväntningar är inte bara viktiga för att 
förstå den nuvarande situationen utan även för att förstå den framtida utvecklingen inom nä-
ringslivet (se exempelvis, Finkelstein & Hambrick, 1990; Hanbrick & Mason, 1984; Neihoff, 
Enz & Grover, 1990).  

Ett sätt att studera attityder, värderingar och krav på ledarskap är enligt Tollgerdt- Ander- 
son (1993) att studera och analysera annonser som riktar sig mot chefer. Sådan analys bidrar 
med en preliminär uppfattning om egenskapskraven för chefer. De egenskaper och beteende 
som annonseras i platsannonser kan antas, åtminstone delvis, att spegla de spontana ledar-
skapsteorier som innehas av ett företag. Författaren menar att fördelen med en sådan studie är 
att det insamlade uppgifterna är diskreta (dvs. det stör inte beteendet som studeras). En studie 
av annonser kan förväntas ge en uppfattning om de egenskaper och beteenden som anses vara 
viktiga för en chef i det aktuella landet som studeras. 
 

Studier om rekryteringsannonser. Helgesson (2011) beskriver rekryteringsannonser vara  
en del av den sociala praktiken rekrytering. Rekrytering är en process av flera steg. Forskare 
är inte helt eniga om stegen i tur och ordning i rekryteringsprocessen. Lundén (2001) och 
Björkman (1988) beskriver processen påbörjas vid sökprocessen (annonsering/headhunting). 
Palerius (2000) och Lee (2005) argumenterar för att rekryteringsprocessen påbörjas vid att 
identifiera av arbetsbehov. Forskarna är inte i konsensus om huruvida (1) skapande av krav-
profil samt inlämnande av denne till rekryterare, (2) insamling av anställningsansökningar, (3) 
granskning av kandidater inför anställning och (4) uppföljning av rekrytering ingår i rekryte-
ringsprocessen skall ses som enskilda steg. Författarna har alla en samsyn kring att gransk-
ning av ansökningar /resuméer är ett viktigt steg i processen. Intervjuförande och granskning 
av tjänst samt utformande av anställningskontrakt (För en ingående beskrivning av rekryte-
ringsprocessen, se exempelvis Björkman 1988, Lee 2005, Lundén 2001 och Palerius 2000).  

Helgesson (2011) beskriver platsannonssituationen bestå av en arbetsgivare som behöver  
rekrytera individer till en ledig tjänst, en rekryteringsannons där detta behöver förmedlas och 
slutligen rekryteringsannonsens läsare. Att producera en rekryteringsannons skiljer sig mellan 
olika tider men även mellan olika annonsörer under samma tidsperiod. Företag arbetare enligt 
författaren annorlunda. Offentliga verksamheter ställer andra krav på rekryteringsprocessen 
och platsannonseringen i jämförelse med privata verksamheter. Produktionen av annonser ser 
annorlunda ut och skiljer sig mellan olika arbetsgivare. Gemensamt för annonsproduktionen 
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är att flera olika personer är delaktig i processen att utforma och skriva annonsen (Helgesson, 
2011).  
 

Ledarskapskvalitéer i rekryteringsannonser. En studie av Tollgerdt- Andersson (1993) om  
ledarskapskvaliteter som genomfördes i början av 1990 talet studerade främst platsannonser 
för chefer i svenska tidningar och tidskrifter. Totalt studerades 225 annonser från sydsvenska 
dagbladet, headhunter och dagens industri. Svenska annonser betonade i stor utsträckning per-
sonliga och sociala egenskaper (85 % nämnde sådana egenskaper). Olika egenskaper och be-
teenden uttrycktes som ”krav”. Totalt nämndes 38 olika egenskaper som krav. Studien av 
Tollgerdt- Andersson visar på ledarskapskvaliteter som efterfrågades mest i svenska rekryte-
ringsannonser. Författaren nämnde samarbetsförmåga uppta 25 % av de studerade platsannon-
serna. Självständighet hamnade på andra plats med 22 % tillsammans med förmåga att leda 
och förmåga att ta egna initiativ. Målinriktning och resultatorienterat arbete hamnade på 19 
%, följt av förmågan att inspirera och motivera andra 16 %, affärsorientering upptog 12%, 
ålder, extrovert personlighet, 10% samt kreativitet, 9 %. Rekryteringsannonser riktade mot 
chefer kan alltså antas spegla spontana krav och förväntningar på chefer beroende på kultur 
(land) (se exempelvis, Barsoux, 1992; Barsoux and Lawrence, 1990a; Communal & Se-
nior,1999; Tollgerdt-Andersson, 1993). 

Communal och Senior (1999) studerade hur arbetsgivare använder språket med syfte att  
beskriva ledarskap. I huvudsak var författarnas syfte att studera kultur, i synnerlig huruvida 
eventuella likheter och skillnader i de egenskaper som krävs av chefer (ledare) kan förklaras 
med hänvisning till kulturens inverkan. Författarna studerade 300 rekryteringsannonser sam-
manlagt, 100 från vardera tre länder, (1) Frankrike, (2) Storbritannien och (3) Tyskland. För-
fattarna noterade trender i de observerade i rekryteringsannonserna av de ovan nämnda län-
derna. Det är av detta skäl studien av Communal och Senior relevant. Trenderna identifierades 
genom att författarna noterade frekvensantal av återkommande egenskaper. Författarna fann 
sex huvudsakliga teman; (1) roll eller personliga egenskaper, (2) utbildning, (3) erfarenhet, 
(4) förmåner, (5) respons (eller ansökan) och (6) annat, som exempelvis tvåspråkighet.  

Organisationsforskarna Den Hartog, Caley och Dewe (2007) har genom studier av plats- 
annonser för chefspositioner undersökt hur moderna ledarskapsteorier avspeglas i kraven på 
personliga egenskaper hos ledare delvis likt Communal och Seniors (1999) studie. Termomo-
login som används i rekryteringsannonser av ledare jämförs i studien med transaktionellt re-
spektive transformativt ledarskap, relations- respektive uppgiftsorienterat ledarskap, ledar-
skapsbeteende och ledarskapsegenskaper. Genom denna analys av rekryteringsannonser ville 
författarna undersöka talet om ledarskap. Syfte med studien var att besvara frågan vilka efter-
traktade egenskaper förekommer konstant i rekryteringsannonser för ledarskapspositioner? 
Författarna studerar även om det finns en skillnad på terminologin i platsannonser vid talet 
om olika hierarkiska nivåer (CEO, direktör och administratör) med syfte att beskriva ledar-
skapsattribut. Forskarna samlade in 4271 rekryteringsannonser publicerade mellan 2001 och 
2003 offentligt i tidningen Times Newspaper i Storbritannien. Av den totala mängden var 
1390 rekryteringsannonser riktade till ledare. Analyserna noterar vilken terminologi organi-
sationer använder för att locka önskvärda ledarna. Forskarna utforskade fraser och (eller) ord 
som reflekterar önskan om specifika egenskaper en ledare behöver ha i sin arbetsroll. Ofta fö-
rekommande begrepp var ledare / ledarskap följt av kommunikativ /kommunikationsfärdig-
heter, interpersonella färdigheter, förmågan att influera. Författarna beskriver att det gene-
rellt användes "transformativa" termer i högre utsträckning i jämförelse med termer som be-
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skriver "transaktionella" attribut. Första linjens chefer och mellan chefer förväntas kunna han-
tera relationer och inneha egenskaper som innebär att kunna kommunicera, förhandla och 
hantera relationer.  

I samma studie som ovan, bedömde Den Hartog, Caley och Dewe (2007) även hur ofta 180  
ledarskapstermer/ord användes i platsannonser. Den totala frekvensen av 180 ledarskapsord i 
774 annonser var 6105. I genomsnitt hade en annons totalt åtta ledarskapsord. I studien re-
dogjordes för de tio ledarskapsfraserna som användes oftast. De begrepp som var mest fre-
kvent förekommande var ledarskap eller ledarskapsfärdigheter (420). Färdigheter inom kom-
munikation eller kommunikation förekom näst mest (241). Inflytande och (eller) kunskaper i 
att ge inflytande hamnade på tredje plats (103). På fjärde plats hamnade interpersonella fär-
digheter (121), mer sällan förekommande begrepp var dokumenterande meriter (102), inspi-
rerande (102) etc. Den Hartog, Caley och Dewes (2007) syfte var att matcha innehållet i de 
analyserade platsannonserna till ledarskapsteorier. Kortfattat genomfördes detta genom att le-
darskapsrelaterade fraser kategoriserades enligt ovan nämnda ledarskapsteorier. Resultatet 
tydde på att transformativt beteende hade en betydligt större plats i platsannonser då fraser 
såsom, empati, relation, autentisk, utveckling var vanligare. Ord relaterade till transaktionellt 
ledarskap förekom inte lika stor omfattning. Forskarna menar dock att tolkningssvårigheter är 
svåra att undvika, särskilt när man studera organisationers ledarskapsbehov (Den Hartog, Ca-
ley & Dewe, 2007).  
 

Ledarskapsstilar. De misslyckade försöken att beskriva önskvärda personlighetsegens- 
kaper för ledare bidrog till intresset att istället studera framgångsrika ledares agerande på  
arbetsplatsen. Idag är olika ledarkspasstilar omtalat. Redan 1930 utvecklade Lewin, Lippitts 
och White de klassiska ledarskapsteorierna (1) den auktoritära ledaren, (2) den demokratiska 
ledaren och (3) låt gå ledare, dvs. laissez-faire (Maltén, 1995). Under 1950-talet bedrevs 
forskning runt olika typer av ledarskap i ledarskapsdimensioner i stället för ledarskapstyper. 
Skalorna mäter hur högt/lågt chefstypen ligger i tre olika skalor (läs vidare; Hemphill & 
Coons, 1957).  

Bass (1985) har bidragit till ökad förståelse för ledarskapsstilar. Han beskrev den transakti- 
onella ledaren arbeta med att tydliggöra verksamhetens mål för medarbetare och den transfor-
mativa ledaren arbeta med att främja individualism och utveckling på ett personligt plan 
(Bass, Avolio, Jung & Berson, 2013). Den föreliggande studien utgår från de ledarskapssti-
larna av Bass, förutom Laissez-fair eller låt gå ledarskap vilket förklaras gå ut på att ledaren 
undviker ledarskapsbeteenden.  
 

Transaktionellt ledarskap. Bass (1998) beskriver transaktionella ledare som vägledande,  
auktoritära och kontrollerande ledare. Transaktionella ledare ser till att underordnade utför ar-
betsuppgifterna och håller sig till de regelverk som finns på arbetsplatsen. Ett sådant ledar-
skap syftar till att tydliggöra verksamhetens mål, tillvägagångssätt samt förväntningar för un-
derordnande. Enligt Vargas (2015) ligger fokus vid att berömma prestationer och belöna goda 
arbetsresultat, detta beskrivs även som ett intressestyrt byte av arbetsprestation och belöning 
(se exempelvis Stewart, 2006). Chefen skall vara tillgänglig med syfte att förhindra eventuella 
problem (Bass, 1998). Bass (1998) beskriver det transaktionella ledarskapet vara indelat i två 
kategorier, (1) villkorad belöning samt (2) leda genom avvikelser (se exempelvis, Avolio et 
al., 1999 samt Bass 1998). Villkorad belöning är en kategori av transaktionellt ledarskap vil-
ken förklaras som en rationell utbytesrelation som bygger på förväntningar och förtroende 
mellan medarbetare och ledare. Stewart (2006) menar att ledare formar verksamheten genom 
regler och ramar med syfte att vägleda underordnade, ledaren specificerar roller och arbets-
uppgifter för tydlighetens skull. Genom ledarens legitimitet och ett belöningssystem påverkar 
ledaren medarbetares arbete. Belöningen kan vara exempelvis, i form av uppskattning så väl 
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som i form av bonus. Huvudsaken är att underordnade levererar de arbetsresultat som förvän-
tats av ledaren (Avolio et al., 1999). Att leda genom avvikelser innebär att man som ledare är 
handlingskraftig och flexibel i ledarskapet. Väsentligt är det för ledare att vara engagerande, 
agerande, anpassningsbara och stödjande med syfte att hantera problematik som kan komma 
att uppstå i arbetslivet. Som ledare kan man jobba aktivt och förebyggande med att förhindra 
eventuell problematik på arbetsplatsen. Man kan även enligt Howell och Avolio (1993) arbeta 
passivt. Detta innebär att man som ledare tar ett steg tillbaka och löser den problematik på ar-
betsplatsen som redan finns.  

Dellve och Ericsson (2016) beskriver Leader Member Exchange (LMX) teorin som en  
relationsinriktad ledarskapsstil. Ledare förklaras använda sociala utbyten mot beteende (belö-
ningar i utbyte mot gruppens arbetskraft och prestation). LMX-teorin om ledarskap riktar fo-
kus på relationen mellan ledare och medarbetare beskriver författarna. I denna ledarstil skall 
ledaren utveckla ett enskilt utbyte eller avtal med sina underordnade som upprätthålls med 
ömsesidig respekt och förtroende. Grundläggande för denna ledarstil är att varje medarbetare 
är unik, därmed är det viktigt att avtalet eller utbytet ledare och medarbetare utvecklar är 
unikt. Som ledare är det av detta skäl högst relevant att reflektera över kvalitén i relationen 
med medarbetare samt fundera på möjliga förbättringsområden (Naidoo, Scherbaum, 
Goldstein & Graen, 2010; Sin, Nahrgang & Morgeson, 2009).  
 

Transformell ledarskapsstil. Avolio och Bass (1991) lade grunderna för transformativ  
ledarskapsforskning. Bass (1985) beskriver forskningen visa vikten av (1) idealiserat inflytan-
den, (2) motivation till inspiration, (3) intellektuell stimulans och (4) individualiserad över-
vägning, i denna modell. Det förstnämnda fyller funktion vid den transformella ledaren agerar 
som en karismatisk rollmodell. Genom att artikulera en inspirerande vision till ledarens un-
derordnande främjas motivationen till att inspirera. Intellektuell stimulans genereras när leda-
ren som arbetar enligt modellen stimulerar underordnades kreativitet och utmanar dem. Det 
möjliggör främjandet av individualiserad övervägning.  

Max Weber var den första forskaren att diskutera karismatiskt ledarskap i modern tid.  
Syftet var att beskriva en personlighet som enligt Nationalencyklopedin innebär en ’nåde-
gåva’ eller ”en personlig utstrålning”. Lindskoug (1979:11) beskriver karismatiska ledare likt 
Weber; ”karismatiska ledare är speciellt gynnade…”. House (1977) vidareutvecklade Webers 
teori om karismatiska ledare. Han beskrev att karismatiska ledare tenderar att uppfattas som 
heroiska till följd av vissa beteende de uppvisar för underordnande. Forskare menar att kar-
isma är ett personlighetsdrag hos karismatiska ledare (se exempelvis House, 1977). Houses 
studier pekade på en kunskapslucka för fördjupning av den föreliggande ledarskapsstilen. Stu-
dier av Conger och Kanugo visade 1998 på viktiga egenskaper hos karismatiska ledare som 
kännetecknas av fyra nyckel-faktorer, (1) att artikulera en vision som de (2) är villiga att ta 
risker för att uppnå, (3) uppvisa sympati och känslighet för underordnades behov och (4) att 
demonstrera ett nytt beteende.  
    

Den autentiska ledarskapsstilen räknas till den transformativa ledarskapsstilen men låter  
ljuset falla på värderingar samt att ha ett ärligt förhållningssätt i relationer till andra. Auten-
tiska ledare kännetecknas enligt Avolio och Gardner (2005) av dess djupa medvetenhet om 
hur de tänker och är. Autentiska ledare uppfattas av andra att vara medveten om sina egna 
och andras värderingar/ moraliska perspektiv, styrkor och kunskaper. Goda relationer skapas 
enligt den autentiska ledaren när vi kan vara i enlighet med våra värderingar och när vi kan 
hjälpa andra att vara enligt sina värderingar (Dellve & Eriksson, 2006:21). Att uppehålla och 
utveckla ett autentiskt ledarskap kräver enligt Dellve och Eriksson (2006) en relativt hög nivå 
av självkännedom och reflektion. Denna ledarstil kräver mod och integritet. Ett autentiskt le-
darskap kräver att ledaren följer sina egna personliga värderingar och samtidigt är medveten 
om och öppen med sina styrkor och svagheter (Dellve & Eriksson, 2006).   
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Tjänande ledare inriktar sig i sitt ledarskap på vilka motiv och drivkrafter som skapar en  

god ledare för (1) egen del, (2) för verksamheten, (3) för samhället. Denna ledarstil koncentre-
rar sig på att bygga identitet och mening. Det huvudsakliga syftet är enligt Dellve och Eriks-
son (2006:23) att ”tjäna andra och tjänstgöra som ledare”. Denna ledarskapsstil bygger på 
uppmuntran, positiva arbetsattityder, självförverkligande med starkt fokus på socialt ansvar 
och hållbarhet inom organisationen. Forskning visar att denna ledarskapsstil ger förutsätt-
ningar för medarbetares möjligheterat att optimera sin arbetssituation med syfte att den ska bli 
så bra så möjligt (se exempelvis Dellve & Eriksson, 2006).     
 
Studiens bidrag till forskningsfältet 
 
Studiens bidrag till forskningsfältet är att synliggöra hur ledare (chefer) beskrivs eller kon-
strueras i rekryteringsannonser samt vilka krav och ideal chefer ställs inför på arbetsmark-
naden hösten 2019.  
 

Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras studiens teoribakgrund och analysmetod. Studien tar avstamp i 
det socialkonstruktionistiska perspektivet. Inledningsvis skildras det grundläggande veten-
skapsteorin som perspektivet i fråga vilar på. Vidare beskrivs språkets betydelse, vilket är es-
sentiellt inom detta perspektiv. Därefter beskrivs Edleys diskurspsykologi som teori och me-
tod ingående. Begreppsverktygen som beskrivs är tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman 
och subjektspositioner. Dessa begrepp avses att användas i analys av hur chefer konstrueras i 
platsannonser.  

Socialkonstruktionistiska utgångspunkter. 
 
Denna uppsats bygger på forskning om ledarskap som en diskursiv konstruktion, den betonar 
kommunikationen om ledarskap genom skrift. Vår världsuppfattning är grunden till vetandet 
och hur vi kan tillhandhålla oss kunskap. Ontologi innebär det sätt vi anser världen är beskaf-
fad och epistemologi eller kunskapsteori är läran om vad kunskap är och huruvida den kan 
uppstå. Man kan enligt Allwood och Erikson (1999) inte avskilja kunskapsteori och ontologi 
från varandra. Det finns inriktningar inom vetenskap som banar vägen för skapandet av 
världsuppfattning. Det socialkonstruktionistiska perspektivet vilar på en kritisk inställning till 
vetskap och självklar kunskap. Kunskap, antaganden och förståelse är kulturellt och historiskt 
bundna. Enligt Burr (1995) innefattar gemensamma grundantagande inom det socialkon-
struktionistiska perspektivet (1) kritisk syn på självklar kunskap, (2) kunskap är kulturellt och 
historiskt bundet, (3) kunskap konstrueras i sociala processer, (4), social handling.  

Burr (1995) redovisar vidare fyra faktorer som är generella för socialkonstruktivismen.  
Inledningsvis är det av värde att förstå hur kunskapen om världen och den gemensamma för-
ståelsen inte härstammar från världen i sig. På frågan ” var kommer förståelsen från” svarade 
Burr (1995, s.4) enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet, att förståelsen kommer från 
daglig interaktion mellan människor. Det är så den gemensamma kunskapen konstrueras. Det 
är av detta skäl som språk är intressant för socialkonstruktionister. Kunskap om världen skall 
inte betraktas som en objektiv sanning. Kunskap är enligt detta synsätt inte en spegelbild av 
verkligheten utan en produkt av individers förståelse. Det som betraktas som sanning, vilket 
oftast bottnar i historia och kultur, kan antas vara tillfälligt accepterade former av förståelse 
om världen. Världsbilder kan ha förståtts på ett annorlunda vis, det kan även förändras över 
tid. Varje unik konstruktion av världen bidrar till specifika beteenden hos människor.     
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Burr (1995) beskriver olika faktorer som enligt henne är generella för socialkonstruktion- 
ism, antiessentialism, vilket kortfattat innebär att allt får sin innebörd och betydelse genom 
individens sätt att uppfatta världen omkring den. Individen är enligt Burr (1999) en produkt 
av sociala processer och av detta skäl finns inte någon förutbestämd natur för världen eller 
människan. Det socialkonstruktionistiska perspektivet förnekar att det finns essenser inuti 
människor som gör dem till det de är. Essentialism fängslar människor inom förutbestämda 
personligheter och identiteter som begränsar dem till dessa (Burr, 1995; Jörgenssen & Phillips 
2000.). Chefskapet och de aspekter som genomsyrar det är enligt denna teori konstruerade av 
kultur och historia. Burr (1995) menar att det inte är möjligt att kartlägga sanningen eller 
verkligheten som den är. Avsikten med föreliggande studie är inte heller att utforska eller 
kartlägga det sanna chefskapet.  

Burr (1995) redogör också för historisk och kulturell specificitet. Hon beskriver att all form  
av kunskap är historiskt och kulturellt präglat. Det är därför av värde att rikta uppmärksamhet 
mot historia och kultur vid studier. Socialkonstruktionister kritiserar enligt Burr (1996) tradit-
ionell psykologi för sin uttryckliga och (eller) implicita kolonialism och imperialism där väs-
terländska sätt att se världen automatiskt anses vara det rätta. Tidigare upplevelser och erfa-
renheter kan jag inte komma ifrån och det är av denna anledning det är viktigt med ifrågasät-
tandet av det sunda förnuftet. Detta genom en kritisk inställning till självklarhet.  

Språket även en viktig del, kunskapsuppfattning ur denna synvinkel härrör vår förståelse  
av världen inte från den objektiva verkligheten, utan från andra människor. Burr (1995) be-
skriver att koncept och kategorier görs tillgängliga för individer i takt med den lingvistiska ut-
vecklingen. Av detta skäl ställer sig socialkonstruktivismen kritisk till självklar kunskap. Burr 
beskriver att sättet som en individ tänker på, (med kategorier som skapar en ram för indivi-
dens förståelse i åtanke) härstammar från själva språket de använder. Piaget och Whorf (1941) 
i Burr (1995) har studerat relationen mellan språk och tanke. Whorf argumenterar för att indi-
videns modersmål bestämmer sättet de tänker på och hur de uppfattar eller förstår omvärlden. 
Piaget menar tvärtom, att barn måste först utveckla en viss nivå av uppfattning om kategorier 
innan dessa anammas verbalt. Burr beskriver dock att språk är ett mer eller mindre uttryck för 
tanke, än en pre-kondition (förutsättning) av den.  
 

Språkets betydelse. Språket är enligt Burr (1995) hjärtat i socialkonstruktivism. Språket  
och användningen av den konstruerar världen så som vi uppfattar den men bidrar också till en 
praktisk konsekvens. Författaren beskriver vidare att språket är unikt för människor då det 
förändras hela tiden och därav förändras även mening och förståelse. Människor använder gi-
vetvis språket med syfte att uttrycka sådant som finns inom sig själva eller i världen. Burr 
(1995) beskriver språket som ett socialt beteende. När människor interagerar konstrueras värl-
den. Med en del ord och (eller) meningar följer skyldigheter och begränsningar. Nagel (2003) 
beskriver att språket är en form av tänkande, men det är inte det motsatta. Tankar är inte 
gjorda av språk trots att språket är ett redskap för tänkande. Inom socialkonstruktivism anses 
språket dock vara väldigt viktigt. Genom språket konstruerar individen verklighetens sanning 
och mening. Burr (1995) menar att utan språket finns ingen grund till vad individen är. Detta 
då individen formas i relation till andra och genom resonemang med andra individer i den so-
ciala världen (se exempelvis, Gabin, 2015; Werherell, Taylor & Yates, 2001).  

Burr (1995) har dragit slutsatsen att innebörden av att vara en människa, dvs att ha en per- 
sonlighet som motiveras av driv etc. inte ligger i en människas essentiella natur. Det är enligt 
henne sådant som görs tillgängligt för människor genom och inom ramen för språket. Det är 
alltså genom språk som känslotillstånd konstrueras, genom dialog med andra. Det är så erfa-
renheter struktureras. En ytterligare slutsats som Burr gör är att människors uppfattning av 
vad en människa är kan alltid ha konstruerats annorlunda. Vi lever trots allt i en enorm mång-
fald av språk och aspekter att förstå mänskligheten genom (Burr, 1995). Hur språket är struk-
turerat avgör därför hur strukturerad medvetenheten och erfarenheterna är. Burr förklarar att 
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individers förståelse av världen, och möjligtvis det egna interna tillståndet är odifferentierat 
och ofattbart utan språkets ramverk, vilket verkar för att skapa mening och ge struktur till för-
ståelsen. Det finns vidare enligt Burr ett dialektiskt förhållande mellan språk och samhälle. 
Förhållandet är enligt henne på en intern nivå då även samhälleliga fenomen till en viss del, är 
språkliga. Människor i olika tider och (eller) kulturer har tänkt olika. Författaren beskriver 
dock att människor inte kan bryta sig från sin kulturella kontext och därav inte har en univer-
sell referenspunkt (Lundberg, 2007; Werherell, Taylor & Yates, 2001).  

Kortfattat förutsätter det socialkonstruktionistiska perspektivet ett kritiskt förhållningssätt  
till omvärlden och till allt som tas förgivet. Koncept och kategorier måste förstås utifrån histo-
riska och kulturella sammanhang, och förståelsen framgår av språket vi använder av oss eller 
var i världen vi befinner oss i. Detta perspektiv lägger tonvikten på att studera exempelvis hur 
inlärningssvårigheterna konstrueras, hur interaktionen mellan exempelvis lärare, student och 
övriga ser ut. Socialkonstruktionism flyttar alltså problemet eller tinget bort från den patologi-
serade, essentiella sfären eller det traditionellt psykologiska (Burr, 1995). 

Tolkningsrepertoar är ett koncept som Potter och Wetherell (1987) lade fram som ett sätt  
att skapa förståelse för de lingvistiska utsagor som människor beskriver. Begreppet kan enkelt 
beskrivas som något vardagligt och oreflekterat. Burr (1995) beskriver konceptet under språ-
kets roll inom socialkonstruktivism, vilket för övrigt är passande. Tolkningsrepertoar är ett 
diskurspsykologiskt begrepp som kommer att beskrivas mer djupgående då den är en av två 
begrepp som kommer att användas i analysen av hur chefer konstrueras i platsannonser.  
 
Edleys kritiska diskurspsykologi 
 
Denna uppsats tar som tidigare nämnt avstamp i kritisk diskurspsykologi, vilket är ett teori -
och metodverktyg som växt fram som ifrågasättande av kognitiv psykologi. Burr (1995) be-
skriver hur diskurspsykologi avvisar den traditionella psykologins fokus på essenser och kog-
nitiva processer och betonar istället analys av språkbruket i den sociala världen. Med hjälp av 
detta analysverktyg skall rekryteringsannonser studeras i syfte att skapa en förståelse för hur 
chefskap konstrueras. I diskurspsykologi är språket ett vitalt redskap i analysen. Språket skall 
enligt detta metodverktyg förstås som verklighetskonstruktioner riktade mot sociala hand-
lingar (Potter, 1996). Denna metod har sin utgångspunkt i socialkonstruktionismens grundan-
taganden om verklighet likt andra diskursanalytiska inriktningar.  

Potter (1996) beskriver språket som en reflektion av verkligheten. Denna spegelbild av 
verkligheten kan komma att missrepresentera verkligheten, genom exempelvis lögner, miss-
förstånd eller liknande. Författaren skildrar att beskrivningar är en produkt av mänsklig prak-
tik, därav är beskrivningar alltid unika och kan alltid ha gjorts annorlunda. Språkliga beskriv-
ningar konstruerar världen och är själva konstruerade. Potter (1996) redogör för att dessa kon-
struktioner av verkligheten bygger upp föreställningar om världens existens. Beskrivningar 
har en betydelse för kategoriseringar då dessa konstruerar fenomenen som litet eller stort, ljust 
eller mörkt etc. Potter (1996) beskriver att diskurspsykologi ser språket som en genre, vilket 
människor använder för att studera hur individer konstruerar eller beskriver emotioner, attity-
der och minnen.  
   I praktiken studerar diskurspsykologer hur individer använder språket i vardagliga interakt-
ioner, hur språket används för att förmedla utsagor och hur detta kan komma att ge konse-
kvenser (Potter 1996). Genom språket studeras hur exempelvis chefskap beskrivs, hur chef-
skap konstrueras. Vidare beskriver diskurspsykologi språket som en handling. Detta är viktigt 
att understryka då språket ses som funktionell snarare än beskrivande. Språk gör handling. 
Winther och Philips (2000) skriver att det är av vikt att notera när en individ säger något, gör 
den något också. Denna typ av handling är social och det är denna som hjälper individer att 
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bygga den sociala världen. Språket är dock enligt författarna inte neutralt, den bär en explicit 
ideologi.  

Inom diskurspsykologi läggs tonvikten på vad individer gör med språket. Edley (2001) be- 
skriver dock språkbruk vara kontextuell. Språket påverkas av historia och kultur vilket i sin 
tur påverkar kontexten. Winther & Jørgensen (2000) menar att språket är socialt specifikt, 
kulturellt, historisk och kontingent. Edley beskriver även begreppet hegemoni vilket innebär 
att konstruktioner med tiden blir allt lättare att ta till sig och använda sig av. Hegemoni inne-
bär alltså att det i kulturella och sociala kontexter utvecklas språkbruk som bedöms vara ac-
cepterade. Språket påverkas därför av den kulturella och historiska kontexten den befinner sig 
i (Burr, 1995; Edley, 2001).  

Diskurspsykologins tre nyckelkoncept är tolkningsrepertoar, subjektspositioner och ideo- 
logiska dilemman (Edley, 2001).	Författaren menar att begreppet tolkningsrepertoar introdu-
cerades1984 i boken av Gilbert och Mulkay ” Opening Pandora’s Box”. En tämligen simpel 
beskrivning av begreppet är olika sätt att tala om något. Potter och Wetherell (1986) införde 
senare begreppet till socialpsykologin där det fick en aning mer komplicerad definition. Be-
greppet definierades av författarna som basically a lexicon or register of terms and metaphors 
drawn upon to characterize and evaluate actions and events (Potter & Wetherell (1986, s. 
138). Begreppet beskrivs närmare nedan.  
 

Tolkningsrepertoar. Tolkningsrepertoar beskrivs av Edley (2001) främst som en samling  
begrepp vilka är en del av kollektivets sunda förnuft och tillhandhåller en grundläggande för-
ståelse. De är oftast oreflekterade men ett koherent sätt att tala om någonting. Tolkningsreper-
toar verkar för individers förståelse och konstruktion av det verklighetsbaserade livet genom 
interaktion. Tolkningsrepertoarer är enkelt förklarat de begrepp, uttryck och berättelser som 
används i talet. Tolkningsrepertoarer består av grundläggande antaganden, vokabulärer, teo-
rier, metaforer och kunskaper. De belyser individens förståelse och intellektuella resurser som 
kan komma till användning i sammanstötning med en händelse. Vid analys är det därför efter-
sökandet av gemensamma mönster i språkbruk som är viktigt. Praktiskt sätt handlar analysen 
och jakten efter tolkningsrepertoarer i materialet om att finna de diskursiva utföranden där ka-
tegorierna framställs. En bredd och variation hos tolkningsrepertoaren är en konsekvens av att 
ha en reflekterande syn på samspelet mellan tolkningarna och empirin. Begreppet tillåter 
överväganden av olika innebörder i empiriskt material. Riskerna med en snäv repertoar ger 
begränsade möjligheter att skapa en bred förståelse (Wetherell, Taylor och Yates, 2001).  

Edley (2001) menar att tolkningsrepertoarer kan vara svåra att finna i material då det inte  
är möjligt att framställa ett regelverk för hur de ska urskiljas. Då analysen är inriktad på de re-
toriska framställningarna i materialet, det vill säga hur rekryterare väljer att beskriva potenti-
ella kandidater, vad de inte skriver och vilka begrepp, metaforer etcetera de använder när de 
skriver är begreppet tolkningsrepertoar väsentligt att lyfta. Genom att analysera tolkningsre-
pertoarer i analysen, målar individen upp en skiss av hur, exempelvis talat om ”chefskap” ini-
tieras. Tolkningsrepertoarerna konstruerar subjektspositionen (Wetherell, Taylor och Yates, 
2001).  

Tolkningsrepertoar är som tidigare nämnt ett nyckelkoncept inom kritisk diskursanalys.  
Edley (2001) menar att tolkningsrepertoarer leder oss tillbaka till kulturen, i detta fall det hi-
storiska chefskapet. Genom att observera hur individer har talat om chefer och chefskap, bred-
das individens förståelse för begräsningarna som återfinns i själva konstruktionen av chef-
skap. Det är genom detta individer möjligtvis kan se vad chefskap är och inte är. Det finns en-
ligt Edley (2001) självklara överlappningar mellan ideologiska dilemman och tolkningsreper-
toar. Båda begreppen anses vara lingvistiska resurser som finns ute i samhället och som ingår 
i den sociala interaktionen, de är även självreflekterade. Beaktansvärt ingår tolkningsrepertoa-
rer i kulturers sunda förnuft, vilket även gäller ideologiska dilemman. 
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Subjektspositioner. Louis Althusser publicerade 1971 en rapport om hur ideologi konstrue- 
rar subjekt genom att placera människor i olika positioner eller identiteter/subjekt. Edley 
(2001) beskriver begreppet som de positioner eller identiteter som individer identifierar sig 
med eller tilldelas av andra vid interaktion. Denna position är alltid bunden till social kontext 
och det är inom denna som individer identifierar sig själva och (eller) andra. Det är viktigt att 
notera att individers subjektsposition varierar. En person kan ingå i en subjektsposition på ar-
betsplatsen, som exempelvis chef men i en annan hemma, exempelvis subjektspositionen 
”pappa”. En position är alltid förbunden med en kulturell och social kontext, som individen 
skapar sin förståelse eller mening utifrån. Subjektspositionen chef för med sig förväntningar 
som ser annorlunda ut som subjektspositionen ”pappa”. Tolkningsrepertoarer och subjektspo-
sitioner är begrepp som kopplas till varandra då båda är oberoende av oss själva. De är utan-
för vår makt då det finns uppfattningar om vilken position en individen har i ett visst samman-
hang. Å andra sidan finns möjligheten för individer att positionera sig själva medvetet som 
subjekt genom olika uttalanden. Individer agerar och uttalar sig utifrån sin roll. Beteendet ska 
enligt förväntningarna vara lämpligt för rollen eller subjektspositionen (Edley, 2001). 
 

Ideologiskt dilemma. Enligt Wetherell, Taylor och Yates (2001) beskrivs ideologiska di- 
lemman bestå av två olika ideologier, intellektuell -och levande ideologi. Intellektuella ideo-
logier utgår från de klassiska Marxistiska idéerna och är genomtänkta, strukturerade och kon-
sekventa. De levande ideologierna beskrivs vara det sunda förnuftet är invanda i föreställ-
ningar och kulturella värderingar. Dessa verkar oftast på omedveten plan och är ofta byggda 
på motstridiga subjektspositioner och tolkningsrepertoarer. Ideologiska dilemman används 
med syfte att beskriva att verkligheten inte består av bestämda ideologier som är allmängiltiga 
för samhället. Kulturen anses vara föränderlig och därav ofullständig. Levande ideologier är 
naturliga, därför är det viktigt att kritisera och ifrågasätta det konstruerade. Edley (2001) be-
skriver ideologiskt dilemma uppträda i utsagor som är motstridiga och paradoxala eller inkon-
sekventa, men som bidrar till djupare förståelse. Detta då det kan avslöja något om komplexi-
teten i individers meningsskapande. Exempel på ideologiska dilemman är inkonsekventa utta-
landen eller flera förväntningar på ledarskapsstil som krockar med varandra i verkligheten 
(Sveningsson & Alvesson, 2014: 308; Tengblad, 2000). 
 

Det empiriska materialet 

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska material. Urval, analysmaterial, analytiskt 
tillvägagångsätt, materialets avgränsningar och forskarroll. De forskningsetiska principerna 
presenteras i relation till den föreliggande studien.  

Urval och analysmaterial 
 
Avsikten med studien var att studera hur chefskap konstrueras i publicerade rekryteringsan-
nonser online och målet var att generera en bred förståelse av vad som skrivs i de redan publi-
cerade annonserna. Av detta skäl analyseras rekryteringsannonser publicerade av privat -och 
offentlig sektor för chefer på olika nivåer. Antalet rekryteringsannonser som studerades var 
50 stycken, jämt fördelade mellan de olika branscherna. Avsikten var att få en bred bild och 
inte att göra någon åtskillnad mellan privat och offentlig sektor eller mellan specifika 
branscher. 

Ett kriterieurval tillämpades på grund av den stora mängd tillgänglig data. Ett kriterieurval  
innebär enligt Patton (2002) att ett antal kriterier väljs ut som anses ha relevans till studiens 
syfte. Kriterierna för studien utformades utifrån studiens syfte. Följaktligen innebär detta att 
rekryteringsannonser som valdes är riktade till den svenska arbetsmarknaden, de är utförligt 
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skrivna, de är riktade till målgruppen samt inte mer än fyra månader gamla. I sökningen fanns 
mer än 50 annonser. Annonser som uppfyller kriterierna valdes i tur och ordning. Sökorden 
som användes var ”lediga chefsjobb” på Linkedin Corporation. Linkedin är ett företag som 
grundades 2002 och ägs av Microsoft. Det är en webbtjänst och socialt nätverk som 2014 
nådde över 300 miljoner användare globalt. Enligt senaste undersökning hade nätverket i ok-
tober 2018 3,5 miljoner svenska användare (Linkedin, 2018).   
 
Analytiskt tillvägagångssätt 
 
Analysmaterialet samlades och delades in utefter annonseringens huvudman. Av rekryterings-
annonserna var 25 stycken annonserade av offentlig sektor, samma antal analyserades av pri-
vat sektor. Materialet fördelades mellan olika ledarskapsnivåer. Analysmaterialet genomlästes 
först med syfte att skapa en generell bild av innehållet. Materialet analyserades och granska-
des vid upprepande tillfällen och med närhet till de diskurspsykologiska analytiska verktygen 

om Edley presenterat; tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och subjektspositioner. 
Med syfte att underlätta arbetet användes ett Word dokument, post-it-lappar och penna för att 
kommentera och understryka relevant information i de utskrivna platsannonserna. Först och 
främst skrevs analysmaterialet för offentlig sektor ut och numrerades från 1–25 på papper och 
dator. Detsamma gäller de analysmaterial av privat sektor, de numrerades enligt svenska bok-
stavsordningen, från A-Y (25 stycken rekryteringsannonser). I Word dokumentet antecknades 
de termer/ord och metaforer som återfanns i analysmaterialet. Orden markerades sedan med 
siffror eller bokstäver knutna till själva platsannonsen där termen/begreppet kan återfinnas. 
Reflektioner och kommentarer skrevs direkt på analysmaterialet kopplat till specifika nummer 
och (eller) bokstäver. Avsikten var att underlätta analysen samt kontinuerligt upprätthålla  
reflexiviteten samt undvika selektiv uppmärksamhet och (eller) andra felkällor (Langemar, 
2008).  

Frågor som vad säger detta mig egentligen? återkom under hela arbetet med analysen. Att  
språket är en handling var i åtanke under analysprocessen. Gemensamma mönster uppenba-
rade sig vartefter. När analysmaterialet av offentlig och privat sektor analyserades i ett samlat 
dokument kunde jag konstatera att dokumentet innehöll 43 olika versioner av chefskap, dvs 
43 olika sätt att tala om chefskap på. Nästa steg i analysen var att skapa en helhetsbild och se-
dan sammanföra de tolkningsrepertoarer och subjektspositioner som återfanns i materialet. De 
vilka har lika innebörd, exempelvis van och erfaren. Termerna minskade slutligen till 15 och 
dessa presenteras i resultatet, av dessa genererades fyra subjektspositioner. Ett ideologiskt di-
lemma återfanns vid analys och presenteras även i resultatet.  
 
 
Materialets avgränsningar 
 
Den föreliggande studien studerar inte fysiska personer, därav tas ingen hänsyn till individer 
essenser, känslor eller utsagor. Det är språkbruk i platsannonser som är riktade till chefer (le-
dare) som är av intresse. Det insamlade empiriska materialet är offentligt och inhämtat online. 
Fördelen med material online är att det är lättillgängligt, men det kräver tydliga avgränsningar 
då tillgång till materialet är stort. Avgränsning i denna studie är (1) rekryteringsannonserna 
som valdes är riktade till svensk arbetsmarknad, (2) rekryteringsannonserna är riktade mot 
chefer (ledare), (3) de är inte mer än fyra månader gamla, (4) platsannonsen är utförligt 
skrivna och slutligen (5) de är av både privat -och offentlig sektor. Inga avgränsningar har ta-
gits gällande skribentens (arbetsgivarens) intersektionella faktorer som exempelvis kön, ålder 
och etnicitet då detta är oväsentligt för studiens syfte.   
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Forskarroll 
 
Absolut objektivitet i forskningsarbetet kritiserades och därav uppkom begreppet reflexivitet i 
forskning. Frågan är vad reflexivitet innebär i forskningsarbetet? Sammanfattat innebär  
reflexivitet medvetandegörandet av forskarens egen roll och påverkan på forskningresultat. 
Forskaren ses som en del av det som studeras, inte en obetydlig åskådare. Vid utförandet av 
kritisk diskurspsykologisk analys är det viktigt att reflexivitet tas hänsyn till. Diskurspsykolo-
gin grundar sig på att förståelse stimuleras av kultur, historia och kontext. Det är av detta skäl 
viktigt med reflektion av förståelse och attityd gentemot forskningsobjektet av forskaren själv 
(Symon & Cassell, 2012). Forskaren skall med detta skrivet vara öppen för att använda per-
sonliga erfarenheter och känslor, att vara subjektiv deltagare i forskningsarbetet innebär att 
forskarens subjektivitet i studien användas vid tolkning och textskapande. Detta då forskarens 
tolkning och förståelse speglas i texten. I mötet med rekryteringsannonserna är det därav an-
geläget med självanalys och självreflexivitet, detta med syfte att bredda den egna förståelsen 
av anledningen till forskarens redan gjorda reaktioner och tolkningar. 
 
Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer är, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Diskurspsykologiska studier studerar vanligen re-
dan publicerade texter som därav är offentliga. När man använder sig av offentligt text-
material resonerar man på annat sätt vid de etiska principerna. Det är trots detta viktigt att 
forskare reflekterar och tar hänsyn till de etiska principerna. Enligt informationskravet skall 
forskaren informera om forskningsuppgiftens syfte. Vidare ska forskaren enligt samtyckeskra-
vet ges möjlighet att lämna sitt frivilliga samtycke. Uppgifter skall behandlas med konfiden-
tialitet enligt konfidentialitetskravet och endast användas till forskningsändamålet enligt nytt-
jandekravet (vetenskapsrådet, 2017) 

Konfidentialiteteskravet faller utanför studien på grund av avsaknad av känslig informat- 
ion. Lika gäller nyttandekravet på grund av avsaknad av uppgifter insamlade om enskilda per-
soner. I den föreliggande studien har frågan om information -och samtyckeskravet reflekterats 
över. Analysmaterialet som används är naturligt förekommande då det är offentligt arkiverat 
och lättillgängligt. Det finns av detta skäl inga skyldigheter att ta kontakt med de berörda för-
fattarna med information av syftet till texternas medverkan i studien (vetenskapsrådet, 2017). 
Samtyckeskravet innebär att ”deltagare i en underökning har rätt att själv bestämma över sin 
medverkan”. Bryman (2008) beskriver att offentlig information inte kräva samtycke av förfat-
taren. Studien syftar inte till att studera känsligt material, eller fysiska personer. Samtycke ef-
terfrågades av detta skäl inte. Det är viktigt att ta hänsyn till de konsekvenser resultatet kan få 
i form av uppmålade bilder av rekryterare. 
 

Resultat  
 
I följande avsnitt redogörs för de tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och ideologiska di-
lemman som återfinns i de analyserade materialet. Inledningsvis presenteras de tolkningsreper-
toarer som bidrar till subjektspositioner. Subjektspositionerna presenteras som rubriker; Den 
kommunikativt tydliga chefen, den ansvariga chefen, den modiga chefen och slutligen den er-
farna chefen. 
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Den kommunikativt tydliga chefen 
 
De tolkningsrepertoarer som bidrar till subjektspositionen den kommunikativt tydliga chefen 
är (1) chefskapet som tydligt, (2) chefskapet som kommunikativt, (3) chefskapet som kunnigt. 
Uttryck som handlar om chefen som kommunikativ och tydlig dominerar i analysmaterialet 
av både privat och offentlig sektor. Begreppen kommunikation, rapportering och tydlighet är 
frekvent förekommande. Andra synonymer som dialog, att kunna hålla en dialog har använts 
ibland istället för begreppet kommunikation. Akademisk examen, dokumenterad erfarenhet 
men även förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift är exempel på liknelser som förekommer 
i materialet och har en nära relation till kommunikation och tydlighet. Exempel där kommuni-
kation förekommer i materialet är; …du har en god kommunikativ förmåga…1, du är tydlig i 
din kommunikation,2 … dialog … är viktigt för dig3 och … du värdesätter kommunikation…4.  

Tolkningsrepertoaren chefskapet som kunnigt genererades från kravet på en akademisk ex- 
amen inom arbetsfältet kan kopplas till kommunikation då akademiker under utbildningen lärt 
sig att uttrycka sig i tal och skrift. Detta ska inte uppfattas som att lågutbildade personer inte 
kan uttrycka sig i tal och skrift, kommunicera eller vara tydliga. Krav på utbildning placeras 
nära begreppet kommunikation, exempel du har relevant högskole-/universitetsutbildning för 
verksamhetsområdet5. Att ha en högskoleexamen är 49 av 50 gånger ett krav för att arbeta 
inom specialområdet (observera att det inte gäller ledarskapsutbildning). För offentlig sektor 
efterfrågas akademisk utbildning i alla 25 analyserade rekryteringsannonser. För privat sektor 
efterfrågas akademisk utbildning i 24 av de 25 analyserade rekryteringsannonserna. I den an-
nonsen av privat sektor där ingen akademisk utbildning krävdes, efterfrågas arbetslivserfaren-
het och intresse6. Av det analyserade materialet kräver endast fyra platsannonser dokumente-
rad utbildning inom organisation och ledarskap. För privat sektor kräver tre platsannonser ut-
bildning inom ledarskap. För offentlig sektor finns krav på att kunna uttrycka sig i tal och 
skrift är direkt kopplat till att kunna kommunicera tydligt. Exempelvis det är ett krav att du 
kan uttrycka dig väl både i tal och skrift7, du behärskar både svenska och engelska i tal och 
skrift 8,  vi ser gärna att du behärskar både svenska och engelska i såväl tal som skrift samt 
du kan kommunicera väl i både tal och skrift 9. Ett annat sätt att uttrycka detta på är du har 
god arbetskapacitet och är en god skribent och kommunikatör10.     

Begreppet tydlighet är nära relaterat till de ovan nämnda begreppen, men även begreppet  
rak. Exempel på detta är tydligt ledarskap, du förmedlar en tydlig idé med ditt ledarskap 11, du 

                                                
1 Verksamhetschef. Haninge kommun. (2019-09-25) https://www.linkedin.com/jobs/view/1450386558/?refId=  
2 Enhetschef till barn och ungdomar, Västerås stad (2019-09-28). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1510307991/?refId= 
3 Enhetschef till Vuxenheten. Kumla kommun. (2019-09-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1486776397/?refId= 
4 Operativ chef, Stockholm. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/operativ-chef-transport-service-
tjänster-at-veolia-norden-1468953421/?originalSubdomain=se 
5 VA-chef. Jämtland. (2019-09-25). https://www.linkedin.com/jobs/view/va-chef-at-åre-kommun-
1484049312/?originalSubdomain=se 
6 Avanza Bank, Stockholm (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/1521461006/?refId=  
7 Administrativ chef, Lunds kommun. (2019-09-28). https://www.linkedin.com/jobs/view/1486772371/?refId=  
8 IT-chef Olivia AB privat, Stockholm. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/it-chef-at-team-oli-
via-ab-1507565849/?originalSubdomain=se 
9 Chef för klinisk utveckling, Stockholm. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/chef-för-klinisk-
utveckling-at-synoptik-sweden-1525096058/?refId=7d757331-0897-40eb-a593-6927208d6b51&originalSubdo-
main=se 
10 HR-chef, Nordmaling. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/search/?current-
JobId=1466366363&fE=3%2C4%2C5%2C6&geo Id=105117694 
11 Enhetschef till socialpsykiatrin, Örebro kommun. (2019-10-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1512348698/?refId=1014253d-dc62-40c8-ba83-0dfaec1cf770&trk= 
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kan skapa tydlighet12 och för att lyckas i rollen som operations manager bör du vara en van 
ledare med god kommunikationsförmåga13.  Men även du är tydlig och rak14. Begreppet tyd-
lighet och dess synonymer förekom i stor utsträckning bland både privat och offentlig sektor. 
Att vara tydlig är enligt analysmaterialet väldigt viktigt vid talet om chefskap. Det kan även 
handla om att tydliggöra roller och ansvar15. Att vara en tydlig chef skildras innebära att vara 
en bra ledare, exempelvis vi söker dig som är en bra och tydlig ledare16. Därav subjektsposit-
ionen den kommunikativt tydliga chefen. Ur materialet framgår det att chefen bör vara, eller 
förväntas vara kommunikativt tydlig exempelvis nämns du kommunicerar på ett tydligt sätt 
och säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är klara17   
 
Den ansvariga chefen 
 
De tolkningsrepertoarerna som bidrar till subjektspositionen den ansvariga chefen är (1) chef-
skapet som ansvarig för, (2) chefskapet som innovativt, (3) chefskapet som relationsskapande, 
(4) chefskapet som samverkansfrämjande och (5) chefskapet som entusiasmerande. I analys-
materialet nämns tolkningsrepertoaren ansvar, eller att ansvara för olika områden. Begrepp 
som används i analysmaterialet är olika versioner av begreppet ansvar, exempelvis ansvars-
full, ansvarstagande, ansvara för, ha hand om. Det ingår i uppdraget som chef att ansvara för 
saker och ting enligt platsannonserna. I analysmaterialet skildras exempelvis, som enhetschef 
har du ansvaret för verksamheten, budget, personal, arbetsmiljö samt att leda, organisera, 
samordna och utveckla utifrån de styrande målen och inom givna ekonomiska ramar.18 Av ta-
let om chef framgår chefskap som en ansvarighet, att ansvara över verksamheten i stort. I en 
annan platsannons talas det om chefskap som …du får ett ansvar för hela förvaltningen, du 
ansvarar du för ledning och styrning19 och I tjänsten ingår verksamhets-, ekonomi-, personal- 
och arbetsmiljöansvar.20. Chef som ansvarig nämns även i annonser av privat sektor som ex-
empelvis i chefsrollen ingår budgetansvar för din organisation21 men även du ansvarar för ut-
vecklingen av befintliga företag...22   
   I linje med förgående stycke om chefens verksamhetsansvar, gäller här talet om chefen som 
ansvarig för innovation. Att tala om chefskap inom ramen för innovation genom tolkningsre-

                                                
12 Enhetschef till barn och ungdomar. Västerås stad (2019-09-28). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1510307991/?refId= 
13 Produktionschef. Kungsängen (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/operations-manager-pro-
duktionschef-produktionsledare-till-ingram-micro-at-bravura-sverige-ab-1484044787/?refId=4816ee07-da0b-
4582-b5dc-0fbb7b7cfd17&position= 
14 Chef för klinisk utveckling, Stockholm. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/chef-för-klinisk-
utveckling-at-synoptik-sweden-1525096058/?refId=7d757331-0897-40eb-a593-6927208d6b51&originalSubdo-
main=se 
15 IT-chef Olivia AB privat, Stockholm. (2019-10-27) https://www.linkedin.com/jobs/view/it-chef-at-team-oli-
via-ab-1507565849/?originalSubdomain=se 
16 Apotekschef (2019-09-27). Ystad. https://www.linkedin.com/jobs/view/apotekschef-till-apoteket-stortorget-i-
ystad-at-apoteket-1509372642/?originalSubdomain=se 
17 Verksamhetschef för vård och omsorg. Botkyrka kommun. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/se-
arch/?currentJobId=1486782088&f_E=5%2C6&geoId=105117694&keywords=chef&location=Sve-
rige&start=50 
18 Enhetschef, Surahammar. (2019-09-01). https://www.linkedin.com/jobs/view/1513404005/?refId=1014253d-
dc62-40c8-ba83-0dfaec1cf770&trk=flagship3_search_srp_jobs 
19 Enhetschef till barn och ungdomar. Västerås stad (2019-09-28). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1510307991/?refId= 
20 Enhetschef till Vuxenenheten, kumla kommun. https://www.linkedin.com/jobs/view/1486776397/?refId= 
21 Avanza Bank, Stockholm (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/1521461006/?refId=7dc3e5b6-877f-
4270-b681-4d0d9a987267&trk=flagship3_search_srp_jobs 
22 Verkställande direktör, Sundsvalls kommun. (2009-09-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1470466844/?refId= 
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pertoarer är att nämna begrepp som exempelvis nytänkt, utvecklingsinriktad, förändringsin-
riktad, driven, förbättring, kvalitetsutvecklingen och (eller) annan typ av utveckling. Efterfrå-
gan på en kvalitetsmedveten chef som ansvarar för arbetsmiljöutveckling / systematiskt kvali-
tetsarbete bidrar även till subjektspositionen den ansvariga chefen. I en av de annonser som 
analyserats talas det exempelvis som chefen som, du är kvalitetsmedveten23 , du ska arbeta 
strukturerat med arbetsmiljöfrågor och vidta åtgärder om så behövs24 men även du har även 
ansvar för kvalitetmiljö och arbetsmiljö i ditt projekt25. I analysmaterialet för offentlig och 
privat sektor talas det kontinuerligt om chefskap som utvecklande. Mjölby kommun söker ex-
empelvis en ledare som tillsammans med medarbetarna utvecklar verksamheten26 , genom ditt 
goda ledarskap förväntas du skapa förutsättningar för dina medarbetare att kunna utvecklas 
och prestera27. Men även som chef ansvarar du för … att … utveckla avdelningens interna ar-
bete och samlade arbetsprocesser28. Notera förgående citat om hur chefen ansvarar för att ut-
veckla.  

Att tala om chefskap inom ramen för att vara ansvarig för verksamhetsutveckling och kva- 
litetsförbättring gäller även för medarbetare, dvs medarbetarutveckling. Talet om chef genere-
rar talet om att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas på ett personligt plan. Här 
ingår även kompetensutveckling. Att vidareutveckla din personal är också centrala delar i ar-
betet29. Ett annat krav är att bygga relationer, vilket även hör till ansvar för utveckling. För-
slag på hur detta har nämnt i materialet är, förmåga att skapa och bibehålla goda relationer 
samt i samarbete med andra människor30, du som ledare ... kan skapa förtroendefulla relat-
ioner på alla nivåer31 samt du ska vara intresserad av att bygga relationer, förebygga och 
hantera konflikter32. Exempel på uttryck som dessa i privat sektor är du har en god förmåga 
att skapa förtroende och utveckla långsiktiga relationer.33 Detta hänger samman med tolk-
ningsrepertoarerna chefskapet som relationsskapande och chefskapet som samverkansfräm-
jande. I materialet återfinns skrivelser om samverkan, att arbeta tillsammans med eller sam-
arbetar med både under –och överordnade. Det nämns även variationer av begreppet samver-
kan. Exempelvis du skapar samverkan med interna och externa aktörer34. Du kan arbeta så-
väl självständigt som tillsammans med andra i olika sammanhang35 samt …du behöver trivas 

                                                
23 Administrativ chef, Vetlanda kommun. (2019-10-02). https://www.linkedin.com/jobs/view/ 1486772140/?re-
fId= 
24 Enhetschef till socialpsykiatrin, Örebro kommun. (2019-10-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1512348698/?refId=1014253d-dc62-40c8-ba83-0dfaec1cf770&trk= 
25 Projektchef, Stockholm. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/1506558074/?refId= 
26 Chef för projektenheten, Mjölby kommun. (2019-09-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1427744147/?refId= 
27 Driftchef, Stockholm. (2019-09-27). Projektchef, Stockholm. (2019-09-27). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1506558 074/?refId 
28 Verkställande direktör, Sundsvalls kommun. (2009-09-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1470466844/?refId= 
29 VD, Västernorrland. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/1506558684/?refId 
30 Verksamhetschef för vård och omsorg. Botkyrka kommun. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/se-
arch/?currentJobId=1486782088&f_E=5%2C6&geoId=105117694&keywords=chef&location=Sve-
rige&start=50 
31 Verkställande direktör, Sundsvalls kommun. (2009-09-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1470466844/?refId 
32 VA-chef. Jämtland. (2019-09-25). https://www.linkedin.com/jobs/view/va-chef-at-åre-kommun-
1484049312/?originalSubdomain=se 
33 Driftchef, Stockholm. (2019-09-27). Projektchef, Stockholm. (2019-09-27). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1506558 074/?refId 
34 Verksamhetschef. Haninge kommun. (2019-09-25) https://www.linkedin.com/jobs/view/1450386558/?refId=  
35 VA-chef. Jämtland. (2019-09-25). https://www.linkedin.com/jobs/view/va-chef-at-åre-kommun-
1484049312/?originalSubdomain=se 
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med att ha många kontaktytor36. Här talas det om chefen som samarbetsvillig i arbetsrollen, 
chef som delaktig, skapare av gemenskap och ansvaret om att få alla i ditt team att leverera 37, 
exempelvis du skapar engagemang och delaktigt.38  

En chef som är inspirerande och har förmågan att entusiasmera för att kunna genomföra  
förändring, utveckling och skapa arbetsglädje är populärt bland rekryterare och arbetsgivare. 
Chefen är återigen ansvarig för att entusiasmera och inspirera till en god arbetsmiljö på ar-
betsplatsen samt att skapa trivsel. Tolkningsrepertoaren chefskapet som entusiasmerande in-
går därav i subjektspositionen den ansvariga chefen. Tolkningsrepertoaren chefskapet som 
entusiasmerande återkommer kontinuerligt i materialet, exempelvis du har en förmåga att en-
tusiasmera medarbetarna att nå och helst överträffa uppsatta mål39, du har förmåga att leda 
och entusiasmera självständiga medarbetare mot uppsatta mål…du är glad och positiv40 samt 
du kan entusiasmera och motivera dina medarbetare41.  Sådana fraser återkommer i annonser 
av såväl offentlig som privat sektor.  

Chefskapet som relationskapande har tidigare nämnts i samband med att skapa arbets- 
glädje. I detta stycket läggs fokus på att beskriva att dessa olika tolkningsrepertoarer om chef-
skapet, belyser personliga egenskaper och färdigheter. Att skapa arbetsglädje har vid uppre-
pande tillfällen skildras vara ett chefsansvar. I analysmaterialet skildras det reguljärt om för-
väntningar om att en chef ska vara stöttande eller coachande, vara lyhörd, ha humor, vara em-
patisk, tillföra energi, vara ärlig samt att kunna se, förstå, lyssna och skapa gemenskap och 
trivsel. Förslag på skrivelser i analysmaterialet är, du har en positiv livssyn42, ditt fokus är att 
få alla i ditt team att må bra och trivas på jobbet43,	Du ska ha ett coachande ledarskap44, du 
är positiv och  självstartande med förmågan att se möjligheter och ta egna initiativ45, du ska 
bidra med arbetsglädje46, vi söker en trygg och ödmjuk ledare… med ett stort engagemang 
entusiasmerar du din avdelning och skapar en trevlig arbetsmiljö47, du ser helheten och har 

                                                
36 Enhetschef, Karlstad. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/1489586589/?refId=509d9fc4-402b-
42a7-869e-5a5416a092f3&trk=flagship3_search_srp_jobs  
37 Chef för byggservice, Borås. (2019-10-02). https://www.linkedin.com/jobs/view/1495498054/?re-
fId=ed9dae54-f6ab-4abe-b243-c4810c74bed1&trk=flagship3_search_srp_jobs 
38 Verksamhetschef, Kungälvs kommun. (2019- 09-25) 
39 Verkställande direktör, Sundsvalls kommun. (2009-09-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1470466844/?refId=  
40 HR-chef, Nordmaling. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/search/?current-
JobId=1466366363&f_E=3%2C4%2C5%2C6&geoId=105117694&keywords=chef&location=Sve-
rige&start=150 
41 Produktionschef. Kungsängen (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/operations-manager-pro-
duktionschef-produktionsledare-till-ingram-micro-at-bravura-sverige-ab-1484044787/?refId=4816ee07-da0b-
4582-b5dc-0fbb7b7cfd17&position= 
42 Enhetschef till barn och ungdom. Vasteras Stad. (2019-09-28) https://www.linke-
din.com/jobs/view/1510307991/?refId=e6a8ff96-d7bb-47b2-ac20-ae4d67aeb554&trk= 
43 Chef för byggservice, Borås. (2019-10-02). https://www.linkedin.com/jobs/view/1495498054/?re-
fId=ed9dae54-f6ab-4abe-b243-c4810c74bed1&trk=flagship3_search_srp_jobs 
44 Operativ chef, Stockholm. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/operativ-chef-transport-service-
tjänster-at-veolia-norden-1468953421/?originalSubdomain=se 
45 Chef för klinisk utveckling, Stockholm. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/chef-för-klinisk-
utveckling-at-synoptik-sweden-1525096058/?refId=7d757331-0897-40eb-a593-6927208d6b51&originalSubdo-
main=se 
46 Apotekschef (2019-09-27). Ystad. https://www.linkedin.com/jobs/view/apotekschef-till-apoteket-stortorget-i-
ystad-at-apoteket-1509372642/?originalSubdomain=se 
47 Chef för SISAB:s projektavdelning, Stockholm (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/chef-för-
sisab-s-projektavdelning-at-skolfastigheter-i-stockholm-ab-sisab-1481982447/?originalSubdomain=se 
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förmåga att få människor att växa i sina roller, känna arbetsglädje och bidra till verksamhet-
ens utveckling48, du tillför energi och skapar lust i arbetet, har humor…49. Andra väsentligt 
citat att nämna i samband med detta är även du tycker om människor, är bra på att kommuni-
cera och har lätt för att skapa relationer och förtroende (tillit)50, du coachar, utvecklar och 
följer upp prestation51, du är lyhörd och har ett inkluderande ledarskap52. Att skapa arbets-
glädje överskuggar det analyserade materialet, ett sista exempel är, vi söker dig som…vi kan 
skratta tillsammans med53. 
 
Den modiga chefen 
 
De tolkningsrepertoarer som bidrar till subjektspositionen den modiga chefen är (1) chef-
skapet som tappert, (2) chefskapet som handlingskraftigt, (3) chefskapet som målmedvetet, (4) 
chefskapet som beslutsamt. Begrepp som användes vid talet om chefskap var exempelvis che-
fen som handlingskraftig, orädd, lösningsfokuserad, beslutsam, målmedveten, att kunna fatta 
beslut och prioritera. Dessa är även begrepp som kan uppfattas vara nära förbundna till 
varandra. Att vara handlingskraftig innebär i sätt och vis att vara beslutsam, eller att kunna 
lösa saker själv. Att vara målmedveten, kunna prioritera och vara lösningsfokuserad är grun-
den till att kunna fatta beslut. Att kunna prioritera handlar i sätt och vis om att kunna lösa 
olika angelägenheter beroende på vad det är man har i sikte. Ovan nämna begrepp nämns i ett 
eller annat sätt i alla 50 analyserade rekryteringsannonser. Exempelvis du har god förmåga att 
få saker att hända i praktiken54, du är trygg i att fatta beslut... du är en handlingskraftig le-
dare55 samt som ledare är du…och har… beslutskraft, hög personlig integritet, mod…56, och 
du har förmågan att prioritera, vara flexibel och arbeta målinriktat57. Ett klockrent exempel 
är:  
 

” Utifrån en helhetssyn fattar du självständiga beslut samt delegerar och priorite-
rar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna”58 

                                                
48 Enhetschef, Surahammar. (2019-09-01). https://www.linkedin.com/jobs/view/1513404005/?refId=1014253d-
dc62-40c8-ba83-0dfaec1cf770&trk=flagship3_search_srp_jobs 
49 Administrativ chef, Lunds kommun. (2019-09-28). https://www.linkedin.com/jobs/view/1486772371/?re-
fId=ed3affb6-a956-4196-9cbf-5317847db411&trk=flagship3_search_srp_jobs 
50 Enhetschef, Jönköping kommun (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/1489560689/?re-
fId=1014253d-dc62-40c8-ba83-0dfaec1cf770&spSrc= 
51 Sektionschef. Stockholm. (2019-09-25) https://www.linkedin.com/jobs/view/chef-affär-motor-at-folksam-
1483112999/?refId=fff0a9d1-d495-4f6f-883c-b4dde9df66a4&trk=guest_job_details_topcard_title&originalSub-
domain=se 
52 Arbetsledare, Stockholm (2019-09-27).  https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=1477172008& 
f_E=3%2C4%2C5%2C6&geoId= 1051176 94 &keywords=chef&location=Sverige&start=200 
53 Enhetschef till Vuxenheten. Kumla kommun. (2019-09-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1486776397/?refId=7dc3e5b6-877f-4270-b681-4d0d9a987267&trk=flagship3_se-
arch_srp_jobs 
54 Chef för produktionsnära IT-system. Stockholm. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/chef-för-
produktionsnära-it-system-at-sj-ab-1453507530/?originalSubdomain=se 
55 Enhetschef till Vuxenheten. Kumla kommun. (2019-09-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1486776397/?refId=7dc3e5b6-877f-4270-b681-4d0d9a987267&trk=flagship3_se-
arch_srp_jobs 
56 Verkställande direktör. Sundsvalls kommun. (2019-09-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1470466844/?refId=  
57 Chef för klinisk utveckling, Stockholm. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/chef-för-klinisk-
utveckling-at-synoptik-sweden-1525096058/?refId=7d757331-0897-40eb-a593-6927208d6b51&originalSubdo-
main=se 
58 Enhetschef till socialpsykiatrin. Örebro kommun. (2019-09-10). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1512348698/?refId=1014253d-dc62-40c8-ba83-0dfaec1cf770&trk=flagship3_se-
arch_srp_jobs 
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Citatet ovan är även ett exempel på den modiga chefen som självständigt fattar beslut, priori-
terar och delegerar med mål i sikte och lösning i avsikt. Det kan kopplas till begrepp som 
trygg, stabil och modig chef. Detta då handlingskraft, beslutsamhet kan förstås som att ha en 
hög personlig integritet, vara modig, stabil och trygg i de prioriteringar och val /beslut som 
fastställs och avgörs. Det är en fråga om att kunna stå bakom dessa beslut och prioriteringar, 
att vara modig. I analysmaterialet skildras det med jämna mellanrum om chefskap som trygg, 
stabil och modig exempelvis; som ledare har du mod och hög personlig integritet… du är 
orädd 59 samt du bör ha en hög integritet och vara modig/ ha civilkurage för att kunna leda 
en stor organisation… 60.  Därav subjektspositionen den modiga chefen.   
 
Den erfarna chefen 
 
De tolkningsrepertoarer som bidragit till subjektspositionen den erfarna chefen är (1) chef-
skapet som vant (eller tränat) (2) chefskapet som rutinerad och (3) chefskapet som drivet. I 
rekryteringsannonserna för chefer förväntas arbetssökanden ha arbetat som chef först. Det nya 
arbetet ska vara steget därpå. I analysmaterialet uttrycks chefserfarenhet som ett krav i 21 av 
de 25 analyserade platsannonser för privat sektor. Exempel på sådana skrivelser är tidigare 
erfarenhet som ledare med personal, verksamhets- och budgetansvar. Detta återfinns under 
kvalifikationer och står i samma veva som exempelvis högskoleutbildning inom hälso-och 
sjukvård, socialt arbete och/eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren anser vara 
värdefull. Erfarenhet anses vara lika viktig som en relevant akademisk examen.61 Ett annat ex-
empel återfinns i annonsen av Västerås stad, även under kvalifikationer; van att leda männi-
skor, tydlig i din kommunikation och i att leda utifrån uppdraget. 62 samt du ska ha flerårig 
vana som chef 63. Lunds kommun skriver exempelvis; erfarenhet av ledande befattning är ett 
krav64. Av de fyra platsannonserna i analysmaterialet som inte nämner ledarskapserfarenhet 
som ett krav, nämner dessa tre, ledarskapserfarenhet som meriterande. Vetlanda kommun 
skriver exempelvis erfarenhet av arbetsledarskap är meriterande under kvalifikationer, krav 
på B-körkort och högskoleutbildning65. En platsannons nämner ingenting om chefserfarenhet 
alls, enligt platsannonsen av Norrtälje är ett stort intresse för att driva förbättringsarbete, 
uppnå bra flöden för patienter, utnyttja befintliga resurser och skapa en god arbetsmiljö till-
räckligt för att arbeta som enhetschef66. I de tre rekryteringsannonserna som ansåg ledarskaps-
erfarenhet som meriterande erbjuds chefsintroduktionsprogram. Detta gäller dock för två av 
de tre annonserna. 

För privat sektor kräver 23 av 25 analyserade annonser ledarskapserfarenhet. Exempelvis;  

                                                
59 Verkställande direktör. Sundsvalls kommun. (2019-09-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1470466844/?refId=  
60 Förbundschef. Stockholm. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/förbundschef-at-studieförbun-
det-vuxenskolan-1489526902/?originalSubdomain=se 
61 Verksamhetschef, Åmåls kommun (2019-09-28). https://www.linkedin.com/jobs/search/?currenJob 
Id=1525152229&f_E=5%2C6&geoId = 
62 Enhetschef till barn och ungdom. Vasteras Stad. (2019-09-28) https://www.linke-
din.com/jobs/view/1510307991/?refId=e6a8ff96-d7bb-47b2-ac20-ae4d67aeb554&trk= 
63 Verksamhetschef för vård och omsorg. Botkyrka kommun.(2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/se-
arch/?currentJobId=1486782 088&f_E=5%2C6&geoId=105117694&keywords=chef&location=Sve-
rige&start=50 
64 Administrativ chef, Lunds kommun. (2019-09-28). https://www.linkedin.com/jobs/view/1486772371/?re-
fId=ed3affb6-a956-4196-9cbf-5317847db411&trk=flagship3_search_srp_jobs  
65 Administrativ chef, Vetlanda kommun. (2019-10-02). https://www.linkedin.com/jobs/view/ 1486772140/?re-
fId=  
66 Enhetschef, Norrtälje kommun. (2019-09-20). https://www.linkedin.com/jobs/view/enhetschef-till-primärvår-
den-i-tiohundra-norrtälje-at-tiohundra-vårdbolaget-1510106456/?refId= 



   23 

vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet som ledare inom byggservice-verksamhet.67 I en 
annan platsannons skildras det exempelvis under ”vi söker dig som har” erfarenhet av goda 
resultat genom att leda, utveckla och coacha medarbetare inom försäljning68 och du har en 
erfarenhet av att leda och utveckla organisationen och medarbetare69. Av de som inte nämner 
chefserfarenhet nämns exempelvis företagets vision om ledarskap: 
 

Ledarskap på Kronfågel handlar om att skapa värde och resultat genom arbetsglädje 
och engagerade medarbetare, vilket vi förväntar oss att du agerar i linje med och givet-
vis är du en ambassadör för våra värdeord öppenhet, utmana, agera nu. Och, givetvis 
älskar du kyckling!70 

 
Inga platsannonser av privat sektor erbjuder chefsintroduktionsprogram vid avsaknad 
chefserfarenhet. De som inte kräver chefserfarenhet ser inte heller, utifrån analysmaterialet 
behovet av utbildning i ledarskap då det i många fall inte krävs en ledarskapsutbildning. 
Avsaknad av chefserfarenhet och (eller) chefsutbildning men krav på en bra chef till yrkes-
rollen har tolkats som ett ideologiskt dilemma. 
 
Ideologiskt dilemma 
 
Av det analysmaterial som gäller för offentlig sektor återfanns efter frågan efter specifika le-
darskapsutbildning i mindre än hälften av de analyserade materialet. I två rekryteringsannon-
ser nämns ledarskapsutbildning specifikt. Exempel: du har chefsutbildning71 och du har doku-
menterad utbildning inom organisation och ledarskap72. I två andra nämns dokumenterad er-
farenhet exempelvis, du har dokumenterad erfarenhet av arbetsledning73 och du har doku-
menterad erfarenhet av att leda personal74. I två andra rekryteringsannonser erbjuder chefsin-
troduktionsprogram75 eller ett bra chefsprogram76 och vad är ett bra chefsprogram egentli-
gen? Övriga 19 rekryteringsannonser av offentlig sektor yttrar inte specifikt om ledarskapsut-
bildning vid rekrytering av chefer. I 19 analyserade annonser skrivs det istället om krav på 
specialkunskaper som exempelvis krav på att arbetssökande till chefstjänsten ska vara jurist, 
läkare eller ha en akademisk examen inom pedagogik eller vara socionom. I dessa annonser 
skrivs exempelvis:  
 

                                                
67 Chef för byggservice, Borås. (2009-10-02). https://www.linkedin.com/jobs/view/1495498054/?re-
fId=ed9dae54-f6ab-4abe-b243-c4810c7 4bed1&trk=flagship3_search_srp_jobs 
68 Gruppchef, Stockholm. (2019-10-07). https://www.linkedin.com/jobs/search/?current-
JobId=1450373039&f_E=3%2C4% 2C5%2C6&geoId=105117694&keywords=chef&location=Sve-
rige&start=125/ 
69 Avanza Bank, Stockholm (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/1521461006/?refId=7dc3e5b6-
877f-4270-b681-4d0d9a987267&trk=flagship3_search_srp_jobs 
70 Operativ chef, Katrineholm. (2019-09-20). https://www.linkedin.com/jobs/se-
arch/?f_E=3%2C4%2C5%2C6&geoId=105 117694& keywords=chef&location=Sverige&start=125 
71 Enhetschef, Huddinge kommun. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/1470460995/?re-
fId=1014253d-dc62-40c8-ba83-0dfaec1cf770&trk=flagship3_search_srp_jobs 
72 Enhetschef, Karlstad (2019-09-25). https://www.linkedin.com/jobs/view/1489586589/?refId=509d9fc4-402b-
42a7-869e-5a5416a092f3&trk=flagship3_search_srp_jobs 
73 Enhetschef till socialpsykiatrin, Örebro kommun. (2019-10-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1512348698/?refId=1014253d-dc62-40c8-ba83-0dfaec1cf770&trk= 
74 VA-chef. Jämtland. (2019-09-25). https://www.linkedin.com/jobs/view/va-chef-at-åre-kommun-
1484049312/?originalSubdomain=se 
75 Chef för projektenheten, Mjölby kommun.(2019-09-25). https://www.linke-
din.com/jobs/view/1427744147/?refId= 
76 Enhetschef till barn och ungdom. Vasteras Stad. (2019-09-28) https://www.linke-
din.com/jobs/view/1510307991/?refId=e6a8ff96-d7bb-47b2-ac20-ae4d67aeb554&trk= 
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Du har högskoleutbildning som är relevant för uppdraget. Du har erfarenhet av social-
tjänsts verksamhetsområde samt av systemadministration. Du har mycket god kunskap 
om den lagstiftning och de administrativa krav som styr socialtjänsten och en politiskt 
styrd verksamhet. Erfarenhet av arbetsledarskap är meriterande. B-körkort77. 

 
Detta samtidigt som rekryteraren skriver exempelvis: 
 

Som chef har du helhetsperspektiv och i dina dagliga arbetsuppgifter ingår att leda och 
fördela arbetsuppgifterna för förvaltningens administratörer… vi söker dig som vill 
vara med och utveckla verksamheten genom entreprenörskap och systematiskt kvalitets-
arbete… vi tror att du är en trygg och stabil person och ledare som motiverar andra ge-
nom att skapa engagemang och delaktighet…78 

 
Det finns krav på att du som arbetssökande vara en bra ledare. Se citatet ovan. Det är ett av 
många exempel där arbetsgivaren ställer krav och förväntningar på arbetstagaren om att 
vara bra ledare. Men vad är en bra ledare? Ett annat exempel av offentlig sektor är: 
 

Du har genom ditt ledarskap en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet… du 
har en stark drivkraft på hur medarbetare presterar och trivs… du inspirerar till enga-
gemang, tillför energi och skapar lust i arbetet, har humor och verkar för ett tillåtande 
arbetsklimat… erfarenhet krävs.79 

 
Parallellt med citatet ovan krävs en högskoleexamen inom ekonomi och goda kunskaper om 
arbete med ekonomi…80 Detta motsägelsefulla sätt att uttrycka sig dominerar de annonser 
av både privat och offentlig sektor. Otydlighet kring vad för sorts examen som krävs är 
återkommande, fast i lägre utsträckning. Exempel på det är högskoleutbildning inom hälso-
och sjukvård, socialt arbete och/eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren anser 
vara värdefull81. Samt vi söker dig som har socionomexamen82 till positionen ”enhetschef”.  

För privat sektor skrivs det i en av de 25 analyserade rekryteringsannonser att det är me- 
riterande med relevant utbildning inom Supply Chain Management… 83. Den andra rekry-
teringsannonsen beskriver en utbildning som handlar om personal och –arbetslivsfrågor 
som ett krav, vi söker dig som har högskoleexamen från PA –programmet, eller kompe-
tens/utbildning som vi bedömer som likvärdig 84. I en annons av privat huvudman står det 
vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av ledarskap såsom t.ex. projektledning.  

I en rekryteringsannons krävs ingen utbildning alls. Det är enligt företaget intresse och  
erfarenhet som väger tyngst. I samma text står det bland annat att;  

                                                
77 Administrativ chef, Vetlanda kommun. (2019-10-02). https://www.linkedin.com/jobs/view/ 1486772140/?refId= 
78 Administrativ chef, Vetlanda kommun. (2019-10-02). https://www.linkedin.com/jobs/view/ 1486772140/?re-
fId= 
79  Administrativ chef, Lunds kommun. (2019-09-28). https://www.linkedin.com/jobs/view/1486772371/?re-
fId=ed3affb6-a956-4196-9cbf-5317847db411&trk=flagship3_search_srp_jobs 
80 Administrativ chef, Lunds kommun. (2019-09-28). https://www.linkedin.com/jobs/view/1486772371/?re-
fId=ed3affb6-a956-4196-9cbf-5317847db411&trk=flagship3_search_srp_jobs 
81 Verksamhetschef, Åmåls kommun (2019-09-28). https://www.linkedin.com/jobs/search/?currenJob 
Id=1525152229&f_E=5%2C6&geoId  
82 Enhetschef, Surahammar. (2019-09-01). https://www.linkedin.com/jobs/view/1513404005/?refId=1014253d-
dc62-40c8-ba83-0dfaec1cf770&trk=flagship3_search_srp_jobs 
83  Produktionschef. Kungsängen (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/operations-manager-pro-
duktionschef-produktionsledare-till-ingram-micro-at-bravura-sverige-ab-1484044787/?refId=4816ee07-da0b-
4582-b5dc-0fbb7b7cfd17&position= 
84 HR-chef, Nordmaling. (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/search/?current-
JobId=1466366363&fE=3%2C4%2C5%2C6&geo Id=105117694 
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Du (som chef) ansvarar för lönsamhet och tillväxt avseende merförsäljning och kund-
nöjdhet. I rollen ingår även budgetansvar för din organisation med kostnadskontroll 
och kostnadseffektivitet i fokus. Rollen innebär att: leda och utveckla… Du är en tydlig 
ledare som kan entusiasmera dina medarbetare och skapa rätt förutsättningar för at-
traktiv och kundfokuserad kultur.85 

 
Det ideologiska dilemmat som beskrivits grundas i kraven som ställs på chefer att anpassa 
sitt chefskap efter företagets bild av vad en god chef är. En god chef (ledare) är exempelvis 
enligt ett företag kunna ansvara för lönsamhet och tillväxt avseende ekonomin och enligt 
ett annat inspirerar till engagemang, tillför energi och skapar lust i arbetet, har humor och 
verkar för ett tillåtande arbetsklimat… erfarenhet krävs. Det ideologiska dilemma uppstår i 
de förväntningar som ställs och de resurser som investeras. Det är möjligtvis en fråga om 
finansiella medel. Att kraven är större än förutsättningarna för att vara en god ledare. Det 
ideologiska dilemmat grundar sig i att gott chefskap speglar sig i företagets uppfattning av 
vad en god chef är.  
 
 

Diskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras resultatet i relation till forskningsfrågorna och tidigare forskning. 
Metoddiskussion, slutsats och förslag på vidare studier presenteras.  
 
Resultatdiskussion 
 
Tollgerdt – Andresson (1993) beskriver att studier och analyser av platsannonser riktade mot 
chefer bidrar med en preliminär uppfattning om kraven som ställs på chefer. De egenskaper 
och beteende som annonseras i platsannonser kan antas spegla de spontana ledarskapsteorier 
som innehas av ett företag. Syftet med studien är att belysa konstruktionen av chefskap (ledar-
skap) i platsannonser enligt Edleys kritiska diskurspsykologi som utgår från det socialkon-
struktionistiska perspektivet. Forskningsfrågorna är (1) vilka subjektspositioner om chefskap 
kan urskiljas i vår samtid? Och (2) vilket chefskap är eftersträvansvärt i platsannonser hösten 
2019? Studien bidrar med en relativ tolkning som kan komma att ändra sig med tiden. Genom 
framställningen av resultatet skapas en övergripande bild av hur chefskapet konstrueras och 
vilka begrepp/termer som förstärker talet om eller diskursen chefskap. De subjektspositioner 
som identifierats är (1) den kommunikativt tydliga chefen, (2) den ansvariga chefen, (3) den 
modiga chefen och (4) den erfarna chefen. Det ideologiska dilemmat som beskrivits grundas i 
kraven som ställs på chefer att anpassa sitt chefskap efter företagets bild av vad en god chef är 
eller gör. En god chef (ledare) beskrivs i det analyserade materialet på många olika sätt. Det 
ideologiska dilemma uppstår i de förväntningar som ställs och de resurser som investeras. 
Möjligtvis grundar det ideologiska dilemmat sig i att rekryterare inte rakt ut beskriver att en 
god chef speglar sig i företagets uppfattning av vad en god chef är.  

De tolkningsrepertoarer som bidrar till subjektspositionen den kommunikativt tydliga che- 
fen är som tidigare nämnt i resultatet: (1) chefskapet som tydligt, (2) chefskapet som kommuni-
kativt, (3) chefskapet som kunnigt. Begreppen kommunikation, rapportering och tydlighet är 
frekvent förekommande. Andra synonymer som dialog har också använts flitigt. Akademisk 

                                                
85 Avanza Bank, Stockholm (2019-09-27). https://www.linkedin.com/jobs/view/1521461006/?refId=7dc3e5b6-
877f-4270-b681-4d0d9a987267&trk=flagship3_search_srp_jobs 
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examen, dokumenterad erfarenhet men även förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift är ex-
empel på liknelser som förekommer i materialet och har en nära relation till kommunikation 
och tydlighet. Att vara en kommunikativt tydlig chef utgör ett krav och eller en förväntning 
som rekryterare förväntar sig av chefer. 

Föregående studier av rekryteringsannonser genomförda 1993 av Tollgerdt- Andersson  
nämner ingenting av att man som chef ska kunna uttrycka sig tydligt eller att vara kommuni-
kativt tydlig. Fokus låg då på personliga och sociala egenskaper, vilket uppges nämnas i 85 % 
av de analyserade platsannonserna riktade mot chefer (225). Senare studier av Communal och 
Senior (1999) nämner ingenting om kommunikation eller tydlighet. De nämner dock utbild-
ning vilket är en tolkningsrepertoar i den föreliggande studien som bidrar till subjektsposit-
ionen i fråga. Communal och Seniors studie riktade sig inte mot svensk arbetsmarknad vilket 
kan vara bristfälligt, men brittisk, tysk och fransk. Den Hartog, Caley och Dewe (2007) studie 
riktade sig mot brittisk arbetsmarknad och studerade hur moderna ledarskapsteorier avspeglas 
i kraven på personliga egenskaper hos ledare (1390) och ofta förekommande begrepp var le-
dare / ledarskap följt av kommunikativ /kommunikationsfärdigheter. Tydlighet nämndes dock 
inte av författarna Den Hartog, Caley och Dewe.  

Den föreliggande studiens resultat är i linje med föregående studier av rekryteringsannon- 
ser i avseende subjektspositionen den kommunikativt tydliga chefen. Chefen som kommuni-
kativt tydlig kan tolkas som ett krav av rekryterare. Barber (1998) menar att det existerar ste-
reotyper av hur kandidater för specifika tjänster förväntas vara, den kommunikativt tydliga 
chefen är ett sådant exempel. Att uppfattas vara någonting är alltid subjektivt, då det kräver 
andra människors bekräftelse. Det kan medföra svårigheter för chefer att forma, revidera och 
bevara den sammanhängande bilden av sig själva som chef. En chef anammar sig möjligtvis 
sociala standarder som exempelvis att vara kommunikativt tydlig då det marknadsförs som 
ideal och uttrycks som krav i rekryteringsannonser riktade mot chefer (Barber, 1998; Sve-
ningsson och Alvesson, 2014). 

De tolkningsrepertoarer som bidrar till subjektspositionen den ansvariga chefen är enligt  
resultatet av den föreliggande studien (1) chefskapet som ansvarigt, (2) chefskapet som inno-
vativt, (3) chefskapet som relationsskapande, (4) chefskapet som samverkansfrämjande och 
(5) chefskapet som entusiasmerande. I analysmaterialet nämns tolkningsrepertoaren ansvar, 
eller att ansvara för olika områden. Det ingår i uppdraget som chef att ansvara för saker och 
ting enligt de analyserade platsannonserna. Tidigare studier av Tollgerdt- Andersson (1993) 
nämner ordagrant inte begreppet ansvara eller att ta ansvar för någonting. I studien nämns 
istället begrepp som exempelvis självständighet, vilket är synonymt med att vara självgående, 
att ha integritet eller att själv ta ansvar för de egna arbetsuppgifternas genomförande. Begrep-
pet självständigt tolkas av detta skäl nära tolkningsrepertoaren chefskapet som ansvarigt.  
Förmåga att inspirera och motivera andra nämns av Tollgerdt – Andersson även vilket tolkas 
som krav då de ingår i arbetsuppgifterna att ansvara för att inspirera och motivera underord-
nade. Tollgerdt- Anderssons samarbetsförmåga tolkas också i närhet till tolkningsrepertoaren 
samverkansfrämjande vilket bidrar till subjektspositionen i fråga. Communal och Seniors 
(1999) studie nämner ingenting om ansvar.  

Den Hartog, Caley och Dewe (2007) nämner i sin studie inte begreppet ansvar i sig. Förfat- 
tarna skriver dock att första linjens chefer och mellan chefer förväntas i rekryteringsannonser 
att kunna hantera relationer och inneha egenskaper som innebär att kunna kommunicera och 
förhandla. I den föreliggande studien beskrivs tolkningsrepetoaren chefskapet som relations-
skapande ingå i subjektspositionen den ansvariga chefen. Subjektspositionen innefattar ut-
tryck som krav på att chefer ska kunna hantera relationen. Detta då de förväntas kunna utföra 
någonting, i sådana fall hantera relationer. Att förväntas kunna hantera relationer är ett bra ex-
empel på det Sveningsson och Alvesson (2014) skriver om att chefer gärna anammar sociala 
standarder som exempelvis människovän men också att vara modig.  

I studien beskriver författarna Den Hartog, Caley och Dewe (2007) att begrepp som infly- 
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tande och (eller) kunskaper i att ge inflytande hamnade i deras studie på tredje plats och på 
fjärde plats hamnade interpersonella färdigheter. Interpersonella färdigheter ligger nära tolk-
ningsrepertoarerna chefskapet som relationsskapande och chefskapet som samverkansfräm-
jande. Att ha interpersonella färdigheter handlar i grund och botten i att ansvara eller vara an-
svarig för sina egna handlingar. Vidare nämns i den föreliggande studien ord/fraser som ut-
veckling, skapa relationer och entusiasmera vilket är i linje med studien av Den Hartog, Caley 
och Dewe (2007) och tyder på att termer relaterade till den transformativa ledarskapsstilen an-
vändes generellt sätt i högre utsträckning i jämförelse med den transaktionella ledarskapssti-
len.    

De tolkningsrepertoarer som bidrar till subjektspositionen den modiga chefen är som tidi- 
gare nämnt i resultatdelen (1) chefskapet som tappert, (2) chefskapet som handlingskraftigt, 
(3) chefskapet som målmedvetet, (4) chefskapet som beslutsamt. Begrepp som användes vid 
talet om chefskap var exempelvis chefen som orädd, målmedveten, att kunna fatta beslut och 
prioritera. Tollgerdt- Andersson (1993) nämner inte att vara modig, eller orädd ordagrant. 
Författaren nämner dock förmåga att ta egna initiativ, vilket kan tolkas nära tolkningsreperto-
aren chefskapet som tappert, dvs modigt. Att inneha förmågan att ta egna initiativ är en av de 
tolkningsrepertoarer som bidraget till subjektspositionen i fråga. Frasen kan förstås som att 
kunna fatt beslut eller att vara orädd. Författarna Communal och Senior (1999) nämner i sin 
studie om hur personliga egenskaper noterades då de antecknande frekvensantal av återkom-
mande ord. Att vara modig kan dock uppfattas som en personlig egenskap. Organisationsfors-
karna Den Hartog, Caley och Dewe (2007) nämner förmågan att influera vilket kan förstås 
med närhet till tolkningsrepertoaren chefskapet som handlingskraftigt och chefskapet som 
målmedvetet.  

De tolkningsrepertoarer som bidragit till subjektspositionen: den erfarna chefen är som ti- 
digare nämnt i resultatdelen: (1) chefskapet som vant (eller tränat) (2) chefskapet som rutine-
rad och (3) chefskapet som drivet. I rekryteringsannonserna för chefer förväntas arbetssökan-
den ha arbetat som chef tidigare. I studien av Tollgerdt- Andersson (1993) nämns självstän-
dighet vilket tolkas kräva en viss del av arbetslivserfarenhet. Författaren nämner även för-
måga att leda vilket också kan tolkas som erfarenhet av att leda, dvs. förmåga leda. Studien av 
Tollgerdt- Andersson (1993) kan på så vis kopplas till den föreliggande studien. Communal 
och Senior (1999) nämner i sin studie ordagrant erfarenhet vilket tyder på att erfarenhet har 
nämnts frekvent i de platsannonser från 1999 som analyserats i tre länder i Europa. Den 
Hartog, Caley och Dewe (2007) nämner ledarskapsfärdighet, begreppet färdigheter är syno-
nymt med förmåga eller kunskap. Att inneha ledarskapsfärdigheter tolkas därav i närhet till 
erfarenhet av ledarskap eller den erfarna chefen. Notera att erfarenhet anses vara en viktig del 
av yrkesrollen 1993, 1999, 2007 samt hösten 2019. Denna subjektsposition har varit tydligt i 
högre utsträckning i jämförelse med övriga subjektspositioner. 
 
Metoddiskussion 
 
Tollgerdt- Andersson (1993) beskriver att fördelen med studier av texter är att det insamlade 
materialet är diskret och stör inte beteendet som studeras. En studie av annonser kan förväntas 
ge en uppfattning om de egenskaper och beteenden som anses vara viktiga för en chef i det 
aktuella landet där studien bedrivs. Forskaren är inom den kritiska diskurspsykologin en del 
av den kultur som studeras och måste då försöka att ställa sig främmande inför materialet, av-
sikten är att uppmärksamma och komma åt de självklarheter som studeras (Winter Jørgensen 
& Phillips, 2000). 

Den föreliggande studien skrevs under cirka ett år, det har bidragit till en lång tid för re- 
flektion, tolkning och analys. Problematik kring den sanning som skapas i arbetet tillkommer 
i alla socialkonstruktionistiska förhållningssätt. Anledningen är att forskarens representation 
av världen och sanningen själv alltid är en diskursiv konstruktion. I det föreliggande studien 
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ses materialet som helt främmande och personliga ställningsantagande ställs åt sidan. Resulta-
tet av denna studie är en sanning, konstruktion, eller en tolkning bland andra som utgår från 
den kontext forskaren befinner sig inom. Resultatet är därav beroende av forskaren och stu-
dien kan inte replikeras med förväntningen att uppnå exakt samma resultat. Diskurspsykolo-
gin slår fast att sanningar alltid är subjektiva, kontextuella, historiskt bundna och förändrings-
benägna. Ehn och Klein (1994) menar att det inte finns en fastslaget tillvägagångssättet gäl-
lande reflexivet. Det är forskaren som måste avgöra hur man skall arbeta med detta (se exem-
pelvis, Alvesson & Sköldberg, 1994; Ehn & Kein, 1994; Langemar, 2008; Symon & Cassel, 
2012; Taylor, 2001). 	

Vidare, i och med programmets upplägg (magisterprogrammet i arbetsliv och ledarskaps)  
kan tidigare förståelse av ledarskap ha skymt ny kunskap. För att minimera denna risk doku-
menterades reflektioner i samband med läsning av artiklar som rör ledarskap. Det har under 
denna tiden varit viktigt att ställa tidigare kunskaper i relation till nya kunskaper och sedan i 
en självkritisk belysning. Den föreliggande studien handlar om att skapa ett trovärdigt arbete 
och en överförbarhet som gör det möjlighet att referera arbetet till liknande platser, situationer 
och texter snarare än att generalisera resultatet (Symon & Cassel, 2012). Inom kvalitativ 
forskning finns inte samma krav på validitet som i kvantitativa studier, här är tolkning, eman-
cipation och subjektivitet viktiga delar. Strävan efter pålitlighet ska finns istället för strävan 
efter reliabilitet. Detta har eftersträvats genom detaljerad redovisning av var resultatet hämtats 
samt hur forskningsprocessen och dess tolkningar gått tillväga. I studien presenteras en stor 
del citat, avsikten är att låta läsaren bedöma hur tolkningen gjorts och eventuellt låta läsaren 
själv göra egna tolkningar. (Symon & Cassel, 2012; Winter Jørgensen & Phillips, 2000).   
 
Slutsatser  
 
Analyser av platsannonser riktade mot chefer bidrar med en tillfällig uppfattning om kraven 
som ställs på chefer. De egenskaper och beteende som annonseras skapar en bild av det efter-
traktade chefskapet och är enligt den föreliggande studien en spegelbild av de rådande värde-
ringar och ideal som finns i samhället. Samhällets ideal och värderingar av gott chefskap kan 
som Sveningsson och Alvesson (2014) antyder krocka i verkligheten. Ett exempel är att vara 
människovän och ordergivande. Den föreliggande studien antyder att de subjektspositioner 
om chefskap som kan urskiljas i vår samtid är: den kommunikativt tydliga chefen, den ansva-
riga chefen, den modiga chefen och den erfarna chefen. I dessa subjektspositioner ingår 43 
olika sätt att tala om chefskap på, vilka i många fall är synonymer. Det chefskap som är efter-
strävansvärt i platsannonser hösten 2019 utgår från de 43 (15) tolkningsrepertoarerna som ge-
nererade de fyra subjektspositionerna som presenterades djupgående i resultatdelen. Det som 
kan konstateras, med hänsyn till det ideologiska dilemmat och tolkat ur ett helhetsperspektiv 
är att det chefskap som är eftersträvansvärt grundar sig i företagets tolkning av gott ledarskap.  
 
Förslag framtida forskning 
 
En kvalitativ studie av organisationers eller företags uppfattning av eftertraktat ledarskap för-
tydligar möjligtvis den föreliggande studiens resultat och slutsatser.  
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