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Uppsatsens syfte är att undersöka hur chefens identitet diskursivt konstrueras i tidningen Chef 

under perioden 2011-2013 genom att urskilja de diskurser och subjektspositioner som finns i 

tidningen. Utifrån diskursteori analyseras hur tidningen genom språket konstruerar 

chefensidentiteten och vilka retoriska tekniker som används för att nå fram till läsaren. Jag 

kunde urskilja två diskurser som i sin tur erbjöd fyra subjektspositioner. De övergripande 

diskurserna var den humanistiska diskursen och den affärsmässiga diskursen och de fyra 

subjektspositionerna benämns medmänniskan, inspiratören, den starke och den 

affärsmässige. Med detta som utgångspunkt diskuteras hur chefens identitet konstrueras i 

tidningen Chef samt hur de båda diskurserna påverkar chefen och dess position gentemot 

organisationen och medarbetarna. 

Nyckelord: Chef, ledarskap, socialpsykologi, diskursanalys, identitetskonstruktion, diskurs, 

diskursteori, subjektsposition, Tidningen Chef.  
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1. Inledning 

Hur bör en chef vara? Detta är en ständigt återkommande debatt i media och i dagens 

organisationer. Chefen som fenomen, samt dess egenskaper och förmågor, har ett allt större 

fokus idag. Utöver att det pratas om dem i verksamheterna och skrivs om dem i 

dagstidningarna, finns det idag även en rad olika tidskrifter och branschtidningar som är 

riktade till medarbetarna och cheferna själva. Chefsidentiteten framställs som en viktig del i 

yrkesutövandet hos den person som besitter denna position och det som gör chefen så 

intressant är att denne i hög grad berör och påverkar oss människor. Chefen har en stor 

inverkan på hur vi trivs på arbetsplatsen eftersom han eller hon har mycket makt och ett stort 

inflytande i organisationen. Detta leder oss onekligen in på frågan vem som bestämmer 

kriterierna för hur en chef bör vara och hur denna bild av chefen konstrueras.  

Chefens relation till organisation och medarbetare präglas av de diskurser som råder och den 

identitet som tilldelas chefen. En diskurs är ett system av meningar som gör att vi förstår, 

uppfattar, talar om och tolkar vår omgivning på ett visst sätt och diskurser bestämmer därmed 

vilka krav och förväntningar som ställs på chefen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:48-

50). Denne antas motsvara organisationens, samhällets och medarbetarnas behov vilket 

resulterar i en rad krav på chefens identitet och ageranden. Status och förväntningar på 

chefens identitet växer fram utifrån den bild som samhället konstruerar, där media spelar en 

central roll. Identiteten skapas även i det symboliska och sociala samspelet mellan människor 

där individer genom interaktion ger sin omgivning och andra individer mening. Det samspel 

som äger rum sker främst genom språkliga symboler och uttryck och det är även genom 

språket som media konstruerar chefens identitet.  

Chefen som fenomen har ett växande fokus och chefsidentiteten är idag en huvudperson i vårt 

samhälle, både genom dess inverkan på organisationerna och genom dess synlighet i olika 

medier. De diskurser som råder på området konstrueras av oss individer, av samhället i stort 

och av medias framställning av chefen. Intresset i uppsatsen ligger i att skapa en större 

förståelse för hur media bidrar till att konstruera chefens identitet, de förväntningar som ställs 

på chefen samt de diskurser och subjektspositioner som finns på området. Området intresserar 

mig eftersom jag själv upplevt många olika sorters chefer och tycker att fenomenet är viktigt 

att förstå. För de yrkesgrupper som arbetar med eller har för avsikt att arbeta med 

personalfrågor i framtiden är förståelsen för konstruktionen av chefens identitets och de 

förväntningar som medföljer ett viktigt verktyg i arbetet. Jag tänker undersöka detta genom att 

analysera utvalda artiklar och krönikor från tidningen Chef som är en av Sveriges största 

branschtidningar för beslutsfattare. Med denna studie är min önskan att öka förståelsen för hur 

tidningen Chef bidrar till chefens identitetskonstruktion, samt hur tidningen retoriskt 

argumenterar för dessa identiteter. 

  



5 
 

2. Bakgrund 

Efter att ha introducerat studiens tema avses att under denna rubrik beskriva begreppen 

chefskap och ledarskap ur ett historiskt perspektiv för att ge en bild av hur begreppen har 

utvecklats genom tiderna. Därefter förklaras begreppen och skillnaderna mellan chefskap och 

ledarskap enligt Yukls (2012) tolkning som jag valt att använda mig av. Detta för att få ett 

tidsperspektiv och en översikt över hur synen på ledarskap och chefer har förändrats. 

Slutligen presenteras studiens syfte och frågeställning. 

2.1 Ur ett historiskt perspektiv 

Vad som är chefens uppgift och vad som anses vara en bra och mindre bra chef har varierat 

över tid. Mellan 1900- och 1950-talet handlade det främst om personliga egenskaper och 

vilken position chefen hade. Framförallt handlade det om chefen som individ (Moqvist 

2005:27–28). Det var då inte lika aktuellt att tala om samspelets påverkan, utan fokus låg på 

att finna de egenskaper som ansågs vara framgångsrika för att kunna avgöra hur en bra chef 

skulle vara. De kriterier som togs fram avgjorde sedan helt och hållet vilka personer som var 

av intresse eller inte (Granberg 2003:12–13). Effektiviteten var av största vikt vid den här 

tidpunkten och personalpolitik var inte vanligt förkommande. Personalen sågs som 

”maskiner” som skulle göra det som chefen sa åt dem att göra. Det kom dock till en punkt då 

organisationer insåg att detta var ohållbart och att det var omöjligt att ta reda på vem som 

skulle bli en framgångsrik chef genom att endast titta på personliga egenskaper (SOU 

1999:69). Denna insikt ledde till att man började ta hänsyn till vilken situation som chefen 

verkade i mellan 1960- till 1980-talet. Detta breddade synsätt på chefskap och ledarskap 

gjorde att individuella egenskaper och situationer nu kopplades ihop och man kunde se ett 

samband mellan dessa. Trots denna insikt fick man inledningsvis ingen enhetlig bild av hur en 

bra chef och ledare skulle vara, utan forskningen fortsatte. Ett nytt fenomen som trädde fram 

på 70-talet var det situationsanpassade ledarskapet. Det innebar att man fick större kunskap 

om hur olika situationer påverkar chefen på olika sätt. Tiden fram till 1990-talet innehöll stora 

konjunktursvängningar och forskningen som gjordes inom det området ledde fram till en 

värdefull insikt. Den innebar att ett ledarskap som fungerar under en situation eller 

konjunktur, inte nödvändigtvis behöver fungera under en annan (Granberg 2003:15). 

Från och med 1990-talet har vi förstått att det inte finns någon teori eller någon sorts 

ledarskap som fungerar i alla lägen (Granberg 2003:8-9). Det finns gott om olika 

uppfattningar i chefsfrågan, vilket gör att forskningen spretar och är beroende av vilket 

perspektiv som används. Det finns gott om litteratur i ämnet där det ges handfasta råd om hur 

chefen ska vara. Idag kan man ändå konstatera att en chef som är medveten om sitt beteende, 

som ser till situationers helhet och som kan kombinera olika perspektiv, har goda chanser att 

upplevas som en bra chef (Bolman & Deal, 1997:46). 
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2.2 Begreppsmässiga ställningstaganden 

Det råder en viss förvirring när det kommer till de två begreppen ledarskap och chefskap. 

Dessa blandas lätt ihop trots att de enligt många forskare skiljer sig mycket åt i betydelse. 

Yukl (2012), som skrivit boken Ledarskap i organisationer, menar att ledarskap teoretiskt står 

för det engagerade, det är ledarskapet som motiverar och driver organisationer, individer, 

grupper och processer till förändring. En ledare är, som ordet säger, någon som har följare. 

Chefskap å andra sidan är byråkratiskt. Chef och chefskap är en formell position i en 

organisation och handlar om att hålla ordning och reda, att hålla koll på arbetsledning, 

styrning och budget. En chef kan vara en ledare och omvänt, men behöver nödvändigtvis inte 

vara det. I praktiken går de både begreppen hand i hand menar Yukl (2012:1-3). Vissa menar 

att begreppet ledarskap grundar sig i antagandet att det är en process som påverkar och 

underlättar utförandet av en gemensam uppgift. Chefskap däremot, är mer utav en formell 

position och handlar mer om att lösa uppgifter och uppnå resultat (Nationalencyklopedin, 

2013-01-24). För att förenkla detta skulle man kunna säga att skillnaden handlar om att leda 

eller att styra.  

Det råder även delade meningar i ledarskapsforskningen angående skillnaderna mellan 

begreppen chefskap och ledarskap, samt ledare och chef. Det finns ingen entydig, korrekt 

definition eller förklaring av vad begreppen betyder, begreppen överlappar ofta varandra 

samtidigt som det finns tydliga skillnader i vad de innebär. I denna studie blandas dessa 

begrepp både i forskning och i artiklar utan struktur. Definitionerna av begreppen är 

situationsanpassade och varierar beroende av vilken författare som uttalar sig (Yukl 2012:26, 

29). För att klargöra detta redan från start är det konstruktionen av identiteten och de 

förväntningar och krav som hänger samman med denna som är aktuellt för mitt syfte. Utifrån 

den mångfald av definitioner som finns av begreppen, har jag i denna studie därför valt att 

utgå från Yukls (2012) syn på ledarskap och chefskap. Studiens syfte eller avsikt är således 

inte att på något sätt åtskilja dessa begrepp. 

2.3 Syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt synsätt, att chefens identitet ständigt 

konstrueras och omkonstrueras genom språket, är syftet med denna uppsats att ta reda på hur 

chefens identitet diskursivt konstrueras i tidningen Chef samt hur tidningen retoriskt 

argumenterar för olika chefsbilder. Mitt syfte är även att studera vilka diskurser om chefskap 

som är mest framträdande och vilka subjektspositioner de banar väg för. 

Studiens första frågeställning är mer övergripande medan de följande två specificerar den 

första frågeställningen. 

 

 Hur konstrueras chefen i den svenska tidsskriften Chef? 

 Vilka diskurser och subjektspositioner går att urskilja i tidsskriften Chef? 

 Med vilka retoriska tekniker försöker man skapa legitimitet för det som sägs om 

chefens identitet?  
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3. Tidigare forskning 

Under den här rubriken presenteras och redogörs tidigare forskning som gjorts på området. 

Ledarskap är ett komplext fenomen som kan ha många olika inriktningar. Denna redogörelse 

av tidigare forskning görs för att ge en översikt över olika inriktningar inom 

ledarskapsforskning med relevans för studiens frågeställning. Jag tar upp sju 

forskningsartiklar som presenteras tematiskt. Till att börja med redogörs begreppet 

diskursanalys som både är en forskningsmetod och en teori. Därefter introducera olika 

konstuktioner av ledarskap och dessa belyses utifrån media, cheferna själva och ur anhängares 

perspektiv. Till sist beskrivs hur organisatoriska identiteter konstrueras och konstruerar sig 

själva och avslutningsvis ges en sammanfattning av avsnittet. Jag presenterar denna forskning 

för att kunna positionera mitt bidrag på fältet och för att ge en övergripande introduktion till 

ämnet.  

Jag har hittat samtliga forskningsartiklar i databaserna Emerald, PsycINFO och Discovery. De 

sökord jag använt mig av är: Leadership, identity construction, social construction, discourse 

analysis, media discourse och business leadership. 

3.1 Diskursanalys som teori och forskningsmetod 

Diskursanalys är idag ett beprövat tillvägagångssätt att använda i ledarskaps- och 

organisationsforskning. Det finns även andra metoder som används i stor utsträckning och 

vilket sätt som är bäst lämpat är omdiskuterat bland forskarna. Fairhurst och Uhl-Bien (2012) 

menar att ledarskap inte är en egenskap eller ett beteende som utövas av en enskild ledare, 

utan ett fenomen som genereras när människor interagerar med varandra i sitt sammanhang. 

De har utfört en teoretisk studie vars syfte var att undersöka olika metoder som finns att 

studera ledarskap på och vilka som är mest lämpliga för detta, för att sedan jämföra dessa 

metoder med ODA, organizational discourse analys. ODA är ett diskursivt perspektiv som 

fokuserar på det formativa språkets kommunikation och makt och är speciellt lämpat för att 

undersöka processer i organisationer. Utifrån fem olika fall och frågeställningar inom 

ledarskapsområdet, har de prövat olika teorier och metoder och analyserat resultaten. De har 

även studerat rapporter och tittat på hur utsedda ledare beter sig. Det som undersöks är 

diskursens roll, kommunikationen i organisationen och dess dynamik. Genom att jämföra 

resultaten av undersökningar av de olika teorier och metoderna som de granskat, framgick det 

att ODA och diskursanalys är de mest anpassade att använda sig av på området då dessa 

fokuserar på att känna in kontexten och relationen i den diskursiva praktiken. Detta redogör 

de för genom att visa på att ledarskap utvecklas bland relationella varelser i en medskapande, 

interaktiv process och att metodens flexibilitet och breda variation enligt dem ger det bästa 

och mest trovärdiga resultatet. Det krävs därmed en metod och teori som går utanför den 

individualistiska synen på ledarskap och detta är just vad ODA gör.  

3.2 Konstruktion av ledarskap i media 

Två forskare som använt sig av diskursanalys som metod är Holmberg och Åkerblom (2003). 

De har genomfört en studie som behandlar hur utomordentligt ledarskap produceras och 

konstrueras i tryckt svensk media. Artiklar från sammanlagt fem stora svenska dagstidningar 

har granskats under två veckor, vilket resulterade i 8064 artiklar som behandlade ledarskap. 

Utifrån dessa artiklar, kunde Holmberg och Åkerblom genom analys och sökning efter 

vanligast förekommande ord, finna 853 nyckelord som de till sist kunde utforma 12 

underliggande teman av som var relevanta för att förstå ledarskap. Dessa teman representerar 
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hur dessa medier beskriver hur den perfekta ledaren ska vara. Genom konstruktionerna i 

tidningarna framkom att utomordentliga ledare ska vara prestationsorienterade, 

händelseorienterade, karismatiska, synliga, teambyggande, jämlikhetssträvande, 

pragmatiska, ärliga och lättsamma. De ska även vara entreprenöriska, det vill säga att de ska 

våga ta risker och vara kreativa och proceduriska, vilket syftar till ledarens förmåga att 

planera och att vara noggrann. Till sist beskrivs även hur ledaren ska vara 

överrensstämmande, en person som söker efter konsensus, som är empatisk och samtidigt en 

god lyssnare. 

Utifrån att media skildrar och konstruerar vår syn på ledarskap är det intressant att titta på vad 

tidigare forskning har sagt om ledarskapets betydelse för organisationer. Blight, Kohles och 

Pillai (2011) har genomfört en studie där de granskat forskningsartiklar som publicerats i 

amerikanska tidsskrifter, samtliga mellan år 1985 och 2010. Artiklarna behandlar begreppet 

ledarskap och dess betydelse och syftet var att klargöra på vilka sätt som ledarskapet och 

ledarskapsbeteenden framställs i amerikansk media. Blight, Kohles och Pillai analyserade och 

kodade sammanlagt 101 artiklar och de kunde utifrån dessa hitta nio underteman som sedan 

organiserades i tre övergripande teman. Dessa teman var fördomar i tillskrivningar av 

ledarskap, metoder som centrerar anhängare och den sociala konstruktionen av ledarskap 

och medarbetarskap. Det första temat visar att det finns många fördomar när det kommer till 

ledarskapets effekt. Media konstruerar ofta en romantiserad bild av ledare och får det att 

framstå som att de har en väldigt stor inverkan på företagets framgång och misslyckanden. 

Det andra temat visar att anhängares egenskaper och uppfattningar används som en metod för 

att betygssätta ledarskapet och därmed även skapa krav och förväntningar. Det tredje och sista 

temat visar hur båda begreppen ledarskap och medarbetarskap, både konstrueras och sprids 

genom media.  

3.3 Chefens konstruktion av den professionella identiteten 

Likväl som media är med och konstruerar synen på ledarskap och ledare, är cheferna själva 

med och formar denna bild. Alvesson och Svenningson (2003) har genomfört en studie vars 

syfte var att undersöka hur mellan- och toppchefer konstruerar bilden av ledarskap. Studiens 

inriktning och utmaning var att undersöka ledarskap i ett företag som kännetecknas av långa 

projekt och en hög grad av kunskapsintensitet och komplexitet. På ett internationellt 

bioteknikföretag genomfördes därför sammanlagt 40 semistrukturerade intervjuer av chefer på 

olika nivåer samt kompletterande observationer från möten de deltagit i. Med diskursanalys 

som teori och metod analyserade de språkanvändningen och kunde finna sex olika aspekter 

som konstruerats utifrån chefernas uttalanden. Dessa aspekter visade sig vara typiska för hur 

chefen ser på sitt ledarskap och vad de tycker är de viktigaste aspekterna av ledarskapet.  

Alvessons och Svenningsons sex fall skapade ett resultat som visade att chefen ska se till att 

det finns utrymme för kreativitet på arbetsplatsen och att chefens uppgift handlar om att leda 

och utveckla människor. Chefen ska även främja skapandet av gemensamma visioner och få 

de anställda att arbeta mot samma mål. Ledarskapet ska även bidra till arbetsplatsens 

lagkänsla och det är viktigt att denne får alla att känna att de är viktiga och att de behövs. 

Ännu en aspekt var att ledarskapet ska bidra till att de anställda börjar tänka själva, att de ska 

ta egna beslut, lösa problem och tro på sig själva. Ledarskapet ska skapa mening och forma 

sammanhanget de befinner sig i och detta måste göras genom att chefen är närvarande och 

möter de anställda på arbetsplatsen. I det sista fallet visar forskarna på att chefen ska bidra till 

ett samtal av värde. Chefen ska lyssna och ha en coachande roll gentemot de anställda.   

 

Arbetsgrupper utvecklar genom normer, gemensamma språkliga repertoarer i interaktion med 
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varandra. Schnurr (2007) har även hon genomfört en studie vars syfte var att kartlägga hur 

chefer konstruerar sin professionella identitet. Däremot valde hon att studera detta med ett 

annat fokus. Studien har genomförts på tre ledare genom att undersöka hur de använder sig av 

retsam humor. Schnurr analyserade på vilka sätt som ledares diskursiva prestation påverkas av 

de normer som finns i deras arbetsgrupper. Schnurr menar att en retsam diskursstrategi är ett 

bra medel för att skapa en identitet och för att uppnå arbetsplatsens mål. Den genomförda 

studien är kvalitativ och har genomförts genom att samla in 40 timmars naturlig data, i form 

av observationer, från tre nya zeeländska IT-organisationer. Observationerna kompletterades 

med 20 intervjuer med ledare samt medarbetare i deras närhet. Schnurr observerade främst 

hur humor konstruerades, hur det besvarades och i vilken omfattning olika individer deltagit i 

konversationerna. I observationerna transkriberades all användning av humor och 

klassificerades under olika kategorier. Undersökningen resulterade i tre sätt att använda sig av 

retsam humor, det vill säga tre stilar av humor som ledare använder för att konstruera sina 

professionella identiteter i arbetsgruppen. De stilar som studien resulterade i var ledarens 

konstruerande av ledaridentiteter genom en ”bitande” retsam stil, en ”nafsande” retsam stil 

och en ”bindande” retsam stil. Den ”bitande” stilen kännetecknas av ett utmanande beteende, 

konkurrenskraftighet och en frånvaro av ett gemensamt skratt. Den ”nafsande” stilens bidrag 

däremot, kännetecknas av ett konsulterande, stödjande beteende som innebar att humorn 

aldrig upplevs som elak av medarbetarna.  Den ”bindande” retsamma stilen är en blandad stil 

som utmärks av stödjande kommentarer, vänliga toner och ett gemensamt skratt samtidigt 

som det är inbäddat i konkurrenskraftiga tongångar som ofta är karaktäristiska för de högre 

uppsatta cheferna i företagen. 

3.4 Anhängares konstruktion av chefen 

Även chefernas anhängare är i största grad med och konstruerar de chefsdiskurser som verkar. 

Koivunen (2003) har genomfört en studie vars syfte var att visa hur diskursanalys kan 

medföra ett intressant och givande förhållningssätt när processer inom organisationer 

studeras. Frågor som Koivunen syftade till att få svar på var hur ledarskapet konstrueras i 

symfoniorkestrar. Hon undersökte även hur ledarskapets verklighet skapas, upprätthålls och 

förändras samt hur ledarskapsdiskurser förstås, accepteras och motiveras. Koivunen 

genomförde studien under sju års tid på två symfoniorkestrar, en i Finland och en i USA. 

Utifrån en etnografisk ansats genomfördes i första fasen sammanlagt 41 intervjuer med 

musiker, ledning och personal i de båda orkestrarna. Den andra fasen bestod av sammanlagt 

22 djupgående intervjuer av samma slag som tidigare och observationer av de båda 

orkestrarna. En diskursiv analys av det material som samlats in genomfördes även i detta steg. 

Fokus under samtliga intervjuer och observationer var att kartlägga musikernas syn på 

ledarskapsfrågor utifrån musikernas egna perspektiv. Koivunen (2003) kom fram till att det är 

fyra ledarskapsdiskurser som formar och upprätthåller synen på begreppet ledarskap. De fyra 

diskurserna var konst i motsats till företagande, motvilja mot auktoritet, behov av ett heroiskt 

ledarskap och delat ledarskap. I den förstnämnda diskursen upplever musikerna att 

företagande går ut på att sälja biljetter, företagande hämmar kreativitet och den konst som 

orkestern skapar. Den andra diskursen, motvilja av auktoritet, går ut på att makt är negativt, 

att ledare är diktatoriska och kränkande och att myndigheter och förvaltningar är 

inkompetenta. I diskursen om ett heroiskt ledarskap är makt istället positivt. I denna diskurs 

behövs starka individuella ledare, som ses som övermänskliga superstjärnor och de 

underordnade trivs med sin passivitet. I den sista diskursen ses ledarskap som något som går 

att dela, makten är här neutral. I diskursen om delat ledarskap är samarbete och delaktighet de 

viktigaste faktorerna. Samtliga diskurser används av musiker, ledning och personal i de båda 

orkestrarna och behandlar synen på ledarskapet.  
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3.5 Konstruktion av den organisatoriska identiteten 

På samma sätt som chefer konstrueras och konstruerar bilden av ledarskap, formar och formas 

organisatoriska medlemmar av sin organisatoriska identitet. Alvesson och Empson (2008) har 

genomfört en studie vars syfte var att kartlägga hur organisatoriska identiteter konstrueras och 

har undersökt detta på fyra olika slags management konsultföretag, samtliga belägna i 

London. De hade tillsammans 177 anställda och i undersökningen genomfördes 79 

semistrukturerade intervjuer som kompletterades med arkiv- och observationsdata. 

Medlemmarna var inte medvetna om undersökningens syfte och urvalet av intervjupersoner 

gjordes utifrån hierarkisk position, anvarsområde, affärsområde och längd på anställning för 

att uppnå maximal variation. Samtliga organisationer hade genomgått dramatiska 

organisatoriska förändringar vilket gjorde att de organisatoriska medlemmarna började 

fundera över hur de hade det förr, i jämförelse med hur det nu hade det.  

Undersökningen resulterade i fyra breda dimensioner som beskriver hur medlemmarna 

konstruerar sin organisatoriska identitet. Dessa fyra är nyckelteman som individer använder 

sig av i organisationer för att konstruera en idé om vad som karakteriserar just dem. Dessa 

teman var; kunskapsarbete, ledning och medlemskap, personlig orientering och externt 

gränsområde. Kunskapsarbete formar identiteten utifrån vad medlemmarna vet om 

organisationen och de arbetsprocesser som används, det vill säga den kunskap som de har om 

företaget. Det andra temat behandlar ledningen och det medlemskap som medföljer i och med 

anställningen på företaget. Utifrån hur företaget styrs och hur medlemmarna kan relatera till 

ledningens strategier, påverkas deras identitetskonstruktion. Personlig orientering behandlar 

hur medlemmarna kan identifiera sig med de andra människorna som arbetar inom 

organisationen. Här påverkas de i hög grad av hur väl de känner att de har något gemensamt 

med andra medlemmar inom organisationens ramar. Det fjärde och sista temat är det externa 

gränsområdet. Fokus i detta tema är vad medlemmarna upplever att företaget förmedlar i 

jämförelse med andra. Samtliga av dessa teman utgör de faktorer som avgör hur 

medlemmarna konstruerar sin organisatoriska identitet. 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

I detta avsnitt har jag presenterat ett axplock av den breda forskning som gjorts på området. 

Det har gjorts för att skapa en uppfattning om forskningsområdet samt att presentera en 

översiktlig bild om vad som tidigare sagts om konstruktionen av ledarskap, chefer och 

identiteter. De teman jag skapade för att på ett överskådligt sätt presentera forskningen var 

diskursanalys som teori och forskningsmetod, konstruktion av ledarskap i media, konstruktion 

av chefers professionella identitet, anhängares konstruktion av chefen samt konstruktion av 

den organisatoriska identiteten. Genom dessa teman har jag kunnat se hur både media, 

medarbetare och chefen själv på olika sätt konstruerar bilden av identiteten, ledarskapet, 

chefen och egentligen hela den verklighet de lever i. Under rubriken diskursanalys som teori 

och forskningsmetod presenteras ODA och diskursanalys som ett lämpligt sätt att undersöka 

chefen och ledarskap på, detta då bägge begreppen är situationsanpassade och kontextbundna. 

Under temat konstruktion av ledarskap i media visar den första forskningsartikeln på hur 

media konstruerar bilden av den perfekta ledaren i svensk media med 12 tillhörande 

underteman som talar om hur chefen ska vara. De teman som framgick var 

prestationsorienterade, händelseorienterade, karismatiska, synliga, teambyggande, 

jämlikhetssträvande, pragmatiska, ärliga, lättsamma, entreprenöriella, proceduriska och 

överrensstämmande. Det andra resultatet visar på hur ledarskap framställs i amerikansk media 

och de teman som presenterades var fördomar i tillskrivningar av ledarskap, metoder som 
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centrerar anhängare och den sociala konstruktionen av ledarskap och medarbetarskap. 

Nästkommande tema var chefens konstruktion av den professionella identiteten och här 

presenteras hur chefen själv konstruerar sin identitet genom sättet de pratar. Resultatet visade 

att chefen ska skapa utrymme för kreativitet, leda och utveckla människor, främja skapandet 

av gemensamma visioner, bidra till arbetsplatsens lagkänsla, få medarbetarna att börja tänka 

själva, skapa mening och forma sammanhanget samt att skapa ett samtal av värde. Det andra 

resultatet under denna rubrik visar hur chefer konstruerar sin identitet utifrån den humor de 

använder på arbetet. Det visade på tre olika stilar av humor som var en ”bitande” retsam stil, 

en ”nafsande” retsam stil och en ”bindande” retsam stil. Anhängare och medarbetare är även 

de med och skapar synen av chefsidentiteten. Under anhängares konstruktion av chefen 

presenteras fyra diskurser som beskriver musikers syn på ledarskap. Dessa var konst i motsats 

till företagande, motvilja av auktoritet, behov av ett heroiskt ledarskap och delat ledarskap. 

Under det sista temat konstruktion av den organisatoriska identiteten visade forskningen att 

det finns fyra breda dimensioner som beskriver hur medlemmarna konstruerar sin identitet. 

Dessa teman var; kunskapsarbete, ledning och medlemskap, personlig orientering och externt 

gränsområde. 

Mitt bidrag till forskningsområdet har till avsikt att bidra med en studie i nutid under svenska 

förhållanden där medias konstruktion av chefsidentiteten ligger till grund. Fokus är att visa på 

hur detta sker utifrån en socialkonstruktionistisk syn. Denna studie avser att belysa vilka 

diskurser och subjektspositioner som går att urskilja och hur den svenska tidsskriften Chef 

övertygar läsaren genom olika retoriska tekniker. 

4. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Nedan beskrivs de teoretiska utgångspunkter som legat till grund i analysen av det material 

som samlats in från tidningen Chef. Till att börja med beskrivs den socialkonstruktionistiska 

grund som genomsyrar studien och en översiktlig bild ges av vad diskursanalys är. Eftersom 

intresset ligger i att regogöra för hur chefens identitet konstrueras i media var valet av denna 

teori och metod självklara. Sedan avses att beskriva diskursteori, som är ett analysverktyg 

som är framtaget av Laclau och Mouffe, som valts som studiens teoretiska utgångspunkt då 

dess begrepp lämpar sig väl för att besvara studiens syfte. Därefter beskrivs de analytiska 

begrepp som valts ut för att analysera studiens material.  

4.1 Diskursanalysens socialkonstruktionistiska grund 

I denna studie har jag utgått ifrån socialkonstruktionismen och har även valt att använda mig 

av diskursanalys som teori och metod. Nedan redogörs för vad detta innebär och vad det har 

för betydelse för studien.  

Socialkonstruktionismen är ett kritiskt förhållningssätt som ifrågasätter den kunskap vi tar för 

given om vår värld och allt som finns i den. Människor observerar och kategoriserar sin värld 

för att göra den begriplig. Enligt socialkonstruktionismen betyder inte detta att det säger något 

om hur verkligheten egentligen är eftersom grundtanken är att det inte finns någon objektiv 

verklighet, den värld vi upplever är socialt konstruerad. I ett visst sammanhang kan till 

exempel en chef betraktas som en person med vissa specifika egenskaper samtidigt som en 

chef i en annan kontext kan förväntas ha helt andra kvaliteter. Det intressanta är hur vi tolkar 

vår verklighet, inte vilka egenskaper som är ”de rätta”. Vår världsbild är kulturellt och 

historiskt betingad vilket innebär att den hela tiden omkonstrueras. Utifrån detta menar 
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socialkonstruktionismen att det inte finns en objektiv sanning utan snarare en subjektiv 

upplevelse som förändras under tidens gång. Det är i sociala processer mellan människor, då 

människor är i interaktion med varandra, som kunskap konstrueras. Detta gör språket till en 

central utgångspunkt i likväl socialkonstruktionismen som i diskursanalysen (Bergström & 

Boréus, 2005:309, 327). 

Diskursanalys är en kvalitativ teori och metod som främst används för att studera och 

analysera textmaterial på ett ingående och grundligt sätt. Diskursanalysen fokuserar på ”den 

retoriska organiseringen av text och tal, det vill säga hur text och tal organiseras mot social 

handling” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:115). Beroende av det sammanhang och den 

disciplin som begreppet används i, finns det många olika innebörder och beskrivningar av 

diskursanalys. Det som är gemensamt för de flesta innebörder är att det handlar om ”någon 

typ av social praktik som har med språkanvändning i något speciellt sammanhang att göra” 

(Bergström & Boréus, 2005:17). Wetherell och Potter definierar begreppet som ett öppet 

förhållningssätt och menar att det är en analysmetod som inkluderar all språklig interaktion 

och skriven text, både formell som informell (Potter & Wetherell, 1987:6-7).  

I boken Diskursanalys som teori och metod förklarar Winther Jørgensen och Phillips hur 

metod och teori är nära sammankopplade och fokuserar på tre övergripande diskursanalytiska 

angreppssätt; diskursteori, diskurspsykologi och kritisk diskursanalys. Gemensamt för dessa 

är att de vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Och precis som när det gäller större delen 

av den sociala konstruktionismen bygger de även sina idéer på strukturalistiska och 

poststrukturalistiska tankar. Detta innebär att språket är en social praktik som ligger till grund 

för utformningen av vår världsbild, våra sociala relationer och synen av människan som ett 

socialt subjekt. Winther Jørgensen och Phillips förespråkar att det är viktigt att förhålla sig 

kritiskt till denna världsbild då den skapas genom att vi kategoriserar ting som finns omkring 

oss utifrån tidigare kunskaper och föreställningar. Vi bildar och vidmakthåller våra 

uppfattningar om hur saker och ting är och vi förhåller oss till detta genom det sociala 

samspelet. Genom social interaktion inhämtar vi även kunskap om världen och bildar oss en 

uppfattning om vad som är sant och falskt. Fokus vid en diskursanalytisk studie är dock inte 

att sortera och bestämma vilka världsbilder som riktiga eller felaktiga, det handlar om att på 

djupet undersöka vad som verkligen skrivits eller sagts och hur detta görs. Detta görs genom 

att söka efter mönster och se vilka konsekvenser världsbilderna får i verkligheten (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:11-12, 28). 

4.2 Diskursteori och begreppsliga utgångspunkter 

Diskursanalys används för att få syn på det vi faktiskt säger, gör och tar förgivet och även för 

att få syn på den kamp om mening och tolkning som äger rum (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:16-18). Utifrån detta antagande avses att beskriva diskursteori. Nedan beskrivs vad 

diskursteori är och en redogörelse av de analytiska begreppen språk, diskurs, identitet och 

subjektspositioner presenteras.  

Jag har i denna uppsats i stor utsträckning utgått från boken Diskursanalys som teori och 

metod av Winther Jørgensen och Phillips (2000) när jag beskriver diskursteori, som jag främst 

valt som teori och metod. När jag beskriver diskursteorin utgår jag ifrån Hegemony and 

Socialist strategy som är den bok som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe skrev 1985. 

Diskursteorin grundar sig i hermeneutik, marxism och lingvistik och har utvecklats från 

tankar av Foucault. Ett viktigt antagande som Laclau och Mouffe gör är att utgå från att 

samhället är omöjligt och att verkligheten därmed inte finns. Laclau och Mouffe avfärdar att 

det skulle finnas någon social verklighet som inte är diskursiv och menar att den sociala 

världen enbart skapas genom diskursiva processer. Deras teoribygge lämpar sig för min studie 



13 
 

då jag vill undersöka hur vi formar och konstruerar den verklighet som vi lever i och tar 

förgiven. De menar att verkligheten hela tiden förändras och omskapas genom diskurser och 

att den därmed inte är låst eller fast (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:41). Diskursteorins 

grundläggande tanke är att skapa en ökad förståelse av det sociala som konstrueras diskursivt. 

Diskursteorin bygger sina frågor på vad som kvalificerar sig som sant, inte vad som 

nödvändigtvis är verkligt eller sant, vilket många teoretiker menar inte finns. Det är den 

perspektivbundna tillvaron som är det som ligger i diskursteoretikerns intresse. Utöver 

diskursteorin som är min huvudsakliga teori och metod, har jag influerats av 

diskurspsykologin (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:41, 46-47). Den aspekt av 

diskurspsykologin som är relevant för min studie är tanken om den retoriska organiseringen 

av tal och text. Detta angreppssätt fokuserar på hur tal och text organiseras mot social 

handling. Diskurspsykologin blir applicerbar på denna studie då begreppet chef här kan ses 

som skapat av en mediadiskurs samtidigt som det är en formell position som en individ 

tilldelas i en organisation. Enligt Laclau och Mouffes diskursteori har jag använt mig av ett 

antal analytiska begrepp för att urskilja mönster i materialet och för att uppmärksamma hur 

saker och ting konstrueras. Dessa kommer jag nedan att beskriva.  

4.2.1 Språk 

Språk och text används ofta i den moderna samhällsvetenskapliga forskningen för att förstå 

relationer och fenomen i samhället. Konflikter, makt, ojämlikheter och samförstånd är några 

områden där texter används som analysmaterial. Genom att analysera texter menar vissa 

forskare att vi genom språket kan utläsa en del om hur människor handlar och tänker 

(Bergström & Boréus, 2005:18). I och med att det moderna samhälle vi lever i har övergått till 

ett informationssamhälle, får texter och språk en ännu större roll än vad det tidigare haft. 

Information såsom människors tankar och handlingar förmedlas genom sociala medier, som 

till exempel tidningar, Internet och tv. 

Språket ligger till grund för hur vi konstruerar och ser på världen. Erfarenheter, tankar och 

känslor är samtliga resultat av språket. Detta innebär att det inte finns några permanenta 

sanningar utan att även dessa skapas av deltagarna i den aktuella kontexten. Relationen 

mellan språket och den sociala verkligheten kan därför beskrivas som ett ömsesidigt 

konstruerande förhållande. Vi skapar vår uppfattning om verkligheten genom språket och det 

är även språket som hjälper oss att sortera, utesluta och inkludera allt omkring oss. Språket 

representerar alltid någonting och det är enligt diskursteorin dess viktigaste funktion. Språket 

är ett system av tecken och varje tecken har olika betydelser beroende på vilket sammanhang 

de står i och har därmed aldrig har en given innebörd. Utifrån våra föreställningar av tecknen 

tillskriver vi dem dess mening samtidigt som de är beroende av relationen till varandra. 

Genom den faktiska användningen av språket skapas, reproduceras och förändras sociala 

strukturer (Winther Jørgensen & Phillips 2000:32). Vid en diskursanalys tittar man på hur 

uppfattningar om vad som är möjligt och inte möjligt skapas och hur den verklighet vi skapar 

gör sig behörig som sann (Börjesson & Palmblad, 2007:10).  

4.2.2 Diskurs 

Utifrån den socialkonstruktionistiska ontologin, ligger diskursanalysens fokus på den förmåga 

vi har att tolka genom språket, hur vi tolkar till exempel en chef utifrån de diskurser vi har 

tillgång till (Bergström & Boréus, 2005:21-23). En diskurs är ett system av meningar som ger 

oss möjlighet att uppfatta, tala, förstå och tolka den värld vi lever i. Dessa tolkningar är 

baserade på antaganden som är styrda av makt, det vill säga exklusion och inklusion. Makten 

är både producerande och reglerande och är närvarande som en slags praktik. Den kan därmed 

inte placeras utanför diskursen, makten både analyseras och verkar i den (Börjesson & 
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Palmblad, 2007:48). Diskurs innefattar alla sociala företeelser som finns omkring oss, varav 

språket är en central sådan, och diskursanalysen hjälper oss att förstå dem. Laclau och Mouffe 

talar om diskurser som ett slags språkligt nät som gör att ord och tecken får betydelse och 

förbinds i relation till varandra. Ord i diskurserna får således sin betydelse genom att de 

skiljer sig från andra ord (Börjesson & Palmblad, 2007:34-35). Det finns ofta flera diskurser 

som på samma gång konkurrerar och säger mot varandra. Detta leder till en kamp om 

tolkningsföreträde när vi försöker skapa oss en uppfattning om vad som är sanning och inte. 

Genom att vi konstruerar den värld vi lever i skapas diskurser som ger mening till allt vi ser, 

hör och upplever. Diskurserna påverkar oss och ger oss riktlinjer kring vad som är normalt 

och onormalt. Diskurserna är aldrig fasta och förändras ständigt i och med våra medmänskliga 

möten och den interaktion som sker. Vid tolkning av texter är det viktigt att ta hänsyn till att 

de är kontextbundna, tolkningen måste ske utifrån de positioner och samspel som de står intill 

och har skapats utifrån (Bergström & Boréus, 2005:21-23). Diskurserna gör att vi tar vår 

identitet, vår verklighet och hela samhället förgivet och att vi agerar efter strukturer och 

normer utan att fundera över det. 

4.2.3 Identitet och subjektspositioner  

Två andra centrala begrepp i Laclaus och Mouffes teori är subjektspositioner och identitet. 

Enligt Laclau och Mouffe är identiteten något konstruerat. Identiteter är en helhet, det är en 

mix av olika subjektspositioner och är ett uttryck för upplevelsen av chefen i allmänhet. 

Identiteter är instabila och föränderliga vilket grundar sig i att de är splittrade subjekt. Vi har 

alla en viss strukturell position i ett sammanhang, dels utifrån kön, klass och etnicitet, men vi 

identifierar oss även med andra positioner. Det finns strukturella positioner som vi diskursivt 

intar och tilldelas och det är dessa Laclau och Mouffe kallar för subjektspositioner (Bergström 

& Boréus, 2005:315, 320-321). Subjektspositioner är de delidentiteter som vi blir tilldelade 

eller intar i olika sammanhang, det är uppsplittrade identiteter. Jag nämnde tidigare att 

verkligheten varken är fast eller objektiv och att den skapas diskursivt. På samma vis är det 

både med identiteter och med subjektspositioner, de struktureras och organiseras genom 

diskurser.  

Subjektspositioner används främst när etablerade diskurser ska undersökas, som hur en pappa 

eller en man ska vara. Beroende av hur etablerad och generell positionen är, läggs det mer 

eller mindre tyngd i förväntningar och krav på denne. Utifrån skilda antaganden om hur vi bör 

förhålla oss till vår verklighet och hur den ser ut, ”talar” diskurserna till subjektspositionerna 

på olika sätt. På detta sätt kan jag få syn på de diskurser som har inverkan på konstruktionen 

av chefen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:49-52). I diskursen brukar man säga att en viss 

subjektsposition ”kallar” på subjektet eller att subjektet ges en position. Ett exempel på detta 

är att ett barn säger ”pappa”. Om en man reagerar på detta betyder det att han tagit på sig 

denna subjektsposition som medför ett visst antal förväntningar på vad han ska säga, hur han 

ska vara och agera. Detta betyder även att det skapas förväntningar på hur han inte ska vara 

och de båda parterna, pappan och barnet, har olika tolkningsföreträde beroende på vilken 

situation de befinner sig i. Som människa har vi flera olika subjektspositioner som är 

beroende av vilken plats vi befinner oss på och vilken diskurs som råder.  På ett jobb kan en 

person till exempel vara subjektspositionerna ”chef”, ”man” och ”vän” på en och samma 

gång. Vid sådana tillfällen interpellerar diskurserna oss samtidigt och det är då konflikter kan 

uppstå mellan dessa subjektspositioner (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:48-49). 

Det som skrivs om chefer i media, formar diskursen om chefens identitet och dess 

förutsättningar. Utifrån detta blir även chefens subjektspositioner möjliga då de hamnar i 

relation till andra diskurser. Denna studie fokuserar på identiteten och identitetsskapandet som 

en social konstruktion där identiteten är något beständigt, samtidigt som den är en process 
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som ändras med tiden. Chefens identitetskonstruktion grundas i en förening mellan chefens 

självbild och omgivningens syn på chefen (Bergström & Boréus, 2005:320, 328). I 

diskurserna som råder i de olika artiklarna som analyseras i denna studie framkommer olika 

identitetskonstruktioner som framställs genom det språk som chefen beskrivs med. 

4.2.4 Retoriska tekniker 

Jag har inspirerats av Anderssons artikel om plastikkirurgi i Börjesson och Palmblads bok 

Diskursanalys i praktiken (2007) när jag valt att analysera vilka retoriska tekniker som 

används i materialet i min studie. På följande sätt beskrivs retorik i boken: ”retorik är en 

vokabulär med begränsade syften, det vill säga en uppsättning symboler som har till funktion 

att kommunicera en specifik uppsättning innebörder, orienterade och organiserade i relation 

till särskilda representationer av bilder eller intryck” (Börjesson & Palmblad, 2007:107). I 

boken skriver Andersson om hur olika sätt att skriva och använda sig av retorik legitimerar 

olika beteenden och kulturer. Retoriska tekniker handlar om hur det talas om något och hur en 

publik, i mitt fall tidningens mottagare, påverkas och accepterar påståenden genom sättet de 

tilltalas på. Genom att vinkla texter och formulera meningar utifrån ett visst syfte, berättigas 

chefers beteenden och egenskaper genom sättet det skrivs om dem (Börjesson & Palmblad, 

2007:107-108). Jag har även inspirerats av Hellspong och hans bok Konsten att tala (2011). 

Han beskriver i boken den klassiska retorikens grundbegrepp, ethos, logos och pathos, som 

används i både text och tal för att övertyga. Ethos används i tidningen Chef för att skapa 

förtroende med syfte att mottagaren ska lita på det som står i tidningen. Logos handlar om att 

fakta och logik används i tidningen för att tala till mottagarens förnuft, medan pathos har till 

syfte att skapa känslomässiga reaktioner hos mottagaren. Dessa begrepp använde jag som 

utgångspunkt i min retoriska granskning av materialet för att bli medveten om hur författarna 

av texterna i tidningen Chef skapar vissa känslor och reaktioner genom sättet de använder och 

övertygar med språket (Hellspong, 2011:47-49, 51). 

 

5. Beskrivning av studien 

I detta stycke presenteras till en början tidningen Chef som är studiens analysmaterial. 

Därefter beskrivs de texter som valts ut närmare och vad dessa innehåller samt hur urval och 

avgränsning gått till. Sedan redogörs hur analysen av materialet gått till samt hur min roll som 

forskare påverkar studiens resultat och hur jag förhållit mig till etiska ställningstaganden. 

5.1 Analysmaterial – Tidningen Chef 

Massmedia och de texter som publiceras officiellt har en stor roll i hur människor skapar och 

ser på sin verklighet. Massmedia finns ständigt omkring oss med sina budskap och har ett 

stort inflytande över oss. Syftet att använda mig av diskursteori i denna uppsats är att 

undersöka hur det som skrivs skapar mening och hur texterna är med och skapar bilden av 

chefens identitet. Mitt syfte är att utifrån de artiklar jag använt mig av i tidningen Chef, förstå 

hur chefens identitet konstrueras. Detta betyder att jag inte har för avsikt att förstå 

verkligheten utanför dessa texter och att komma bakom diskursen (Winther Jorgensen & 

Phillips, 2000:11-12).  

Chef är en privatägd tidskrift för ledare inom olika organisationer och branscher, som skriver 

om ledarskap. Tidningen når 150 000 beslutsfattare varje månad och kommer ut en gång per 

månad. De utger sig för att vara Sveriges ledande magasin för chefer och har funnits i 18 år. 
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Jag valde att samla in material från Chef då jag anser att tidningen har en bra spridning och 

läses av många i jämförelse med konkurrerande tidningar. Tidningen har därmed inflytande 

och är med och formar bilden av ledarskap, chefskap och chefens roll. Chefs vision är att 

”göra svenskt arbetsliv bättre genom att utveckla Sveriges chefer” (Internetkälla 12). Jag 

kommer att beskriva hur jag valde ut de olika texterna och vad dessa handlade om i följande 

avsnitt. 

5.2 Beskrivning av artiklarna 

De ovan beskrivna texterna är av olika slag. Sex av dem benämns chefstester (se bilaga för 

exempel), där skildras en chef utifrån vem chefen är, vad chefen gör i sin vardag, vilken 

position chefen har och vilka krav och förväntningar som ställs på chefsrollen. Främst så är 

det chefer som anses vara särskilt framgångsrika eller högt uppsatta och som på olika vis 

framställs som förebilder i chefsvärlden. De chefer som finns med i mitt urval är Lars Kry, vd 

och koncernchef på Proffice, Lars Dahlgren, vd på Swedish match, Anna Ekström, 

generaldirektör på Skolverket, Mats Arjes, vd för Skistar, Casten Almqvist, vd på TV4 och 

Øystein Løseth som är vd för Vattenfall. I chefstesten bedöms de utvalda cheferna utifrån vad 

som anses vara bra och dåligt utifrån de som uttalar sig i artiklarna. Författaren använder sig 

av uttalanden av tidigare och nuvarande medarbetare och chefer och presenterar ofta dessa 

genom sammanfattande meningar och citat i texterna. Även chefen själv får då och då komma 

till tals. Författarna av artiklarna är ofta olika reportrar med någon koppling till chefskap och 

dessa påverkar texterna i stor utsträckning genom att välja vad de vill visa upp och framhäva.  

Jag har även använt mig av fyra krönikor där författarna talar ut om vardagliga dilemman och 

funderingar kring chefskap och ledarskap. De som skrivit dessa artiklar är Richard Bransons 

som är entreprenör och grundare till Virgingruppen, Kerstin Brunnberg, före detta vd för 

Sveriges Radio samt Per Naroskin, psykolog och författare, som skrivit två av dessa krönikor. 

I samtliga chefstest och krönikor är det tre element som ofta ställs emot varandra och dessa är 

chefen, medarbetarna och organisationen.  

5.3 Urval och avgränsning 

Efter att i enighet med diskursteorin ha inhämtat kunskap från den tidigare forskningen kunde 

jag börja studien med att gå igenom olika tidsskrifter som var relevanta för området. Jag 

beslutade att använda mig av tidningen Chef då den anses vara en av de största inom området. 

Jag läste därefter igenom ca 30 artiklar och avgjorde efter detta vilka som kunde vara av 

relevans för min studie. Jag valde ut tio stycken och började därefter analysera dessa. 

Resultatet av detta vart sammanlagt 30 sidor text som samtliga var i enighet med mina 

kriterier och studiens syfte. Varje artikel var mellan 1-4 A4 långa och detta var ett krav då jag 

ville försäkra mig om att det var tillräckligt mycket innehåll att analysera. Kriterierna för de 

utvalda artiklarna och krönikorna var att de skulle innehålla mycket information om chefens 

position och identitet. Därmed föll en hel del artiklar automatiskt bort, då de handlade om 

olika verktyg som chefer kan använda sig av samt olika sorters tips som cheferna kunde ha 

nytta av i arbetet. De skulle även vara innehållsrika utifrån syftet att beskriva de förväntningar 

som ställs på chefen och hur bilden av chefens identitet formas. De texter jag valde innehöll 

både information och citat från chefer och medarbetare vilket resulterade i en mångfald i 

urvalet. Att deltagarna kom från olika företag och branscher bidrog även det till ett bredare 

perspektiv på chefskapet. Alla artiklar är publicerade mellan slutet av år 2011 till och med 

början av 2013 och är hämtade ur en rad olika nummer av tidningen. Artiklar som var äldre än 

detta föll även de bort, då jag ville undersöka det aktuella chefskapet och hur det framställs 
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idag. Urvalet styrdes därmed helt och hållet av kriteriet att artiklarna skulle vara nya och 

innehålla information om hur chefens identitet konstrueras. 

Det finns begränsningar vid ett examensarbete. Tidsbegränsningen gör att det inte kan sträcka 

sig över en allt för lång tid och detta gör det därmed nödvändigt att avgränsa både 

frågeställning, syfte och det material som ska analyseras. Jag har samlat in material från 

tidningen Chef och har begränsat detta genom att använda mig av tio noggrant utvalda 

artiklar. Då antalet texter som publicerats i tidningen under de senaste åren är väldigt stort har 

jag valt ut texter som är innehållsrika och som på något vis behandlar chefens identitet. För att 

begränsa studiens utsträckning har jag inte heller utgått ifrån rubriker, bilder eller annonser, 

trots att även det är med och konstruerar chefens identitet. Tidsbegränsningen resulterade 

även i texter som var skrivna mellan 2011-10-17 och 2013-03-06. I och med att det inte 

sträcker sig under ett flertalet år kan jag inte göra någon jämförelse med andra årgångar eller 

se detta ur en historisk synpunkt.  

5.4 Tillvägagångssätt och analysförfarande 

Här kommer en kortfattad beskrivning av hur analysen praktiskt gått till. Till att börja med 

gjordes en översiktlig läsning av materialet. När detta var gjort läste jag materialet tre gånger 

till, nu mer noggrant än tidigare. Jag kom nu närmare texten och kunde i detalj analysera vad 

som skrevs och på vilket sätt detta framfördes. Utifrån det kunde jag sedan stryka under ord 

och begrepp som återkom och hade relevans för studiens syfte. Jag var noggrann med att inte 

ta ord och begrepp från sitt sammanhang, då detta spelar en avgörande roll i tolkningen, och 

valde sedan ut en mängd stycken som jag upplevde som intressanta.  

Utifrån diskursanalysen valde jag att först analysera hur det skrivs om chefen och därefter 

hitta mönster som visade på hur detta förmedlades genom att utgå från den klassiska 

retorikens grundbegrepp, ethos, logos och pathos. Jag försökte på så sätt urskilja vilket 

sammanhang det skrevs i och hur det förmedlades. De olika texterna förmedlade olika 

budskap och genom att titta på hur det skrivs om chefen, uppenbarade sig olika krav och 

förväntningar som både chefen, medarbetarna och organisationen hade på chefen (Bergström 

& Boréus, 2005:26-27, 32). Analysfrågor som jag hade som utgångspunkt var: vad berättar 

texten, hur säger den det och genom vilka retoriska tekniker förmedlas budskapen? 

Genom att analysera hur de använder sig av språket kunde jag urskilja olika teman och 

kategorier som frekvent återkom i materialet. Detta gjordes på var och en av texterna och de 

övergripande teman jämfördes sedan med varandra för att kunna se gemensamma nämnare 

(Bergström & Boréus, 2005:18, 50-52). Genom upprepande genomläsningar av materialet och 

uppdelningar uppdagades sammanlagt två övergripande diskurser och fyra subjektspositioner. 

Diskurserna jag fann var den humanistiska diskursen och den affärsmässiga diskursen och 

dessa kunde jag urskilja genom att analysera hur tidningen använde sig av olika sätt att tala 

om chefens positionering och förståelse av världen för att legitimera vissa ramverk. Genom 

att använda diskursbegreppet som ovan beskrivits kunde jag även urskilja de fyra 

subjektspositionerna genom att analysera texterna. Framförallt letade jag efter hur tidningen 

framställer och beskriver de olika positioner som chefen kan inta. Jag har försökt urskilja hur 

och vad de olika utsagorna säger om chefen och dess delidentiteter och de subjektspositoner 

jag fann namngav jag medmänniskan, inspiratören, den affärsmässige och den starke. Dessa 

diskurser och subjektspositioner är skapade av mig och är därmed min tolkning av artiklarna. 

Utifrån diskurserna och subjektspositionerna kunde jag sedan plocka fram citat från materialet 

som kunde styrka studiens resultat (Börjesson & Palmblad, 2007:46-47).  
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Jag ville även ta reda på vilka retoriska tekniker som tidningen använde sig av för att 

legitimera hur chefen konstrueras. De tekniker jag fann var identifikation, kraftfulla uttryck 

och generalisering. Som jag tidigare beskrivit tittade jag på meningsuppbyggnader och de val 

av ord som används i materialet för att finna dessa tekniker. Genom att analysera hur 

tidningen berättigar och legitimerar sin fakta och sina påståenden, kunde jag urskilja dessa 

retoriska tekniker som är till för att övertyga om att det som skrivs är något mottagaren ska tro 

på (Börjesson & Palmblad, 2007:107-109).  

5.5 Forskarens roll 

Vid en diskursanalytisk studie är det viktigt att jag som forskare är medveten om mina 

tidigare kunskaper och åsikter om det studerade området. Min erfarenhet och förförståelse av 

chefsområdet måste medvetandegöras och reflexivitet är väldigt viktigt för att förstå hur 

förförståelsen kan påverka vad jag ser och hur jag ser på det som analyseras. Som forskare är 

jag både en produkt av och medskapare i det diskursiva sammanhanget som jag ingår i. Jag 

begränsas av det sätt jag använder språket och min förförståelse av området. Språkbruket jag 

använder mig av är färgat av människor, litteratur och föreläsningar jag kommit i kontakt med 

tidigare. Det är omöjligt att inte dra slutsatser från tidigare kunskaper och jag är medveten om 

att denna studie färgats av min roll som forskare. För att försöka undvika detta har jag försökt 

hålla mig så öppen och neutral som möjligt till materialet och har under hela processen haft en 

dialog med materialet och medvetandegjort mina tidigare erfarenheter (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:28–29). 

5.6 Etik 

Det finns regler och föreskrifter som talar om hur jag som forskare ska gå tillväga vid ett 

genomförande av en forskningsstudie. Dessa föreskrifter kommer från Vetenskapsrådet 

(Internetkälla 11) och innefattar individskyddskravet och forskarkravet. Dessa innebär att 

skadan för en eller flera individer inte får vara större än nyttan med forskningen. Detta har 

inte varit några problem i denna studie då ingen individ kommit till skada. Kraven innefattar 

även att studien endast får användas ur forskningssynpunkt och att deltagarna i största möjliga 

mån ska vara anonyma. Då jag endast använt mig av officiellt, publicerat material, har jag 

beslutat att skriva personernas fullständiga namn då jag anser att materialet är så pass 

lättillgängligt. Detta har jag gjort av anledningen att jag anser att inte någon kommer till 

skada, samt för att förtydliga för läsaren vem det är som uttalat sig om vad. Eftersom jag 

utgått från redan publicerat material har det inte uppstått några etiska dilemman i mitt 

uppsatsskrivande. De citat som jag använt mig av visar endast en aspekt av vad individerna 

anser och jag är medveten om att de i största sannolikhet har fler synpunkter inom det aktuella 

området. Det sätt jag har tolkat texterna på är inte det enda möjliga sättet att göra det på, 

därför har jag använt mig av citaten för att visa hur jag gått tillväga i min tolkningsprocess. 
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6. Resultat och analys 
 

Jag har genom att utgå från diskursteori och begreppen diskurs och subjektsposition gjort en 

analys av materialet jag samlat in. Utifrån mina frågeställningar har jag kunnat identifiera två 

diskurser och fyra subjektspositioner i tidningen Chef, som jag kommer att redogöra för 

nedan. Subjektspositionerna beskriver vem chefen ska vara, det vill säga subjektets identitet, 

medan diskurserna ger uttryck för de allmänna tongångarna som finns i texterna. En diskurs är 

ett system av meningar som gör att vi förstår, uppfattar, talar om och tolkar materialet på ett 

visst sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:48-50). Jag har med egna ord beskrivit de 

diskurser och subjektspositioner som framgått under analysen medan citaten tydliggörs hur 

chefens identitet konstrueras (Bergström & Boréus, 2005:18, 24). Den övergripande 

utgångspunkten är att författarna till artiklarna på olika sätt försöker övertyga läsaren om att 

det som kommuniceras genom texten är sanning och styr därför läsaren mot en viss tolkning. 

Utifrån diskursanalysen finns det dock ingen enhetlig sanning och läsaren har därmed alltid en 

möjlighet att göra sin egen tolkning av texten.  

6.1 Diskurser och subjektspositioner 

Under denna rubrik presenterar jag de två diskurser och de fyra subjektspositioner som 

uppenbarat sig i tidningen Chef. Utifrån diskursteori framgick det tydligt att samtliga texter 

behandlade dessa diskurser och subjektspositioner och att det var dessa som tillsammans la 

grunden för konstruktionen av chefen. De subjektspositioner som chefen tilldelas påverkas 

ständigt på olika sätt av de två diskurserna som råder. Subjektet bestäms med andra ord 

utifrån diskurserna.  

I den första diskursen som presenteras, som jag valt att kalla för den humanistiska diskursen 

har främst tre subjektspositioner gjort sig uppenbara. Dessa tre subjektspositioner som jag har 

valt att kalla för medmänniskan, inspiratören och den starke utgör tillsammans de positioner 

som erbjuds chefen i den humanistiska diskursen. Nästa diskurs som presenteras är den 

affärsmässiga diskursen och under denna diskurs är det främst subjektspositionen den 

affärsmässige som tillskrivs chefen. Det framgick utifrån analysen att texterna var riktade mot 

personer i chefspositioner i syfte att ge dem insikt om sitt ledarskap och ge dem möjlighet till 

reflektion kring sitt eget agerande och sin position. Artiklarna är skrivna av olika författare 

och kan variera något i sitt syfte men det övergripande ändamålet med samtliga texter är att 

framställa hur en chef bör vara och att delge upplevelsen av hur en chefs vardag kan te sig. 

Gemensamt för dem var dock att de ville skildra både fördelar och nackdelar med chefsrollen 

samt tydliggöra rättigheter och skyldigheter till medarbetarna och organisationen. 

6.1.1 Den humanistiska diskursen 

Att vara chef för med sig en rad krav och förväntningar vilket beskrivs på oliks sätt i texterna. 

Den humanistiska diskursen handlar i stor utsträckning om chefens position gentemot 

medarbetarna. I denna diskurs beskrivs chefen främst utifrån hur medarbetarna i tidningen 

uttrycker sig om chefen och framställs ofta genom citat i artiklarna. Chefen själv ställer även 

en rad krav på sin identitet som chef. Chefens överordnade position gentemot medarbetarna är 

något som ofta uttrycks i denna diskurs och makten beskrivs ligga hos chefen. Utifrån de citat 

som är hämtade ur tidningen Chef uppenbarades fyra olika områden som låg till grund för den 

humanistiska diskursen. Dessa områden är: ansvaret för medarbetarna, chefens beteende som 

färgar av sig på stämningen, bestämmanderätten och gränsdragningar. 
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Chefen beskrivs ha ett ansvar för hur det går för sina medarbetare och att se till att de alltid 

gör sitt bästa. Genom att uppmuntra och stötta medarbetarna skapar chefen goda 

förutsättningar för dem att klara av att vara självgående och att ta egna initiativ i arbetet. Per 

Naroskin, psykolog och författare, drar i en krönika en parallell mellan Alfons Åbergs pappas 

föräldraskap till chefskap för att förklara detta. 

”Om pappa Åberg i någon mån ska fungera som förebild så är det kanske för hans 

avslappnande förhållande till sitt föräldraskap. De flesta föräldrar ser väl som sin långsiktiga 

huvuduppgift att uppmuntra och stötta sina barn till att bli självständiga personer som kan 

fungera tillsammans med andra” (Chef 18/12 – 2012). 

Här använder Naroskin sig av en liknelse. Genom att göra detta vill han kommunicera ett 

budskap som förmodligen många av läsarna kan identifiera sig med. Liknelser är ett 

väletablerat sätt att prata om något för att öka förståelse och implementera en känsla hos 

läsaren då denne kan relatera till sitt eget föräldraskap. Att använda sig av pappa Åberg, en 

välkänd karaktär i ett barnprogram, är ett sätt att skapa en känsla av igenkännande. Författaren 

höjer chefens position genom att likställa denne med en förälder som har till uppgift att 

”uppfostra” sina medarbetare som i denna bemärkelse presenteras som barn. Genom att göra 

detta konstrueras bilden av chefen som ett överhuvud i organisationen vilket säger en del om 

synen på chefs position, relation mellan chefen och medarbetarna och den hierarki som råder.  

Ett annat citat som talar för att chefen har ansvar gentemot sina medarbetare yttrar sig i form 

av det ansvar denne har att delegera uppgifter och visa dem uppskattning. I följande citat från 

en krönika av Richard Branson, entreprenör och grundare av Virgingruppen, beskriver han 

vad han anser vara hans viktigaste uppgifter som chef. 

”Jag tror mer på en delegerande ledarstil – och en av mina viktigaste arbetsuppgifter har 

varit att hitta de allra bästa medarbetarna och cheferna och ge dem tillräckligt med frihet och 

uppmuntran, så att de har kunnat blomstra” (Chef 17/10 - 2011). 

Branson beskriver ännu ett ansvarsområde som chefen förväntas behärska gentemot 

medarbetarna. Delegering är en viktig grund i chefskapet, samt att skapa förutsättningar för 

medarbetarna att utvecklas, detta är något som återkommer i en stor del av texterna. Branson 

förmedlar en positiv bild av den delegerande ledarstilen genom att använda utvalda verb som 

kommunicerar detta. Orden som går att urskilja är: tror, hitta och ge och dessa kommunicerar 

att uppmuntrande och coachande är viktiga inslag i den humanistiska diskursen.  

Många chefer och medarbetare som uttalar sig i olika citat graderar ofta vilka ansvarsområden 

som anses vara viktigast för chefen. Det är dock outtalat i texterna huruvida medarbetarna har 

något ansvar eller ej och detta osynliggörande konstruerar och skapar en större press på 

chefen, samtidigt som det förminskar medarbetaren. I följande citat som är taget från ett 

chefstest av Anna Ekström, som är skolverkets generaldirektör, beskriver en medarbetare hur 

Anna måste stå till svars om inte allt blir gjort som det ska. I detta fall handlar det om hur hon 

prioriterar tiden som läggs ner på lärarnas nya legitimationer. Återigen hamnar det yttersta 

ansvaret hos chefen. 

”Anna har valt att ägna mycket tid åt legitimationerna, men jag tycker att skulden faller på 

flera i verksledningen, även om hon naturligtvis har det yttersta ansvaret” (Chef 18/12 – 

2012). 

En annan aspekt av den humanistiska diskursen som här uppenbarar sig är hur chefens 

beteende färgar av sig på medarbetarna och på arbetsplatsen som helhet. Att de har en stor 

inverkan på stämningen på arbetsplatsen är något som tas upp i flera sammanhang i de olika 

texterna. Här uttrycker en annan medarbetare sig om Anna Ekströms ledarskap, denna gång 
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om hur hennes attityd färgar av sig på medarbetarna och om hennes förmåga att påverka 

stämningen på arbetsplatsen.  

“Hon har en förmåga att sprida trivsel omkring sig. […] Hennes positiva inställning sprider 

sig i organisationen. Det tog bara några veckor när hon började så var vi alla på gott 

humör”(Chef 18/12 – 2012). 

Chefen har en position på arbetsplatsen som innebär att dennes sätt att agera påverkar 

stämningen på arbetsplatsen i olika led, främst medarbetarna på individnivå, men även hur 

dessa i sin tur påverkar arbetsgrupperna som helhet. Genom att använda sig av ordet förmåga, 

förmedlar författaren en bild av att trivsel inte är något som vem som helst kan skapa. Trots 

att hon inte varit chef under en längre tid, lyckades hon få med sig alla medarbetare med sitt 

goda humör.  

Chefens starka ställning i organisationen och stora förmåga att påverka visas i flera texter och 

är ett vanligt inslag i denna diskurs. Även chefens relation till sina medarbetare är en vanligt 

förekommande diskussion i texterna. Cheferna tar upp dilemmat om var gränsdragningen för 

medarbetarnas integritet går. Nedan resonerar Kerstin Brunnberg, fd Vd för Sveriges Radio, i 

sin krönika om vad som är okej att fråga på ett utvecklingssamtal.  

”Jag hade grubblat över en fråga som intresserade mig: Hur är det med sömnen? Kunde man 

ställa den frågan?” (Chef 18/12 - 2012) 

Denna fråga intresserar chefen och visar på den omtanke och det intresse som presenteras i 

samtliga artiklar. Genom att presentera detta som en fråga, har Brunnberg valt att framföra en 

känsla av osäkerhet till läsaren. Osäkerheten behandlar gränsen för vad som är okej att fråga 

sina medarbetare som chef. Chefen är i detta fall rädd för att inkräkta på deras privatliv och 

integritet.  

6.1.2 Medmänniskan 

I den humanistiska diskursen erbjuds chefen främst tre subjektspositioner varav en som jag 

valt att benämna medmänniskan. Det framgår tydligt att chefen har en viktig uppgift som 

innebär att denne ska bry sig om sina medarbetare, med andra ord att i första hand se till 

människans behov. Ord som gjort att jag funnit denna subjektsposition är begrepp som: 

förstående, lyssnande, ödmjuk, visa intresse, sprida trivsel, få medarbetare att känna sig 

sedda, bry sig om och att tycka om människor. Den övergripande uppgiften som chefen har i 

subjektspositionen medmänniskan är att bidra till medarbetarnas utveckling. Områden som 

chefen tillskrevs behärska i denna subjektsposition är främst att uppmärksamma, uppmuntra, 

att vara närvarande/tillgänglig och att se till individens bästa. Samtidigt är det den 

gemensamma faktoren tid, som ständigt sätter stopp för den medmänskliga chefen att agera 

efter dessa områden. 

En viktig egenskap och övergripande uppgiften som subjektspositionen medmänniskan har, är 

att bidra till medarbetarnas utveckling. Detta görs genom att uppmuntra medarbetarna och att 

få dem att känna sig sedda. I följande citat från ett chefstest beskrivs hur Lars Dahlgren, Vd på 

Swedish Match, visar medarbetarna att han uppmärksammar och värdesätter deras insats. 

”Han ser vad folk går för och är inte rädd för att låta andra växa. […] Efter ett lyckat 

resultat tar han sig tid att ringa upp alla inblandade och tacka för deras insatser, vilket är 

mycket uppskattat av dem som får ett samtal från chefen” (Chef 25/1 - 2013).  

Här används verbet ”ser” som ofta kopplas ihop med en chef som lägger märke till sina 

medarbetare och som bryr sig om dem. Det uttrycks även att chefen inte bör vara rädd för att 
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låta andra växa vilket betyder att chefen ska var så pass trygg i sin position och identitet att 

denne inte känner sig hotad av att medarbetarna växer.  

För att medarbetarna ska kunna prestera krävs det att de känner att de blir uppmuntrade och 

uppmärksammande oavsett vad saken gäller. För dem är det väldigt viktigt att bli synliggjorda 

och att de känner att chefen bryr sig och är närvarande, trots att det finns hinder och att tid kan 

vara en bristvara. Följande kommer från ett chefstest av Mats Årjes som är Vd på Skistar.  

”Om man ber om tid så tar han sig tid, även då han har mycket att göra. Och jag känner att 

han bryr sig genuint. När man väl får tid så är han väldigt närvarande”(Chef 18/12 - 2012). 

En faktor som den medmänskliga chefen ofta beskrivs ha emot sig är tiden. Det poängteras 

vid flertalet tillfällen hur detta sätter stopp för chefen att vara den medmänniska denne önskar. 

Ordet tid beskrivs även här som något dyrbart som det är ont om och i detta fall är det chefen 

som bestämmer vart tiden ska läggas. Medarbetaren som uttalat sig i detta citat vill förmedla 

att en chef som lägger tid på sin personal är en chef som bryr sig på riktigt. Även detta citat 

förmedlar att det är viktigt med kvalité på den tid som faktiskt läggs ner.  

En annan person beskriver i motsats till ovanstående hur kommunikationen lätt kan gå fel om 

chefen inte tar sig tid för sina medarbetare och är närvarande. Dagens tekniska 

kommunikation är ett smidigt sätt för chefen att nå ut till många på en och samma gång, men 

detta räcker inte för att medarbetarna ska känna förtroende. Även utifrån den hierarkiska 

aspekten kräver medarbetarna att chefen ska vara jordnära och kunna arbeta utifrån samma 

villkor som sina medarbetare. Detta beskrivs i ett chefstest av Lars Kry, Vd och koncernchef 

på Proffice. 

”Lars har inte gjort sig känd som Vd:n som går runt på verkstadsgolvet och snackar med 

alla. Hans kommunikation inskränker sig till månadsmejl och genomgångar av 

resultatrapporter” (Chef 25/1 - 2013). 

Författaren av chefstestet börjar med att förklara vad chefen inte gör för att sedan beskriva vad 

den faktiskt gör. Detta förstärker den negativa känsla som författaren försöker förmedla. 

Genom att använda sig av ett vardagligt språk och uttrycka sig med ord som ”går runt” och 

”snackar” med en negativitet innan, får läsaren en känsla av att denna inte är en chef som intar 

den medmänskliga subjektspositionen.  

En ofta nämnd orsak till att vissa chefer inte upplevs bry sig är som ovan nämt på grund av 

tiden. Ett problem som många chefer upplever i subjektspositionen medmänniska är att de 

inte har tid till att sköta om sin relation till medarbetarna i den utsträckning de vill. För den 

medmänskliga chefen är medarbetarna den viktigaste tillgången och när det krävs effektivt 

arbete och är ont om tid är det ofta personalvården som prioriteras bort.  Lars Dahlgren, Vd på 

Swedish Match, beskriver själv detta i ett citat i chefstestet.  

”Jag önskar verkligen att jag hade mer tid att spendera tillsammans med många av våra 

fantastiska medarbetare. Stimulerande diskussioner med duktiga medarbetare och att få 

andra att utvecklas och prestera bättre ser jag som det allra roligaste i ledarskapet” (Chef 

25/1 - 2013). 

Genom att i citatet använda sig av ordet ”önskar” förmedlas hur ansvaret på hans val förläggs 

bortom hans kontroll. I och med att det inte heller är medarbetarna som avgör var tiden ska 

läggas, säger detta citat att det är organisationen som bestämmer hur tid och resurser bör 

prioriteras. En vilja om att ha mer tid är i detta sammanhang väldigt otydligt då det inte 

beskrivs vad denna tid skulle komma ifrån. Citatet förmedlar implicit att chefen istället lägger 

tiden på saker som inte är lika roligt, utan det som måste göras. Det finns motsättningar i vad 

som bör prioriteras och det uppstår här ett dilemma för den medmänskliga chefen och dess 
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identitet. Chefen förhandlar här om att inta subjektspositionen som medmänniska men blir 

istället tvungen att agera utifrån vad som är viktigast för affären och organisationens resultat.  

Medarbetarna kräver en balansgång mellan den närvarande och den kontrollerande chefen. 

Samtidigt som de vill att chefen ska bry sig och finnas tillhands vill de ha eget spelrum och 

känna att de kan ta egna initiativ. Nedanstående citat från en krönika skriven av Per Naroskin, 

förtydligar denna balans och beskriver det med ordet ”därvarande”.  

”Han är inte slav under närvaroimperativet. Han är inte ständigt närvarande utan snarare 

därvarande, strax utanför synfältet” (Chef 18/12 - 2012).  

Här används ett kraftuttryck för att visa på en underordnad roll till närvaroimperiet. Ordet 

”slav” är starkt negativt laddat och används för att få läsaren att uppleva det som något 

hemskt att som chef vara för närvarande. Författaren erbjuder därefter ett alternativ som 

upplevs som bättre. Han kallar detta för därvarande, vilket innebär att chefen ska vara 

anträffbar och finnas där för sina medarbetare, samtidigt som denne inte ska vara för 

kontrollerande. 

I introduktionen till medmänniskan, nämnde jag att chefens övergripande uppgift var att på 

olika sätt skapa förutsättningar för medarbetarna att växa och utvecklas på arbetet. I följande 

citat kopplas denna tanke ihop med bilden av den närvarande och tillgängliga chefen. Citatet 

nedan kommer från en krönika skriven av Richard Branson, entreprenör och grundare till 

Virgingruppen. Han beskriver ett alternativt sätt att bidra till medarbetarnas utveckling.  

”Min tanke var att om du som chef inte alltid finns tillgänglig kommer det att tvinga dina 

medarbetare att ta beslut, vilket stärker deras ledaregenskaper, deras självförtroende och ditt 

företag”(Chef 17/10 – 2011). 

I detta citat använder sig chefen av ord som ”tvinga” och ”ta beslut” vilket vanligtvis inte 

kopplas ihop med den medmänskliga subjektspositionen. Detta gör citatet dubbeltydligt och 

att det lätt kan kopplas ihop med motsatsen till den medmänskliga subjektspositionen, det vill 

säga resultat och affärer. I själva verket handlar citatet om att se till individen i första hand 

och att hitta en balans i sin tillgänglighet. Ordet ”därvarande” skulle därmed passa in även 

här. Något annat som är centralt, i syftet att se och bidra till medarbetarnas bästa, är hur 

cheferna i texterna beskriver hur det är viktigt att kunna se sina egna fel och brister och inte 

sträva efter perfektion. Detta framgår i citatet från chefstestet av Lars Kry. 

”Det betyder inte att han ser sig själv som den perfekta ledaren, Lars Kry är ödmjuk inför sitt 

uppdrag, det finns sådant han ångrar. - Som ledare blir man aldrig helt perfekt, ledarskapet 

är en process under ständig utveckling” (19/3 – 2012). 

Att inta subjektspositionen som medmänniskan innebär att kunna se både brister och 

framgångar hos sina medarbetare likväl som hos sig själv. Därmed är det även viktigt att 

chefen har självinsikt och ser att han själv har brister som denne måste förhålla sig till på ett 

ödmjukt sätt. Genom att använda sig av ordvalen ”utveckling” och ”process” visar chefen en 

insikt om att bra ledarskap inte är något som någon bara har. Det är en sida som hela tiden 

behöver förbättras och som alla chefer behöver ta hänsyn till och ha i åtanke.  

6.1.3 Inspiratören 

Nära besläktad med medmänniskan går det att finna ännu en subjektsposition under den 

humanistiska diskursen. Denna har jag valt att kalla inspiratören och ord som används för att 

beskriva inspiratören är: motiverande, inspirerande, engagerande, stimulerande och att denne 

entusiasmerar. Samtliga ord innehar en positiv klang och är egenskaper som på olika vis 
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aktiverar medarbetarna. Till skillnad från medmänniskan, som i stora drag främst har i uppgift 

att se individen, inge förtroende och skapa trygghet, förmedlar inspiratören istället visioner, 

för fram budskap samtidigt som denne älskar och brinner för sitt arbete. Chefen inspirerar sina 

medarbetare både för att få dem att må bra och för att själv växa i sin chefsidentitet. Fokus 

ligger på att få medarbetarna att känna sig motiverade då detta anses vara något alla tjänar på. 

De områden som subjektspositionen främst berör är: att känna passion, att nå ut, metoder för 

att inspirera och konsten att inspirera utan tvång. 

I tidningen Chef framgår det tydligt att subjektspositionen inspiratören bygger på att chefen 

själv brinner för det denne gör. Ordet passion är något som går att finna i flera stycken i 

tidningen och det lyfts fram som något som alla framgångsrika chefer har. Ordet passion för 

även med sig en rad positiva associationer och det ses som något önskvärt. Känner du passion 

och tror på det du gör, kan du njuta av ditt chefskap och förmedla visioner som faktiskt når ut 

och detta färgar av sig på människorna omkring dig. Richard Branson, grundare av 

Virgingruppen, gör en liknelse mellan sin största förebild Steve Jobs och sig själv som chef 

och entreprenör. 

”Jag tror att det beror på att båda har ägnat sig åt vad de känner stark passion för – vi har 

både njutit av det vi har jobbat med och trott på vår vision. Det smittar av sig både på kunder 

och medarbetare” (Chef 17/10 - 2011). 

Krönikan som citatet är taget från behandlar ämnet passion och Branson försöker i och med 

liknelsen med Steve Jobs, förhöja sin egen status som chef. Han framför detta genom att 

skriva ”vår vision” och ”båda har ägnat sig åt” och förmedlar därmed en upplevelse av att han 

skulle vara lika framgångsrik i och med att de känner samma sak. För att förstärka uttrycket 

använder han sig även av kraftuttryck som ”stark passion”. Som i de allra flesta fall i 

tidningen finns det ett men. Vad som anses vara bra för någon, duger inte för en annan och det 

blir därmed svårt för chefen att förmedla sin passion och motivation till alla medarbetare. 

Chefer måste därför använda sig av olika metoder och beteenden för att inspirera olika 

individer. I citatet nedan från chefstestet av Mats Årjes, beskrivs vad han använder sig av för 

att inspirera sina medarbetare. 

”Delegering är en hörnsten i Mats Årjes ledarskap. Han är generös med ansvar, lägger sig 

inte i men förväntar sig resultat. Det inspirerar. Vissa” (Chef 18/12 - 2012). 

Ordet ”hörnsten” förmedlar informationen att delegering är något som Årjes byggt sin 

ledarstil på. Genom att delegera och att låta medarbetarna ta ansvar visar han att han har 

förtroende för sina medarbetare och vill att de ska motiveras till att själva driva arbetet framåt. 

Genom att ge medarbetarna ansvar, genom att inte lägga sig i, ger chefen dem en chans att 

växa i arbetet. I utbyte finns det förväntningar på att medarbetarna ska kunna visa upp 

resultat. Denna typ av press inspirerar och motiverar en del av medarbetarna, medan det får 

motsatt effekt på andra. Författaren kommunicerar detta genom att avsluta meningen med 

ordet ”vissa”. Genom att låta ordet stå helt för sig självt gör det ordet kraftfullt och visar 

tydligt på att detta inte inspirerar alla. Detta är alltså en tendens som framgår väldigt tydligt i 

tidningen, alla triggas och motiveras på olika sätt och utmaningen för chefen är att kunna 

anpassa sig som inspiratör och känna in vad de olika individerna behöver.  

Även att som chef och inspiratör nå ut till alla individer i organisationen är en utmaning som 

denna subjektsposition präglas av i sitt vardagliga arbete. Citatet nedan kommer från ett 

chefstest av Vattenfalls Vd, Oystein Loseth, där en medarbetare poängterar att det är viktigt 

att nå ut till hela organisationen för att kunna inspirera. 
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”De högsta cheferna har han kanske lyckats inspirera. Men sedan ska det silas genom väldigt 

många filter och då blir det nästan inget kvar” (Chef 6/3 - 2013). 

Att inspirera chefer och medarbetare skiljs i citatet åt och ses som två helt olika saker. Det är 

viktigt att chefen får medarbetarna att känna sig lika viktiga som de som är högre uppsatta. I 

citatet visas ett missnöje från medarbetaren som uttalar sig. För honom är det vad som sker 

med medarbetarna runt omkring honom som spelar roll. Genom att tala om ”filter” förmedlar 

medarbetaren även en känsla av en stark hierarki som inte alls är uppskattad av varken honom 

eller resten av medarbetarna då det får dem att känna sig mindre värda vilket medför en brist 

på inspiration.  

Hierarkier som finns i organisationer påverkar på flera sätt hur chefen bör förhålla sig till 

medarbetarna. Kerstin Brunnberg, före detta Vd för Sveriges Radio, uttrycker i sin krönika en 

osäkerhet i huruvida det finns en gräns för hur mycket en chef egentligen bör inspirera innan 

det övergår till påtryckningar.  

”Var går egentligen den hårfina linjen mellan att å ena sidan tycka det är bra att folk inte 

krökar, röker, snusar och att de vill löpträna på lunchen eller å andra sidan att utöva 

påtryckningar om matvanor och träning?” (Chef 17/10 - 2011)  

Det är en konst att inspirera utan att utöva tvång. Brunnberg visar genom att ställa detta som 

en fråga till läsaren en osäkerhet i att veta vad som är okej och vart ”linjen” går. Genom att 

använda sig av uttrycket ”den hårfina linjen” problematiseras gränsdragningen mellan att 

lägga sig i för mycket och att inspirera. Som med mycket handlar det om att som chef vara 

”lagom” och att vara medveten om att alla individer fungerar olika. När det kommer till att 

smitta av sig och utöva påtryckningar måste inspiratören se upp med att vara för ambitiös, 

vilket citatet från chefstestet av Lars Dahlgren visar.  

”Bland medarbetarna är det mer än en som drar på munnen när de hör att högsta chefen är 

uppe i varv: ’Hur orkar karln?’ och ’Kan han aldrig vara lite lagom?’” (Chef 25/1 – 2013) 

En överentusiastisk chef kan stressa medarbetarna istället för att inspirera dem då de inte kan 

identifiera sig med det sättet att vara. Ordet ”lagom” i detta sammanhang säger inte mycket 

förutom att om någon är lagom, är den varken för mycket eller för lite. Vad det än är, är det 

ett ord som är subjektivt betingat och relativt i förhållande till annat.  

6.1.4 Den starke 

Den starke chefen är den tredje subjektspositionen som tydliggörs i tidningen Chef. Den 

starke är nära sammankopplad med den affärsmässige chefen som kommer att förklaras 

nedan. Detta då den starke har ett visst resultatfokus och ord som används för att förklara 

denne bland annat är: tydlig, beslutsfattande och stabil. Den starke utgår däremot alltid från 

medarbetarnas och sitt eget bästa, vilket gör den starke till en del av den humanistiska 

diskursen. Denna subjektpositions främsta framtoning är att erkänna sina svagheter, hantera 

kriser och att vara självkritisk. Denna subjektsposition framkommer främst när chefsarbetet 

beskrivs vara en tuff uppgift. För att klara av alla utmaningar och att kunna ta svåra beslut 

krävs det att chefen identifierar sig med subjektspositionen som den starke. Stark syftar i detta 

fall inte till fysisk styrka, utan att chefen ska vara mentalt stabil och trygg i sin roll. De 

förhållningssätt som ligger till grund för den starke är: att stå stadigt, att våga ta ett steg 

tillbaka samt att ha mod och självinsikt.  Dessa egenskaper beskrivs vara nödvändiga för att 
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klara av att vara chef och en medarbetare uttalar sig i ett chefstest av Vattenfalls Vd i 

nedanstående citat. 

”Jag tror att Øystein Löseth var ganska överrumplad över hur hårt det kan blåsa på den 

nivån. Hade han inte förstått det förr, så fick han snabbt lära sig att Vattenfall inte är ett 

bolag som vilket som helst” (Chef 6/3 - 2013). 

Citatet illustrerar att chefen blev förvånad över att det skulle var så tufft att vara chef, detta 

var inte något som han räknat med. Genom att använda ordet ”blåsa” ger författaren en 

målande bild av hur det kan vara på toppen vilket ökar insikten och upplevelsen av texten. Det 

gäller alltså att som den starke vara väl förberedd och att stå stadigt på marken för att klara 

sig när det uppstår komplikationer. Det är viktigt att ha en stark vilja, att aldrig ge upp och att 

verkligen känna för det man gör. Som den starke gäller det även att vara modig och detta 

beskrivs i ett citat från samma chefstest. 

”När du känner att något håller på att gå snett, ta nya tag och fortsätt vidare. Att driva 

företag är ett äventyr som kräver mod och övertygelse” (Chef 6/3 - 2013). 

I citatet förmedlas budskapet om att du som chef verkligen ska tro på det du gör och att du ska 

vara orädd. I citatet förmedlar Vattenfalls Vd Øystein Löseth budskapet om att det är en stor 

utmaning att vara chef och att det inte är ett alternativ att fokusera på det som inte går som 

planerat, flexibel är därmed något som den starke chefen bör vara. 

Modet, som den starke chefen beskrivs inneha, kan även ha en annan innebörd.  I citatet 

nedan från chefstestet av Lars Kry, beskrivs hur styrka och mod även kan vara att våga ta ett 

steg tillbaka och inte ständigt vara ett med sitt arbete.  

”Jag är inte mitt i jobbet hela tiden, jag har ett annat liv också. […] Jag har en balans som 

verkligen funkar” (Chef 19/3 - 2012).  

För att vara en bra chef krävs det att kunna ta distans från sitt arbete och kunna se saker och 

ting ur olika perspektiv. Genom att fokusera och värdesätta annat i livet skapas en balans och 

det blir lättare att reflektera över sin roll som chef och att kunna ge allt när det verkligen 

gäller.  

Synen på sig själv och sin chefsidentitet är ett viktigt fokus i denna subjektsposition. Detta 

kopplas lätt ihop med hur chefen även bör ha styrkan att hantera motgångar och utmaningar 

på ett målmedvetet sätt. Det sista citatet är taget från chefstestet av Anna Ekström, 

Skolverkets generaldirektör, och beskriver detta på ett tydligt sätt. 

”Som beslutsfattare är hon snabb, det är alla överens om. För det mesta blir det också rätt. 

Om inte, är hon snabbt beredd att ändra sig” (Chef 18/12 - 2012). 

Även medarbetarna beskriver vikten av att chefen har självinsikt, att hon inte gräver ner sig 

utan står för sina misstag och rättar till dem på bästa sätt utifrån förutsättningarna. Den starke 

chefen är därmed flexibel inför oförutsägbara händelser och kan fatta adekvata beslut i 

pressade situationer.  
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6.1.5 Den affärsmässiga diskursen 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för den andra diskursen som uppdagades i mitt 

material. Den affärsmässiga diskursen handlar om vad chefen har för position till sin 

organisation, ledning och sina medarbetare och fokuserar främst på affärerna och de resultat 

som ska uppnås. Chefens position i denna diskurs blir något annat än vad den är i den 

humanistiska diskursen då uttryck som ”att må bra” inte förekommer.  

För att utläsa denna diskurs har jag funnit ord som på något sätt berör och fokuserar på det 

ekonomiska som: affärsmässig, ha driv, uppnå resultat, utveckla affären och att vara 

strategisk. Samtliga av dessa ord är nära sammankopplade med framgång och är kraftfulla 

uttryck. De förklarar inom vilka ramar som chefen kan röra sig inom i den affärsmässiga 

diskursen, de beskriver både vad chefen bör göra och hur denne ska vara. Utifrån de citat som 

är hämtade ur tidningen Chef uppenbarades fem olika områden som låg till grund för den 

affärsmässiga diskursen, vilka samtliga grundar sig i ett resultatfokus och i chefens ansvar för 

att resultat och mål uppnås. Områdena som uppenbarade sig var: förmåga att påverka andras 

beteende, måluppfyllande, vinnarfokus, förändringsanpassning och utåtagerande. 

Chefens humör och förmåga att påverka andras beteende bidrar med en negativ stämning och 

dålig trivsel i den affärsmässiga diskursen. När det handlar om hur chefen negativt påverkar är 

det ofta ihopkopplat med chefens överdrivna fokus på resultat eller omänskliga driv och höga 

tempo. I följande citat beskrivs detta i chefstestet av Lars Dahlgren, Vd på Swedish Match. 

”Piskan viner på Swedish Match. Vd Lars Dahlgren har stenhårt fokus på affärer och kan 

jobba dygnet runt. Men många blir trötta bara av att se hans höga tempo. […] Med en 

intensitet som kan ta andan ur omgivningen ger han sig i kast med uppgiften och slutar inte 

förrän han har uppnått sitt mål” (Chef 25/1 – 2013). 

Här betonas affärsfokuset som något negativt som går emot den humanistiska diskursen. 

Dahlgren påverkar sina medarbetare negativt genom att ständigt hålla ett väldigt högt tempo 

som medarbetarna inte känner att de kan leva upp till. Påverkan i negativ bemärkelse har 

alltså att göra med en för hög fart och för stort resultatfokus från chefens sida. 

Något som även påverkar medarbetarna i hög utsträckning är den måluppfyllelse som chefen 

strävar efter och som är en viktig byggsten i den affärsmässiga diskursen. Från 

organisationens sida ställs det höga krav på chefen. Organisationen och ledningen förväntar 

sig att chefen visar upp goda resultat och uppnår de mål som finns. Detta område i den 

affärsmässiga diskursen menar att chefens huvuduppgift är att vara strategisk, kunna 

organisera och strukturera. Detta är högst nödvändigt för att chefen själv ska kunna sätta upp 

mål samt att uppnå de resultat som ägaren eller organisationen förväntar sig. I ett citat från 

chefstestet av Oystein Löseth, beskriver han själv detta.  

”För mig har det varit viktigt att införa en strategi som uppfyller ägarens mål. Det innebär 

att vi i ledningen behöver stärka Vattenfalls balansräkning, fokusera på effektivisering och 

kostnadsbesparingar”(Chef 6/3 - 2013).  

Här beskrivs hur det att vara strategisk även är kopplat till resultat och att uppnå mål. I detta 

citat väljer chefen till en början att tala om sig själv som ”mig”, som en enskild individ som 

skiljer sig från organisationen och ägaren. I nästa mening talar Oystein istället om 

organisationen och ledningen i ”vi” form. Det framgår här att det finns en differentiering i 

sättet att tala om sig själv och företaget då han i vissa fall väljer att tala om sig själv som 

enskild person samtidigt som han i andra sammanhang vill skapa en vi-känsla och visa att han 

är ett med organisationen.  
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I den affärsmässiga diskursen är det fokus på att prestera och visa upp goda resultat, vilket 

leder oss in på det vinnarfokus som råder i diskursen. Att vara bäst är ett viktigt inslag och 

därmed att även ständigt vara medveten om att det finns konkurrens. I chefstestet av Proffice 

Vd och koncernchef, Lars Kry, beskrivs hur hur en chef bör tänka för att nå resultat. 

”Hans engagemang både hörs och syns när han pratar om uppdraget att leda Proffice:  

- Att bli bäst gäller förstås också företaget. Om inte kunderna köper av oss så köper de av 

någon annan”(Chef 19/3 – 2012). 

Det handlar om att vara den bästa möjliga chefen och att prestera på topp i alla lägen eftersom 

chefen har en avgörande roll i hur det går för organisationen. Detta betyder att chefen har högt 

ställda krav på sig. Genom hotspråk förmedlar författaren att kunderna köper av någon annan 

om inte företaget är bäst. Fokus är därmed att bli bättre än konkurrenterna för att kunna nå 

goda resultat. 

Chefens roll gentemot organisationen handlar om att visa på goda resultat både på kort och på 

lång sikt och detta är även en grundläggande utgångspunkt i den affärsmässiga diskursen. 

Världen vi lever i förändras ständigt och organisationen måste därmed anpassa sig efter detta.  

Att anpassa sig själv och organisationen ses som chefens ansvar och en nödvändighet för att 

hänga med i konkurrensen. Detta tydliggörs i citatet nedan som även det är taget från 

chefstestat av Lars Kry, Vd på Proffice. 

”För Lars Kry handlar förändringarna om att anpassa organisationen till den verklighet och 

den omvärld som vi lever i idag, och som håller för framtida utmaningar” (Chef 19/3 - 2012). 

Chefen ska se till att organisationen är redo för de utmaningar som väntas komma i framtiden. 

Det är ett stort ansvar och förtroende som läggs på chefsidentiteten. Det framgår inte vilken 

egenskap som behövs för att lyckas med dessa utmaningar, utan detta framhävs som något 

som vilken chef som helst bör klara av och ska ta hänsyn till. Däremot framgår det i det 

sammanhang som citatet står i, att påtryckningar från organisationens och ledningen håll är 

något som chefer i artiklarna ständigt upplever.  

Samtidigt som chefen i affärsmässiga diskursen måste tänka långsiktigt, förväntas denne vara 

ansiktet utåt här och nu och representera organisationen och ge den ett gott rykte. Chefen är 

företagets ansikte utåt och dess utåtagerande mot allmänheten spelar en betydande roll för 

företaget. Att även här se långsiktigt på sin uppgift som chef är viktigt. Som chef handlar det 

mycket om att vara konsekvent, bestämd och att stå stadigt på jorden, det handlar om att ta sitt 

ansvar. En viktig uppgift är att stärka och bygga upp organisationens förtroende hos folket. 

Øystein Løseth, som är Vd för Vattenfall, uttrycker sig denna gång på följande sätt i ett citat i 

chefstestet. 

”Långsiktighet och stabilitet är några av de viktigaste ledaregenskaperna som behövs på 

resan för att stärka förtroendet för Vattenfall…”(Chef 6/3 – 2013).  

Genom att använda sig av ”stabilitet”, ”långsiktighet” och ”förtroende” förmedlar Løseth 

denna känsla av trygghet och stadga. Chefen har en hög position i företaget och har ett stort 

ansvar genom att representera företaget utåt i officiella sammanhang samtidigt som det är 

viktigt att visa en stabilitet internt. 

6.1.6 Den affärsmässiga 

I kontrast till medmänniskan, presenteras i den affärsmässiga diskursen den affärsmässiga 

chefen. Denna subjektsposition är den mest förekommande i denna diskurs. Uttryck som 

används för att förklara den affärsmässiga subjektspositionen är: affärsinriktad, framgångsrik, 

resultatinriktad, beslutsfattande, drivande, prestationsinriktad, organisatorisk och strategisk. 
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De förhållningssätt som främst berörs i texterna är: att leverera resultat, att uppnå mål, aldrig 

ge upp, att vara tävlingsinriktad samt att skilja mellan privatliv och arbetsliv. Genom att 

författarna av artiklarna använder sig av ord och uttryck av denna typ ger de chefen en seriös 

och viktig roll. Förväntningar och krav som ställs på den affärsinriktade chefen i artiklarna är 

att denne ska ”fokusera på effektivisering”, ”hitta lösningar” och att ”brinna för affären”. Den 

affärsmässiga chefens huvuduppgift är att uppnå mål och att leverera resultat i största möjliga 

mån då det gynnar organisationen. I följande citat beskriver författaren av chefstestet av 

Øystein Løseth, deras upplevelse av chefen. 

”Hittills har medarbetarna bara lyckats identifiera ett tydligt fokus hos sin nye chef – han är 

starkt inriktad på kostnadseffektivitet”(Chef 6/3 - 2013).  

Författaren förmedlar att den affärsmässiga chefen först och främst tänker på den ekonomiska 

vinningen för organisationen vilket medför en positiv effekt för honom själv, då det är en stor 

chans att han blir belönad av företaget. Genom att uttrycka att medarbetarna bara har 

identifierat ett fokus, utesluts det medmänskliga vilket förmedlar känslan av att chefen inte 

bryr sig om medarbetarna i första hand. Följande text är tagen från chefstestet av Casten 

Almqvist, Vd på TV4. Här vill författaren av artikeln att det framgår att chefen gör ett aktivt 

val över hur han som chef styr. 

”Han bromsar med hjärtat och gasar med hjärnan så att omsättningen har dubblerats” (Chef 

19/3 - 2012).  

För att den affärsmässiga chefen ska kunna leva upp till de mål som organisationen sätter upp, 

konstruerar artikelns författare bilden av att chefen måste välja bort den medmänskliga delen 

av identiteten. Detta betyder att den ekonomiska vinningen ökar om chefen "bromsar med 

hjärtat", det vill säga att han bortser från individens bästa. När en chef tänker och agerar med 

hjärtat i första hand, betyder det att medarbetarna hamnar i första rummet, detta är alltså 

motsatsen till vad som förmedlas här. Ordvalet ”bromsa” tyder på att chefen naturligt 

använder hjärtat i beslut och att denne därmed i grunden är medmänniska. Citatet förmedlar 

en känsla av att chefen måste öka omsättningen och intar subjektspositionen affärsmannen. 

Det finns en tydlig motsättning mellan subjektspositionerna medmänniskan och affärsmannen 

och dess sätt att vara.  

Som den affärsmässiga gäller det att vara målfokuserad och envis. Chefen bör föregå med ett 

gott exempel och visa hur det är att riktigt kämpa för något och att aldrig ge upp. Det gäller 

att hålla ett högt tempo och att se lösningar på problem och svåra uppgifter. I chefstestet av 

Lars Dahlgren, Vd på Swedish Match, beskriver en medarbetare hur chefen påverkar 

medarbetarna genom sitt eget beteende. 

”Med en intensitet som kan ta andan ur omgivningen ger han sig i kast med uppgiften och 

slutar inte förrän han har uppnått sitt mål. […]’Ja, nog har stämningen förändrats sedan 

Lars blev chef. Klimatet har blivit hårdare och mer affärsinriktat’” (Chef 25/1 – 2013). 

Genom att använda uttrycket ”ta andan ur omgivningen” förmedlar medarbetaren i detta 

sammanhang ett kraftfullt negativt budskap och säger med det att chefen är för mycket.  Av 

artikeln framgår det att denna aspekt av chefen är positiv, att det är bra med en chef som har 

en stark vilja att ta sig framåt. Detta ger dubbla budskap då detta inte framgår av ordvalet i 

citatet. Det är chefen tillsammans med ledningen som sitter på makten och som därför ska 

föregå med gott exempel och vara ett föredöme för sina medarbetare. Chefer med ett 

omänskligt driv kan därmed stressa medarbetarna då de identifierar och jämför sig med denne 

och upplever att vad de gör, inte duger då de aldrig kan bli lika bra som chefen. En annan 

medarbetare kopplar sambandet mellan chefens beteende och medarbetarnas upplevelse av 

arbetet senare i samma chefstest. 
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”Ingen i ledningen är rädd för hårt arbete, utan jobbar näst intill dygnet runt, vilket inte 

skickar några bra signaler till medarbetarna”(Chef 25/1 – 2013).  

Genom att använda ordet ”rädd” i denna kontext framstår ledningen som modig och orädd. I 

kombination med uttrycket ”inte skickar några bra signaler” kommuniceras en negativ 

association till ledningen och de upplevs som omänskliga, några som bara kör över 

medarbetarna.  

Den affärsmässiga chefen upplevs ofta som envis och driven, som en person som tävlar och 

till varje pris försöker vinna. Att som chef vara tävlingsinriktad presenteras i chefstestet av 

Øystein Løseth, som en egenskap som är ett måste för att nå framgång i affärerna. 

”Det är allmänt känt att Øystein Løseth är en tävlingsmänniska som söker sin like” (Chef 6/3 

- 2013).  

Citatet beskriver hur chefen är en person som tycker om att tävla men även hur det gynnar 

individer som är och tänker på samma sätt som honom. Uttrycket ”allmänt känt” används för 

att övertyga om att det är redan accepterat av allmänheten och att det inte kräver någon 

diskussion.  

Ett spännande inslag som framförs i artiklarna är hur cheferna uttrycker sin åsikt om privatliv 

och arbetsliv. Citatet nedan kommer från en krönika skriven av Kerstin Brunnberg, före detta 

Vd för Sveriges Radio, som ger ett väldigt målande exempel på detta. 

”Man kan blanda ihop arbetsliv och privatliv hur mycket som helst men det är knappast 

lönsamt eller bra för svar på frågan om vad som är kärnverksamheten. Låt jobb vara jobb 

och det privata privat. […] Därför tycker jag att man som chef eller anställd också kan låta 

bli att byta till tofflor på jobbet eller pynta arbetsbordet” (Chef 18/12 – 2012). 

Den affärsmässiga chefen menar att det är nödvändigt att skilja mellan privatliv och arbetsliv 

då det inte leder till bättre resultat. Detta innebär att det som den medmänskliga chefen 

prioriterar, att medarbetarnas välmående alltid kommer i första hand, inte är något den 

affärsmässige håller med om. Den affärsmässiga chefen framhäver inte sambandet mellan 

relationens värde, välmående medarbetare och bättre prestation utan säger snarare att det är 

viktigt att ta avstånd, att ha integritet och att inte blir för personlig på arbetet. Denne ser 

därmed endast de hårda värdena och tar hänsyn till vad som gynnar kärnverksamheten ur 

detta perspektiv.  

6.2 Retorisk analys 

Utifrån att jag analyserat texterna från tidningen Chef och urskilt vilka diskurser och 

subjektspositioner som tydligast presenteras, fann jag även ett antal retoriska tekniker som 

författarna använt sig av i skapandet av texterna. Dessa uppmärksammade jag genom att utgå 

från den klassiska retorikens grundbegrepp; ethos, logos och pathos. Utifrån dessa begrepp 

uppenbarades hur olika sätt att använda språket och att skriva skapar mottagarens upplevelse 

av texten. Samtliga retoriska tekniker som jag funnit i texterna grundar sig i dessa tre begrepp 

som  skapar förtroende hos mottagaren, vädjar till dennes förnuft samtidigt som de skapar 

känslomässiga reaktioner. Genom att använda sig av olika retoriska tekniker konstrueras 

chefens identitet genom ordval och olika meningsuppbyggnader. Jag kommer i följande 

stycken att presentera de vanligast förekommande tekniker som används i de utvalda texterna 

och dessa var: identifikation, generalisering och kraftfulla uttryck. De är alla retoriska 

tekniker som jag personligen upplevt som vanligast förekommande och benämnt dem utifrån 

detta. Samtliga tekniker används för att övertyga läsaren om olika åsikter och ståndpunkter 

samt för att styra läsaren mot en viss uppfattning och skapa en specifik känsla hos denne.  
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Identifikation är den retoriska teknik som används flitigast. Det används i de allra flesta fall 

för att läsaren ska kunna känna igen sig i olika situationer och känslor och därmed även 

identifiera sig med personen som det skrivs om. Identifikation kan ske på olika sätt. Ett 

exempel är hur cheferna i texterna presenteras som ”vanliga” människor och tar upp 

vardagliga händelser som de förhåller sig till. Samtliga artiklar skiljer sig på olika sätt och 

cheferna som presenteras framställs som väldigt olika. Detta är ett sätt att få olika läsare att 

kunna identifiera sig med dessa. Ett annat sätt som används för att skapa denna känsla av 

igenkännande är genom att använda sig av frågeställningar i texterna. Nedanstående citat är 

taget ur en krönika skriven av Kerstin Brunnberg, före detta Vd för Sveriges Radio.  

”Och vill en medarbetare verkligen snacka med chefen om det? Över komfortgränsen?”(Chef 

18/12 2013).  

Chefen och författaren av texten visar här upp en osäkerhet och presenterar detta genom att 

ställa en öppen fråga. Att använda sig av frågor är ett knep för att få läsaren att sätta sig in i 

situationen som chefen befinner sig i och själv aktivt fundera över svaret. Författaren 

använder sig här av logos och vädjar till mottagarens egen förmåga att resonera. Detta skapar 

en dialog med läsaren och denne upplever att den själv får vara med och tycka till om 

problematiken. Läsaren kan i och med sin känsla av delaktighet då även identifiera sig med 

chefen i krönikan. En annan sorts identifikationsteknik som används är liknelser. Liknelser 

används även de främst för skapa en känsla av igenkännande. Genom att dra paralleller till 

andra personer och relationer, skapar författaren en målande bild för läsaren vilket resulterar i 

en övertygande ståndpunkt. Ett exempel på detta kan vi se i en krönika skriven av Per 

Naroskin som psykolog och författare. 

”Nej, den tillräckligt bra mamman är en engagerad mor som misslyckas ibland men som 

ständigt försöker på nytt” (Chef 18/12 – 2012). 

Ett annat verkyg som används flitigt i texterna är generalisering. Genom att generalisera och 

beskriva något som ”allmänt känt” eller att ”alla” tycker något, ger författaren mer styrka i de 

olika uttalandena. Detta övertygar läsaren om att det är så man ska tycka och att det inte är 

något att diskutera eller fundera över. Ett exempel på detta går att finna i ett citat från 

chefstestet av Lars Dahlgren, Vd för Swedish Match.  

”För att riktigt trivas med Lars Dahlgrens ledarskap bör man helst själv vara lika 

prestationsinriktad och trivas i en sådan omgivning som han är. Det instämmer alla i”(Chef 

25/1 – 2013). 

Ett annat sätt som budskap generaliseras på är då uttrycken varenda, aldrig, alltid och allting 

används. Citatet nedan är taget från samma chefstest och här framkommer ännu en 

generalisering. Att uttrycka att någon aldrig är på ett visst sätt är en onyanserad bedömning 

likväl som att säga att ”vi springer på varenda boll” inte är särskilt realistiskt. Även dessa 

begrepp är till för att förstärka ett visst buskap. 

”Kan han aldrig vara lite lagom? [...]Vi springer på varenda boll istället för att stanna upp 

och tänka efter” (Chef 25/1 – 2013). 

Den sista retoriska teknik som jag funnit som vanligast förekommande i syfte av att övertyga 

är kraftfulla uttryck som används för att förstärka något. Med kraftuttryck menar jag ord och 

uttryck som upplevs som extra starka för läsaren. Här använder sig cheferna och författarna 

sig av ord och uttryck som är positivt eller negativt laddade. Det kan vara ord som 

”fantastisk” eller ”stark passion” som i sig själv har en positiv klang. Dessa lovord och uttryck 

förhöjer och förskönar det som beskrivs och detta är en väldigt vanlig retorisk teknik. Ett 

vanligt tillfälle då detta sker är i inledningen av texterna där chefens egenskaper framförs. Ett 

exempel på detta är från ett chefstest av TV4:s Vd, Casten Almqvist. 
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”Kombinationen påläst, charmig och social gör honom till den perfekta gästen vid ett 

cocktailparty (Chef 19/2 - 2013). 

På samma sätt som kraftuttryck kan förstärka en positiv känsla, finns det en rad ord och uttyck 

med negativ framtoning som används. Detta kan ske genom att sätta en negation innan ett ord 

eller att använda ord som i sig själva medför en negativ känsla. Detta kan vara ord som ”slav” 

eller uttrycket att ”ta andan ur” någon.  Vad som ses som negativt eller positivt avgörs även 

beroende av den kontext som orden eller meningarna står i. Beroende av vilken diskurs som 

råder kan en egenskap som tillskrivs chefen vara mer eller mindre negativ. Nedan följer ännu 

ett citat från chefstestet av Casten Almqvist. 

”Han är, som någon uttrycker det, mer ”clean” i sitt sätt att vara och fatta beslut. Han är 

affärsmässig rakt igenom” (19/2 - 2013) 

Utifrån den humanistiska diskursen skulle detta citat inte förmedla någon positiv känsla då 

chefen här inte utgår från medarbetarna i första hand. I den affärsmässiga diskursen däremot 

är detta något som upplevs som otroligt bra så han är både affärsmässig och rak i sitt sätt att ta 

beslut. 

6.3 Sammanfattning av resultat och analys 

Jag har i detta avsnitt presenterat studiens resultat. De två diskurser som är mest framträdande 

i artiklarna är den humanistiska diskursen och den affärsmässiga diskursen. I den 

humanistiska diskursen erbjuds chefen subjektspositionerna medmänniskan, inspiratören och 

den starke. I den affärsmässiga diskursen erbjuds främst subjektspositionen den 

affärsmässige. Tillsammans utgör dessa subjektspositioner chefens identitet och klargör inom 

vilka ramar som chefen kan röra sig inom. 

Den humanistiska diskursen handlar i stor utsträckning om chefens position gentemot 

medarbetarna. Det finns fyra områden som ligger till grund för denna diskurs och dessa är 

anvaret för medarbetarna, chefens beteende som färgar av sig på stämningen, 

bestämmanderätten och gränsdragningar. I den humanistiska diskursen presenteras de tre 

ovan nämnda subjektspositionerna som samtliga har som utgångspunkt att de värnar om 

medarbetarnas bästa.  

Den affärsmässiga diskursen behandlar främst chefens relation och position till 

organisationen. Det är organisationens värderingar och syften som chefen här tar hänsyn till i 

första hand. Jag har kunnat urskilja förmåga att påverka andras beteende, måluppfyllande, 

vinnarfokus, förändringsanpassning och utåtagerande som de fem områden som denna dikurs 

grundar sig i. Den subjektsposition som främst kopplas ihop med denna diskurs är den 

affärsmässige. För denna subjektsposition står alltid affären och resultatet i fokus och de 

mjuka värdena kommer därmed i andra hand. 

Genom att använda sig av vissa ord och uttryck förmedlar och kommunicerar författarna av 

artiklarna olika saker. De retoriska tekniker som är vanligast förekommande i mitt material är 

identifiering, generalisering och kraftfulla uttryck. Många ord och uttryck som används har 

automatiskt en negativ eller positiv klang och detta är något författaren utnyttjar. Själva syftet 

med texterna i tidingen är att styra och övertyga läsaren mot en viss känsla och tolkning.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt av studien kommer jag att knyta ihop säcken och lyfta de viktigaste delarna från 

arbetet för att kunna klargöra vad jag nått för kunskap och se resultatet i en större kontext. 

Inledningsvis diskuteras huruvida studiens syfte och frågeställningar besvarats och sedan 

upprepas resultatet av studien med utrymme för friare resonemang kring detta. Därefter 

diskuteras hur mitt resultat ses i relation till den tidigare forskningen. Detta följs av en 

självkritisk diskussion där jag resonerar kring mitt teori- och metodval. Vidare presenteras 

förslag på framtida forskning på området. 

 

7.1 Chefens identitetskonstruktion 

Jag vill börja med att tala om att jag känner mig tillfreds med det resultat som studien gav, då 

det besvarade studiens syfte och frågeställning på ett passande sätt. Resultatet grundar sig i 

chefens positionering i relation till allt annat och detta är vad som gör det socialpsykologiskt 

intressant. Syftet i denna studie grundade sig i mitt intresse för chefen som fenomen och hur 

detta begrepp konstrueras i media. Mer precist var mitt syfte, utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, att undersöka hur bilden av chefen konstrueras i olika 

texter i tidningen Chef. Nedan följer frågeställningarna jag hade som mål att besvara. 

 

 Hur konstrueras chefen i den svenska tidsskriften Chef? 

 Vilka diskurser och subjektspositioner går att urskilja i tidsskriften Chef? 

 Med vilka retoriska tekniker försöker man skapa legitimitet för det som sägs om 

chefens identitet?  

 

Texterna, som i denna studie består av krönikor och chefstester, är artiklar som publicerats i 

tidningen. För att kunna förstå hur chefen konstruerats har jag tagit hjälp av diskursteorin för 

att komma fram till mitt resultat i denna studie. Nedan vill jag behandla huruvida jag besvarat 

mitt syfte och mina frågeställningar,  

Chefens identitet konstrueras i tidningen genom sättet som det skrivs och talas om denne. 

Genom språket formas vår bild av hur en chef är och detta presenteras i tidningen genom 

sättet som artiklarnas författare beskriver chefen samt hur medarbetare och chefen själv 

uttrycker sig i citat angående ledarskap och chefskap. Jag har kunnat urskilja två diskurser och 

fyra subjektspositioner i tidningen. Diskurserna har jag valt att kalla den humanistiska 

diskursen och den affärsmässiga diskursen. Den humanistiska diskuren präglas av ett humant 

klimat, där medarbetarna och människan i allmänhet står i centrum och prioriteras högst. 

Under denna diskurs handlar det främst om chefens föräldralika ansvar för medarbetarna, hur 

chefens positiva beteende sprider sig i organisationen, hur chefen förväntas ta beslut, 

samtidigt som denne måste sätta upp gränser för sin egen och medarbetarnas integritet. Jag 

har kunnat urskilja tre subjektspositioner under denna diskurs som jag valt att kalla den 

medmänsklige, inspiratören och den starke. Den förstnämnda är egentligen karaktäristisk för 

hela diskursen då det handlar om att bidra med något till medarbetarna, i medmänniskan 

handlar det om att på olika sätt bidra till medarbetarnas utveckling. Det kan handla om att 

uppmuntra, att visa uppskattning och att vara tillgänglig för medarbetarna. Den andra 

subjektspositionen berör främst sättet att inspirera, precis som namnet inspiratören avslöjar. I 

denna subjektsposition handlar det om att chefen ska känna passion för det den gör, att lyckas 

nå ut till sina medarbetare och metoder som denne använder sig av för att nå fram med sin 
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inspiration. Den sistnämnda subjektspositionen under denna diskurs är den starke. Här ligger 

huvudfokus på att vara modig, att stå stadigt trots att det kommer motgångar och att ha 

självinsikt och våga ta ett steg tillbaka när det behövs. I den affärsmässiga diskursen, som är 

den andra diskursen som presenteras i resultatet, finns det stora olikheter med den 

humanistiska diskursen. Här handlar det om att tänka på företaget och resultatet i första hand, 

till skillnad från att sätta människan i första rummet och att må bra. Det gäller även att ha driv 

och att vara strategisk. Utifrån denna diskurs kunde jag endast urskilja en subjektsposition, 

som inte helt oväntat i första hand fokuserar på affären, resultat och pengar, den affärsmässige 

chefen. Samtliga subjektspositioner konstruerar tillsammans bilden av chefen och 

chefsidentiteten.  

I samhället i stort är det ofta i första hand ekonomi som det talas om och jag uppfattar det som 

att den affärsmässiga diskursen är den mest framträdande i det samhälleliga samtalet. Min 

uppfattning grundar sig i hur till exempel dagstidningar i störst omfattning framställer resultat 

och ekonomiska aspekter som de viktigaste. Det som är intressant i min analys är att den 

affärsmässiga diskursen inte får särskilt stor plats. I tidningen Chef får den humanistiska 

diskursen mest utrymme och blir därmed den mest framträdande diskursen likväl som den 

medmänskliga är den subjektspositionen som tydligast framgår. Detta kan det finnas flera 

förklaringar till. Det läggs mycket fokus på hur medarbetare uppfattar chefen och hur de 

tycker att denne ska vara och agera. Det framgick ganska snart att en av anledningarna till 

detta skulle kunna grunda sig i den relation som finns mellan avsändare och mottagare, i detta 

fall författarna av artiklarna och tidningens mottagare. Tidningens mottagare är till största del 

chefer och det ligger i chefens intresse att förstå hur medarbetarna resonerar och tänker kring 

sitt arbete och och det ledarskap som finns där då medarbetarna är chefens målgrupp och det 

”verktyg” som de arbetar med. En annan förklaring till att den humanistiska diskursen 

främhävs mest i materialet skulle kunna vara att cheferna vill ha den humanistiska bilden av 

sig själv, chefen vill uppfattas som inpirerande och att de sätter medarbetarnas välmående i 

första hand. Att likt medmänniskan bidra till medarbetarnas utveckling och att vara 

omtänksam och uppmuntrande skulle då vara önskvärt och blir därmed en framträdande 

diskurs. Ännu en förklaring till varför den humanistiska diskursen är mest förekommande i 

tidningen Chef skulle kunna grunda sig i att chefsidentiteten är på väg åt detta håll, att det är 

morgondagens ledarskap som kommer att spegla den humanistiska diskursen. I och med ett 

växande fokus på HR- och personalfrågor ligger detta i tiden och även hos intresset hos 

cheferna. Detta är då en alternativ förklaring till varför det skrivs mer om just denna diskurs.  

Genom olika retoriska tekniker försöker tidningen skapa legitimitet för vad som sägs om 

chefens identitet. Genom att hitta mönster och upprepningar i sättet att tala om chefen, kunde 

jag urskilja tre retoriska tekniker som främst användes för att övertyga läsaren. Dessa tre var 

identifikation, generalisering och kraftfulla uttryck. Identifikation används främst för att 

läsaren ska känna igen sig i personen som beskrivs i texterna. Cheferna i texterna skiljer sig åt 

på många sätt och detta gör att många olika läsare kan identifiera sig med dem. Andra sätt 

som används för att skapa en känsla av identifikation är att beskriva cheferna som ”vanligt” 

folk, att ställa öppna frågor för att skapa en dialog med läsarna eller att använda sig av 

liknelser där en känsla av igenkännande skapas. Generalisering används genom att beskriva 

något som ”allmänt känt”, genom att avsluta meningar med att ”alla tycker det” eller att ”han 

aldrig” gör något. Detta används för att övertyga läsaren om att det verkligen är på ett visst 

sätt och att detta inte är något att diskutera. Den sista teknik som används flitigast är kraftfulla 

uttryck. Det är uttryck och ord som används för att förstärka något och som ska upplevas som 

extra starka hos läsaren. Dessa ord och uttryck har en väldigt positiv eller negativ klang i sig 

själva, samtidigt som sammanhanget avgör hur de uppfattas.  
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Retoriska tekniker anser jag vara ett intressant komplement till den analys jag gjort då den 

belyser, på ett mer ingående sätt, hur tidningen konstruerar chefsidentiteten genom att 

övertyga läsaren om en viss ståndpunkt. Jag insåg som läsare av tidningen, att de på många 

ställen lyckas otroligt bra med detta i tidningen. De lyckas implementera en känsla och en 

övertygelse om vad som är ”normalt” och accepterat i den humanistiska- och affärsmässiga 

diskursen, samtidigt som subjektspositionerna den medmänskliga, inspiratören, den starke och 

den affärsmässige på ett tydligt sätt framställs som en del av chefens identitet.  En förklaring 

till att som jag som mottagare av tidningen, genom retoriken och dess etos, logos och patos, 

övertygas om att dess buskap skulle kunna vara att den humanistiska- och affärsmässiga 

diskursen känns väldigt självklara, trots att det finns andra diskurser att tillgå. Denna brist på 

mångfald kan tyckas vara tråkig, men utifrån studiens resultat är det den mest representerade 

just nu. Som vi vet är diskurser aldrig fasta och förändras ständigt vilket gör detta resultat 

väldigt tidsbegränsat. Utifrån detta skulle en parallell kunna gå att dra till Fromms teori om 

den rationella auktoriteten. Teorin går ut på att ledare inte ser sig själv som detta, ledare blir 

den som är mest lämpad för det i det tillstånd den befinner sig i. Fromm menar att chef är 

denne bara så länge som det behövs, chefen strävar efter att vara behövd under en så kort 

period som möjligt. Detta skulle kunna ses som en mer extrem version av 

subjektspositionerna i den humanistiska diskursen. Liksom i Fromms teori om den rationella 

auktoriteten så är chefen i den humanistiska diskursen mot att ses som någon slags diktator 

eller chef som pekar med hela handen, i denna diskurs eftersträvas istället konsensus och 

självständighet med hjälp av uppmuntran. 

7.2 Tankar om tidigare forskning 

Jag har haft en stor nytta av den information och kunskap som den tidigare forskningen gett 

mig. Det har gett mig en större insikt om chef- och ledarskap, konstruktionen av begreppen 

samt olika sätt att förhålla sig till dem. Forskningen har därmed gett en övergripande 

förståelse och en diskursiv inramning av området. Den tidigare forskning som jag tog del av 

tematiserade jag utifrån dess resultat och de teman jag presenterade var diskursanalys som 

teori och forskningsmetod, konstruktion av ledarskap i media, chefens konstruktion av den 

professionella identiteten, anhängares konstruktion av chefen och konstruktion av den 

organisatoriska identiteten. Då forskningsartiklarna var väldigt spridda delades de flesta upp 

och tematiserades var för sig, eller två och två, då detta gav en klarare bild av vad de kommit 

fram till i sitt resultat. Det finns enormt mycket forskning som bedrivits med ledarskap och 

chefskap som fokus men i sökandet av artiklar förvånades jag av att det var svårt att hitta 

relativt nya artiklar som var av relevans utifrån min studies syfte. Det som främst gick att 

finna var teoretisk forskning som visar på att diskursanalys är en väldigt bra teori och metod 

att använda sig av i studier av ledarskap. Detta visade Fairhurst och Uhl-bien (2012) även i sin 

forskning under temat Diskursanalys som teori och forskningsmetod. Däremot hade jag 

svårare att hitta relativt ny empirisk forskning där de faktiskt använt sig av ett diskursivt fokus 

där chefens identitetskonstruktion undersökts. Detta motiverade mig till att genomföra studien 

samtidigt som det resulterade i att jag fick vidga mina sökkriterier. Min studie visade resultat 

som på många plan stämmer överrens med den tidigare forskningen. Något som framgick var 

att det är den humanistiska diskursen, med tillhörande subjektspositioner, som är 

överrepresenterade i den tidigare forskningen likväl som i mitt resultat. 

Tidningen Chef konstruerar chefsidentiteten och tillskriver chefen en rad egenskaper och 

kvaliteer genom sättet som det skrivs om denne. Chefsidentiteten konstrueras i stor 

utsträckning i media och detta var något som framgick både i den tidigare forskningen likväl 

som i resultatet av denna studie. Under temat Konstruktion av ledarskap i media, beskrivs hur 
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Blight, Kohles och Pillais (2011) resultat visar på hur media skapar fördomar och konstruerar 

en romantiserad bild av chefen. I och med romantiseringen försöker media skapa en förfinad 

bild av chefen, bilden om att denne har en väldigt stor betydelse för organisationen. Vikten av 

chefen och ledarskapet går både att finna i den humanistiska- och affärsmässiga diskursen, 

främst under områdena förmåga att påverka andras beteende och chefens beteende som 

färgar av sig på trivseln. På två olika sätt poängteras chefens inverkan på medarbetarna och 

likväl som Blight, Kohles och Pillai menar, sätts chefen i centrum i media och tillskrivs en 

betydande roll för organisationen och människorna i den. Utifrån den humanistiska diskursen 

och den affärsmässiga diskursen kunde jag i och med tidningen Chefs konstruktion av chefen 

även finna vissa egenskaper och beteenden hos chefen som var mer eller mindre önskvärda i 

respektive diskurs. Studien av Holmberg och Åkerblom (2003), som presenteras under samma 

tema, redogör för hur utomordentligt ledarskap konstrueras i svensk media och kom fram till 

12 teman som beskriver hur en bra chef ska vara. Samtliga av dessa teman eller ord gick på 

något sätt att koppla till de två diskurser som visade sig i mitt resultat. De som gick att placera 

under den humanistiska diskursen var överrensstämmande, teambyggande, 

jämlikhetssträvande, lättsamma, entreprenöriella, karismatiska och synliga. Under den 

affärsmässiga diskursen var det prestationsinriktade, händelseorienterade, proceduriska, ärliga 

och pragmatiska som gick att koppla ihop med de egenskaper som framkom i Holmberg och 

Åkerbloms resultat. Detta förstärker synen på att dessa diskurser är de vanligast 

förekommande i media idag. 

Under temat Chefens konstruktion av den professionella identiteten pekade resultatet i 

Alvesson och Svenningsons (2003) studie på en rad förväntningar som istället skapas av 

cheferna själva genom det sätt de pratar om sitt ledarskap. Att skapa utrymme för kreativitet, 

leda och utveckla människor, förmedla gemensamma visioner och att skapa lagkänsla, att vara 

närvarande, skapa samtal av värde genom att lyssna, att uppmuntra de anställda att börja tänka 

själva och ta egna beslut samt att få dem att tro på sig själva är de kvaliteer som cheferna 

själva konstruerade. Samtliga av dessa kvaliteer är beteenden som passar in i den 

humanistiska diskursen vilket betyder att den affärsmässiga diskursen inte var representerad i 

denna studie. Även i studien av Schnurr (2007) under samma tema påvisas hur chefen själv är 

med och konstruerar sin professionella identitet. Hon menar att det sätt som chefen använder 

sig av humor konstruerar dennes identitet.  I den ”nafsande” retsamma stilen har chefen en 

stödjande funktion och denna roll går att finna i subjektspositionen medmänniskan. Den 

”bitande” stilen däremot, kännetecknas av konkurrenskraftighet och har en stark koppling till 

den affärsmässiga diskursen och dess subjektsposition. 

De två diskurser som framställs i tidningen Chef har jag kunnat identifiera genom att titta på 

språk och uttryck, bland annat genom olika citat av medarbetare i tidningen. Anhängare och 

medarbetare är med och konstruerar bilden av chefsidentiteten likväl som media och chefen 

själv. Resultatet av Koivunens (2003) undersökning, under Anhängares konstruktion av 

chefen, visar på fyra diskurser som upprätthåller synen på ledarskap. Formandet av dessa 

diskurser är utifrån musikernas perspektiv, vilket kan kopplas till hur medarbetarna åsikter 

uttrycks i mitt analysmaterial. De två diskurserna som presenterades i Koivunens (2003) 

forskningsartikel - konst i motsats till företagande och motvilja av aukotritet och delat 

ledarskap, kan kopplas till den humanistiska diskursen, då makt i dessa diskurser ses som 

neutralt eller negativt. I dessa tre av Koivunens diskurser presenteras enväldiga, diktatoriska 

ledare och resultat- och ekonomifokus som något mindre önskvärt vilket stämmer väl 

överrens vad den humanistiska diskursen i mitt resultat står för.  Koivunen finner tre åtskilda 

diskurser där jag endast finner en. En förklaring till detta skulle kunna vara att jag hittat tre 

olika subjektspositioner under den humanistiska diskursen, men jag kan dock inte se någon 
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koppling till en uppdelning mellan de olika subjektspositionerna och de tre diskurser som 

framgick i Koivunens resultat.  

Förväntningar på chefen och dess subjektspositioner skapas hela tiden i mitt analysmaterial 

genom att belysa medarbetarnas åsikter om chefen. Under temat Konstruktion av den 

organisatoriska identiteten beskrivs utifrån Alvesson och Empsons (2008) undersökning hur 

medlemmar i organisationer konstruerar sin organisatoriska identitet. Resultatet från deras 

forskning visade fyra nyckelteman som jag kan göra en koppling med till den humanistiska 

diskursen och då främst till subjektspositionen inspiratören. Alvesson och Empsons (2008) 

studie behandlar främst kultur och värderingar på företaget och hur det påverkar medarbetarna 

på olika sätt. Subjektspositionen inspiratören från min studie är en person som entusiasmerar 

och stimulerar medarbetarna samtidigt som denne förmedlar visioner och för fram budskap. 

Jag vill därför hävda att inspiratören är en viktig källa och en motiverande faktor då det 

kommer tilll att medarbetarna ska känna att de hamnat rätt och att de känner att de är en viktig 

del av företaget. 

7.3 Självkritisk diskussion 

Då jag är socialpsykolog och har haft en diskursanalytisk blick på mitt material, föll det sig 

naturligt att utgå från socialkonstruktionismen i mitt syfte att besvara hur chefsidentiteten 

konstrueras. Jag har använt mig av denna teori då jag velat förhålla mig kritiskt till den 

kunskap vi tar förgiven och förstå hur de diskurser som verkar konstruerats genom språket 

och sociala processer. Kontentan av det teoretiska avsnittet ger en bild av identiteten som 

något intersubjektivt, något som vi gör i interaktion med varandra.  

Med studiens syfte som utgångspunkt låg fokus på att välja den metod och teori som lämpar 

sig bäst för studien utifrån dess förutsättningar. Valet föll på socialkonstruktionismen då det 

inte går att skilja diskursanalysen och sociakonstruktionismen åt. Jag anser även att människor 

styrs av språket och att vi konstruerar den värld vi lever genom sociala interaktioner. Under 

arbetets gång har jag börjat fundera på om socialkonstruktionismen gör oss mer till ”robotar” 

än vad vi kanske är. Utifrån en socialkonstruktionistisk syn tränger sig diskurser på människor 

och spelar därmed en stor roll i konstruktionen av dess omvärld. Jag tror trots detta att vi 

människor är mer kritiska mot diskurser än vad den maktoorienterade 

socialkonstruktionismen tror, vi godtar inte mediadiskursernas budskap rakt av. Min studie 

skulle möjligtvis ha berikats med en ytterligare teori, trots att jag ser socialkonstruktionismen 

som ett viktigt perspektiv i skapandet av chefsidentiteten. Den socialkonstruktionistiska synen 

och användandet av diskursanalysen som teori och metod har legat till grund för min studie 

och har resulterat i att jag fått syn på väldigt många spännande faktorer såsom de diskurser 

och subjektspositioner som jag tidigare presenterat. Inledningsvis tyckte jag att det fanns 

många retoriska tekniker som på olika sätt framställde chefsidentiteten och detta var något 

som intresserade mig mycket. Detta har jag dessvärre inte hunnit utveckla i denna studie på 

grund av studiens storlek och tidsbegränsning. 

Jag valde diskursanalys som teori och metod då jag ville gå på djupet med vilka diskurser som 

dominerar och vilka subjektspositioner som chefen förhåller sig till. Jag har försökt att 

medvetandegöra mina fördomar och värderingar för att med hjälp av diskursanalysen hålla 

mig så nära texten som möjligt under analysen. Med inspiration från diskursteorin har jag som 

forskare en stor frihet och kan påverka det tillvägagångssätt som användas och det sätt som 

materialet analyseras på. Därmed valde jag att använda diskursteori och ett fåtal analytiska 

begrepp i analysen. Diskursteori är ett väldigt flexibelt sätt att analysera språkbruk, texter och 

grammatik på och jag kunde i och med analysen urskilja både diskurser och 
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subjektspositioner. Som jag tidigare beskrev valde jag att använda mig av ett fåtal analytiska 

begrepp för att på ett så konkret sätt som möjligt använda mig av dem.  

Jag är medveten att jag som forskare har en stor inverkan på både resultat och vilka 

analysverktyg som används då dessa är konstruerade. Det resultat och den analys som jag 

presenterat omfattar flera perspektiv och områden. Jag är även medveten om att jag hade 

kunnat göra detta annorlunda genom att fokusera analysen på ett mindre område eller att 

använda fler diskursanalytiska verktyg än vad jag gjort i denna studie. Detta hade troligtvis 

mynnat ut i ett annorlunda resultat med ett bredare fokus men jag valde att använda färre 

verktyg då jag ville gå på djupet med vilka diskurser som dominerar och vilka 

subjektspositioner som chefen tillskrivs.  

7.4 Förslag på fortsatta studier 

Chefen som person och fenomen är ett komplext och spännande område som vore intressant 

att forska vidare i. Det var chefen och ledarskapet som från början var mitt största intresse i 

denna uppsats och det som låg till grund för mitt val av inriktning. Förslag på framtida studier 

skulle kunna vara att undersöka hur chefer och medarbetare konstruerar bilden av chefen 

genom att genomföra intervjuer med båda parterna och titta på hur deras konstruktioner skiljer 

sig åt. Något som även skulle vara intressant är att på ett mer ingående sätt titta på vilka 

retoriska tekniker som chefen använder sig av i sin vardag för att övertyga, inspirera och 

motivera sina medarbetare. Studier av media är på många sätt intressant och viktigt ur flera 

aspekter. Alla människor i Sverige påverkas dagligen av media och det är viktigt att förstå hur 

media använder språket för att konstruera och vinkla texter för att nå ut med sina budskap. Ett 

exempel på vidare studier skulle kunna vara att utifrån tidningen Chef analysera bilder och 

reklam som finns i tidningen och hur dessa konstruerar bilden av chefen. Intressant vore även 

att titta på hur en annan slags tidning, till exempel en facklig tidning, väljer att konstruera 

chefsidentiteten och hur detta skiljer sig från resultatet av denna studie. En annan vinkling 

skulle kunna vara att till exempel analysera hur chefer i olika branscher skiljer sig åt i 

konstruerandet av deras identitet.  

Efter att ha genomfört denna studie gav det mig insikten om att media konstruerar allt i vår 

omvärld genom det sätt som de uttrycker sig i text, detta var inget jag tidigare reflekterat över 

på ett ingående sätt. I och med denna studie har jag lärt mig att uppmärksamma retoriska 

tekniker som används i vardagen och att se kritiskt på diskurser som verkar omkring mig. Jag 

förvånades över att det endast var två diskurser som presenterades i mitt material likväl som 

fyra subjektspositioner. Som ”vanlig” läsare av tidingen har jag fått en känsla av att chefen 

erbjuds ett stort antal delidentiteter vilket alltså inte var fallet. Jag har även fått insikten om att 

ingen subjektsposition eller inget sätt att leda passar alla och jag tror att en blandning av dessa 

är något som varje chef bör eftersträva.  
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8.4 Bilaga 

Chef testar Øystein Løseth  
6 mars 2013  

Det finns förändringsledare, chefer som 

skapar tillväxt, stora visionärer. Och så 

finns Øystein Løseth, vd för Vattenfall. 

Lugn, trygg och stabil inkluderar och 

lyssnar han – i oändlighet.  

 

Så gör vi cheftestet. 

Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer - alltid minst tjugo - 
som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från 
olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild 
som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de 
kriterier som vi anser kännetecknar ett gott ledarskap. 

Det finns ett Youtubeklipp från april 2010 som visar hur en vänlig Øystein Løseth, nytillträdd vd på 
Vattenfall, går runt, hälsar och försöker småprata med Greenpeaceaktivister utanför ingången till 
huvudkontoret. 

Aktivisterna i sina brandgula overaller har inlett dagen med att svetsa igen och barrikadera entrén till 
huvudkontoret och därefter bundit fast sig själva vid sandfyllda oljefat, omöjliga att rubba. 

Nu sitter de på parad längs fasaden och ser arga ut, medan Øystein Løseth gör ett dödfött försök att 
inleda en dialog. 

Till en början tar de protesterande snällt hans utsträckta hand och hälsar, men de inser snart att de 
riskerar att förlora propagandakriget och övergår i tjurig tystnad. 

»Jag är övertygad om att det var ett ärligt försök från Øysteins sida´, säger en tidigare medarbetare. 

»I stället för att bjuda medierna på bilder där poliser släpar bort demonstranter, ser man Vattenfalls vd 
försöka skapa kontakt med dem medan de vägrar.« 

För Vattenfalls medarbetare är det vardagsmat att man vissa dagar inte kan komma in på sin 
arbetsplats på grund av miljöaktioner utan tvingas jobba hemifrån. Øystein Løseths försök att få 
kontakt kan ses som en bild av hans ledarstil: Inkluderande, förankrande och lyssnande. 

När norskfödde Øystein Løseth i november 2009 presenterades som Lars G Josefssons efterträdare 
som vd för Vattenfall var det efter en minst sagt stormig period. 

Dåvarande näringsministern Maud Olofsson – som representerade ägaren staten – hade tappat 
förtroendet för Josefsson, som fick sparken under näst intill förödmjukande former. 

Man kan undra hur man är funtad för att riskera att utsätta sig för en liknande behandling? 

»Ja, det kan man fråga sig´, instämmer en medarbetare. 

»Jag tror att Øystein var ganska överrumplad över hur hårt det kan blåsa på den nivån. Hade han inte 
förstått det förr, så fick han snabbt lära sig att Vattenfall inte är ett bolag vilket som helst.« 

Lars G Josefsson hade varit vd för Vattenfall i nio år och förvandlat det lite gråa statliga företaget till en 
europeisk bjässe bland kraftbolagen. 

Han blev alltmer självständig gentemot ägaren staten och under hans tid blev inte mindre än tre 
ministrar prickade av riksdagens konstitutionsutskott för bristande styrning av Vattenfall. Men så länge 
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Vattenfall var en vinstmaskin som levererade miljarder till statskassan höll politikerna god min, 
åtminstone utåt. 

Men när minister nummer fyra – Olofsson – stod på tur att få sin styrning av Vattenfall granskad av KU 
tog det slut. 

Olofsson manövrerade ut Josefsson, och efter de obligatoriska skriverierna om skyhögt och ifrågasatt 
avgångsvederlag tog Josefsson sina 12 miljoner och loggade ut. 

Med sig i fallet tog han styrelseordföranden Lars Westerberg, som beviljat utbetalningen. 

Redan några månader tidigare hade vice vd Øystein Løseth presenterats som Vattenfalls kommande 
vd. Øystein Løseth hade varit vd för holländska Nuon Energy, som köptes av Vattenfall för 95 miljarder 
kronor, och han ingick så att säga i köpet. 

Femtioplussaren Øystein Løseth är civilingenjör och har arbetat halva sitt liv i energibranschen. 

Karriären inleddes på norska Statoil och gick via norska Statkraft och Naturkraft till holländska Nuon. 

Och nu leder han en av Europas största elproducenter, med nästan 40?000 anställda i åtta länder – 
Sverige, Tyskland, Holland, Polen, Finland, Danmark, Storbritannien och Belgien.  

Hans närmaste medarbetare har intagit en försiktigt positiv inställning till sin nya chef. De flesta 
uppskattar hans analytiska förmåga, lyssnande ledarstil och totala avsaknad av divalater. 

Men det finns en sida av ledarskapet som delar medarbetarna i två läger – nämligen det till synes 
ändlösa förankrandet. Vissa uppskattar en vd som så påtagligt strävar efter konsensus. 

»Jag tycker att han har en väldigt demokratisk ledarstil. Visst kan det ta tid när han vill förankra, men 
om vi inte enas tvekar han inte att ta beslut«, säger en medarbetare. 

Andra håller på att gå upp i atomer av allt konsulterande och förankrande som de menar hotar att 
lamslå organisationen. 

»Beslutsprocesserna har byråkratiserats och det kontrolleras och konsulteras in absurdum«, utbrister 
en kritisk röst. 

»Enda resultatet är att det har vuxit fram en osäkerhet i organisationen. Alla har blivit försiktiga. Ingen 
vill göra fel och handlingsförlamningen riskerar att sprida sig. 

»Nog för att han har visioner, det är inte det«, instämmer en annan. 

»Men nu är det dags att skrida till handling. Det är väldigt mycket snack och väldigt lite verkstad. 
Organisationen är otålig.« 

Samtidigt för många fram synpunkten att Øystein Løseth har varit på tok för osynlig internt under sitt 
första år. 

»Folk som borde ha i det närmaste daglig kontakt med honom säger att de sällan träffar honom´, 
säger en kritisk medarbetare. Andra instämmer, men vill nyansera kritiken: 

»Det stämmer nog att Øystein har varit ganska osynlig inåt, men jag tycker att han har bättrat sig. 
Dessutom måste han visa mer vilja och temperament i sin interna framtoning och söka sig ut i 
verksamheten. Mycket återstår innan organisationen ska bli nöjd«, säger en medarbetare. 

Hittills har medarbetarna bara lyckats identifiera ett tydligt fokus hos sin nye chef – han är starkt 
inriktad på kostnadseffektivitet. 

»Där är han alltid öppen för för slag – speciellt om man säger att vi kommer att tjäna mycket , säger en 
medarbetare som har upptäckt att vägen till chefens öra går via plånboken. 

Så huruvida Øystein Løseth är den koncernchef Vattenfall behöver återstår fortfarande att se, det är 
den övergripande meningen bland dem vi har talat med. 

»Jag vet ännu inte om han är fågel eller fisk, trots att han har varit här i över ett år«, säger en av 
medarbetarna. 

»Det kan bero på att det har varit en massa omorganisationer så jag har inte kunnat bilda mig någon 
riktig bild av hur han fungerar när allt rullar på.« 
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För givetvis genomdrev Øystein Løseth en omorganisation när han tillträdde. 

Tidigare var Vattenfall en länderorganisation, där varje land så att säga skötte sig själv. Det var en 
modell som gjorde att verksamheten i Tyskland fick en särställning inom koncernen. 

Medarbetare har beskrivit det som att »Tyskland utgjorde ett eget herravälde«. 

Øystein Løseth bröt upp den gamla länderorganisationen. I stället införde han en businessdriven 
organisation – tvärs över landsgränserna. 

Det gjorde visserligen att Tyskland förlorade sin särställning, men det var inte gratis. 

Oavsett land är energibranschen en politiskt styrd verksamhet. Och med verksamheten beroende av 
politiska beslut, ökar svårigheterna med en organisation som går över nationsgränserna. 

På Vattenfall säger man att den legala strukturen inte överensstämmer med den affärsmässiga. Vilket 
är priset Øystein Løseth fick betala för att göra Tyskland mer lätthanterligt. 

»Han organiserade om Vattenfall till det bättre«, säger en medarbetare. 

»Men kollegerna i Tyskland är väl inte stormförtjusta direkt. De är avlövade på mycket makt och det 
gillar väl ingen.« 

»Han löste ett problem, men fick ett annat«, påpekar en annan. 

Om det gav upphov till konflikter är Øystein Løseth inte den som kastar sig in i striden med liv och lust. 

Men den som tittar noga, ser att ansiktet blir alldeles stelt – hittills det enda bevis för att chefen har 
temperament, som har nått utanför de berörda. Samtidigt passade han givetvis på att förnya 
ledningsgruppen. 

Och de nya förmågorna hämtade han gärna från sitt gamla bolag, holländska Nuon. 

»Han bytte ju ut en del i ledningsgruppen, men jag vet inte om de nya är så mycket bättre«, säger en 
iakttagare. 

»Men trenden är ju holländsk, det ser var och en. Däremot verkar Øystein omedveten om hur mycket 
holländarna tar för sig.« 

Andra uttrycker sig mer rakt: 

»Det har blivit en hollandifiering av ledningen som jag är skeptisk till«, säger en. 

»Mitt intryck av holländarna är att de är jävligt måna om att känna i vilken riktning vinden blåser och att 
de alltid är överens med Øystein.« 

Ändå är det ingen som vill beskylla Øystein Løseth för att medvetet sträva efter att omge sig med 
jasägare. 

»Det är inte ens så att det behövs mer folk som säger emot, för problemet är större än så´, säger en 
medarbetare som efterlyser mer action. 

»Vi behöver folk som säger något över huvud taget. Det finns brist på saker att förhålla sig till. 
Initiativlöst, är det ord jag söker.´ 

Trots den upplevda passiviteten får Øystein Løseth beröm av nästan alla för sitt sätt att föra fram ett 
budskap. 

När ett besked väl kommer, framförs det på ett sätt som inte skapar tveksamhet. Eh Ö eller? »Både ja 
och nej´, säger en. 

»När han har bestämt sig är han väldigt tydlig, men om han inte har bestämt sig säger han inte det 
rent ut, utan är ganska otydlig.« 

Han tvekar i alla fall inte att säga vad han tycker till den som underpresterar. 

»Trots allt tilltalas jag av att han driver igenom förändringar när han upptäcker att någon inte presterar 
tillräckligt bra«, säger en medarbetare. 

»Men vi är på väg mot att ingen typ av misslyckande tolereras, inte ens när det står klart att 
vederbörande verkligen har försökt. Den färdriktningen gillar inte jag.« 
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Øystein Løseth är alltså inte en chef som motiverar genom inspirerande framträdanden. 

»De högsta cheferna har han kanske lyckats inspirera. Men sedan ska det silas genom väldigt många 
filter och då blir det nästan inget kvar«, analyserar en. 

Däremot är Øystein Løseth en chef som man gärna sitter bredvid när det drar ihop sig till fest, det 
intygar flera personer som Chef talat med. 

»Han slår sig medvetet ner vid fel bord, vilket är ett väldigt sympatiskt drag som fler höga chefer borde 
dra lärdom av«, säger en glad middagsgäst. 

Men man kan inte räkna med att få ha honom för sig själv hela kvällen. Inte ens om man pratar idrott 
och bedyrar att man skrattar gott när Petter Northug hånar sina svenska konkurrenter. 

Det är allmänt känt att Øystein Løseth är en tävlingsmänniska som söker sin like. Norrman som han 
är, åker han gärna skidor och utmanar gärna svenskar när det drar ihop sig till tävling. 

Kanske kommer medarbetarna att upptäcka att Øystein Løseths ledarstil liknar norrmannens 
femmilstaktik – hålla en låg profil bakom resten av fältet i 4,9 mil för att sedan explodera på upploppet. 

TEXT: Annika Rosell 

Öystein Löseth svarar:  

”Vattenfall är ett företag som ägs av svenska folket. Jag som vd och ledare har ett ansvar för att 
förvalta och vidareutveckla värdena i Vattenfall. Det stämmer att jag strävar efter konsensus och 
dialog. Det är en arbetsform som jag anser är en förutsättning när energisektorn står inför kanske sina 
största utmaningar. För mig har det varit viktigt att införa en strategi som uppfyller ägarens mål. Det 
innebär att vi i ledningen behöver stärka Vattenfalls balansräkning, fokusera på effektivisering och 
kostnadsbesparingar. Samt att vara det ledande företaget när det gäller utveckling av en bärkraftig 
och långsiktigt hållbar energiproduktion inför framtiden. Allt detta behöver göras tillsammans med alla 
kompetenta medarbetare i Vattenfall. Att skapa en kultur och ett Vattenfall – ett starkare varumärke – 
är en extremt viktig prioritering för vårt företag som har över 50 procent av verksamheten utanför 
Sverige. Långsiktighet och stabilitet är några av de viktigaste ledaregenskaperna som behövs på 
resan för att stärka förtroendet för Vattenfall och fortsätta leverera en säker och stabil elförsörjning till 
våra kunder över stora delar av Europa.” 

 


