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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker identitetskapande inom ledarskap utifrån ledarens eget perspektiv. 

För det används socialkonstruktionism som teoretisk ram och diskursanalys som 

metodologisk ansats med diskursiv psykologi som inriktning. Som analytiska verktyg 

används subjektspositioner och tolkningsrepertoarer. Detta för att belysa hur konstruktionen 

av ledarskapsidentiteten ser ut. 

Med diskursiv psykologi som metodologisk ansats innebar det att språket är det viktiga, vad 

ledarna säger och hur de säger det. Detta för att språket ses som konstruerande istället för 

representerande inom socialkonstruktionism. 

 

Uppsatsen utgår från två frågeställningar 1) Vilka subjektspositioner förhandlar, legitimerar 

och intar individen i talet om ledarskap? 2) Vilka tolkningsrepertoarer använder individerna i 

sitt identitetsskapande som ledare? 

Utifrån transkriberingen av de fem intervjuer som gjordes med fem personer i ledarpositioner 

på olika företag i Mälardalsregionen, analyserades texten för att finna vilka subjektspositioner 

som var möjliga för ledaren att förhandla, legitimera och anta. Fem subjektspositioner 

återfanns i materialet, dessa var den raka och ärliga ledaren, den kommunikativa ledaren, den 

tillgängliga ledaren, den humoristiska ledaren och den dåliga ledaren i kontrast till den goda 

ledaren.  

Vidare eftersöktes vilka möjliga tolkningsrepertoarer som ledaren använde för att skapa sin 

ledarskapsidentitet. Två tolkningsrepertoarer hittades och dessa var ledarskapet som 

auktoritärt och ledarskapet som empatiskt. 
 

 

Nyckelord: 

Ledarskap. Diskursanalys. Identitetskapande. Sociala konstruktioner. Tolkningsrepertoar. 

Subjektsposition 
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Inledning 

Ledarskap går att återfinna inom många olika områden, det kan vara tränaren i det lokala 

korplaget i fotboll, en styrande individ i en familj, VD´n för det multinationella bolaget osv. 

Ledaren kommer därmed i många olika skepnader. I denna uppsats kommer ledarskapet att 

inriktas på ledare inom den privata företagsvärlden och på olika nivåer inom de företagen.  

Under 1800- och 1900- talet låg ledarskapets fokus på att enbart få de anställda att arbeta så 

hårt och effektivt som möjligt. Frederic Winston Taylor som var framstående inom synen på 

organisation och ledning ansåg att den bästa arbetaren var den som inte behövde tänka utan 

bara utförde de sysslor som ingick i arbetsbeskrivningen. Det var personen i ledarpositionen 

som skulle sköta tänkandet. Ledarskapet gick därmed ut på att effektivisera arbetsuppgifterna, 

att varje moment gjordes på det mest optimala sättet. (Forslund, 2011: 87, 101-102) Det 

optimala var dock inte det bästa för arbetaren utan det som gynnade företaget mest, även om 

det innebar att arbetaren slets ut och inte längre kunde genomföra sina arbetsmoment. 

Arbetaren sågs som en resurs som kunde förbrukas och bytas ut när denne blev för kostsam 

för att behållas inom organisationen. 

Under senare år har synen på ledarskapet förflyttats från att vara en envägskommunikation 

från ledarens sida till att övergå till en dialog där ledaren inte enbart ska effektivisera varje 

arbetsuppgift utan ska istället kunna se varje anställd som en resurs som är värdefull inom 

organisationen. Den anställde ses inte enbart som en anställd utan begreppet `medarbetare´ 

används mer flitigt som en form av bevisning på det skifte som skett. Medarbetaren blir 

därmed någon som kan påverka på ett sätt som förr inte var möjligt i samma utsträckning. 

Denne är inte längre en passiv mottagare utan en medspelare i organisationen, en värdefull 

deltagare på färden mot framgång. Denna syn på medarbetaren ställer dessutom andra krav på 

ledaren. Vid en snabb sökning på www.google.se, där sökordet var ”ledarskap” presenterades 

direkt utbildningar i ledarskap, flera företag specialiserar sig på att enbart utbilda personer i 

ledarskap. Inom företagsekonomisk forskning används flera olika benämningar på ledarstilar 

som förklaring till hur en ledare kan förhålla sig till sin uppgift. Enligt Forslund (2011: 269) 

är en vanlig uppdelning av ledarskap att antingen se ledaren som auktoritär eller demokratisk. 

Den auktoritära benämns då som diktatorn medan den demokratiska lyssnar till sina 

medarbetare och låter dem vara med och bestämma. Det stannar dock inte vid dessa 

ledarstilar, karismatiskt-, transformativt- och transaktionellt ledarskap (Forslund 2011: 278- 

279) är också benämningar på olika stilar en ledare kan använda i sitt dagliga arbete.  

Människor som har haft en anställning eller är anställda har också med stor sannolikhet 

kommit i kontakt med en person i en ledarskapsposition inom organisationen. Utifrån detta 

har förmodligen personen dessutom en uppfattning av ledaren. När problem uppstår i arbetet 

är det lätt att beskylla ledaren för att vara orsaken till problemen. Oavsett från vilket håll inom 

organisationen problemen ses, högre chefer ser på en ledare/ chef som orsaken och 

medarbetarna ser på ledaren/ chefen som orsaken. Synsättet är ofta att om ledaren blir bättre 

kommer allt bli bättre (Ackerman, 2008). Detta lägger ett mycket stort ansvar på ledaren och 

dess ledarskap eftersom både företagets framgång och medarbetarnas välmående kan ses som 

ligga på ledarens axlar. 
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Ledarskapet kan därmed innehålla flera och mångfacetterade utmaningar, svårigheter m.m. på 

olika nivåer, både intrapersonella och interpersonella. Det intressanta blir då att vända fokus 

från ledarskapet sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv där det handlar om ledarstilar och 

dialogen mellan ledaren och medarbetaren till att rikta den mot ledarens egen syn på sitt 

ledarskap. Att använda de sociologiska glasögonen när ledarskapet ska undersökas. I detta fall 

hamnar då fokus på hur ledaren själv konstruerar och förhandlar fram ledarskapet i samtalet.  

 

Syfte och frågeställning 

Denna uppsats fokuserar på ledarskap sett från ledarens eget perspektiv, hur individen 

framställer sitt ledarskap och legitimerar den bild som denne presenterar. Syftet är att 

diskursivt studera hur ledaren genom språket förhandlar fram och legitimerar sin position som 

ledare inom företagets organisation. Detta leder fram till frågeställningarna: 

- Vilka subjektspositioner förhandlar, legitimerar och intar individen i talet om 

ledarskap? 

- Vilka tolkningsrepertoarer använder individerna i sitt identitetskapande som ledare? 
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Tidigare forskning 

Ledarskap är ett ämne som det går att finna mycket tidigare forskning kring, något som 

uppdagades vid sökning på nyckelord som `ledarskap´ och `leadership´ i databaserna 

Discovery och Google Scholar. Detta avsnitt kommer att fokusera på forskningsartiklar som 

använder någon form av diskursanalys för att utforska ämnet Ledarskap. Syftet är att visa hur 

andra har använt samma eller liknande teoretisk referensram. Efter varje tema kommer även 

en kort sammanfattning och diskussion kring artikeln eller artiklarna som presenterades.  

 

Det kvinnliga ledarskapet 

Kirton och Healey (2012: 980) genomförde en studie med brittiska och amerikanska kvinnor. 

I studien lyfter de fram hur underrepresenterade kvinnor är inom det fackliga ledarskapet och 

identifierar processen för den sociala konstruktionen av fenomenet underrepresentation av 

kvinnor i fackligt ledarskap. De valde att lägga fokus på hur dessa kvinnor pratade om 

ledarskapet och vad som sedan framkom ur detta organiserades kring fyra frågor: Vad krävs 

för att bli en facklig ledare, finns det ett kvinnligt sätt att leda, är kvinnor könsinkongruenta 

ledare och hur föreställer sig kvinnor bra ledarskap. (Kirton & Healey, 2012: 985-986) Svaren 

som framkom av dessa frågor påvisade att de flesta karaktärsdrag som angavs för en ledare 

förknippades med manligt ledarskap. Exempel på detta är karisma, karaktärsstyrka och 

risktagande. Det fanns dock även vissa karaktärsdrag som kunde förknippas med ett kvinnligt 

ledarskap, exempelvis empati och känna till sina svagheter.  

Detta kan till viss del knytas ihop med en artikel av Judith Baxter (2011:232) där studien 

bland annat pekar på att kvinnliga ledare allt oftare var mer självkritiska och reflekterande än 

vad manliga ledare var. Att vara empatisk och känna till sina egna svagheter handlar om att 

kunna vara reflexiv i sitt tankesätt och synen på sig själv. Baxter´s studie lade dock fokus på 

hur äldre kvinnliga ledare inom näringslivet använde sig av något som kallas ”Double- voiced 

Discourse, DvD”. Kort vad som menas med DvD är att den både är riktad mot personen själv 

men också mot en annan människas diskurs. Det ses som en mer medveten och meningsfull 

strategi för att skapa och upprätthålla en dubbel agenda. (Baxter, 2011: 236) Det Baxter även 

nämner i artikeln är att tidigare forskning pekar på att det finns ett normativt manligt 

ledarskap, detta gör att en kvinna som blir ledare ses som ”den andra”, det vill säga något som 

strider emot normen och heller inte kan vara kompetent nog för uppdraget. Ledarskapet 

uppfattas som en maskulin konstruktion. Detta gör att kvinnor måste kämpa hårdare för att 

uppnå ledarpositioner och lyckas stanna där. Det är något som gäller i större delen av världen. 

Syftet med studien var att utforska fynd som indikerar att språket kan vara en viktig orsak till 

varför kvinnor måste kämpa för att komma upp till och stanna i ledande positioner i 

Storbritannien. (Baxter 2011: 232) Studien påvisade att kvinnor i ledande positioner använde 

sig av ett språk som riktade sig mot de andra personerna som ingick i deras team, samtidigt 

gynnade språket dem själva (Baxter 2011: 236). De använde sig därmed av ett dubbelbottnat 

språk som tilltalade diskursen kring det manliga ledarskapet, det normativa. Samtidigt passade 

det in i deras egen agenda och deras egen diskurs kring ledarskap.  
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Dessa två artiklar pekar på att det finns ett manligt och ett kvinnligt ledarskap, att män och 

kvinnor framställer sitt ledarskap på olika sätt men också att det manliga ledarskapet är det 

hegemoniska i samhället. Samtidigt påvisar de även hur kvinnor använder sig av den manliga 

normen för att legitimera sitt ledarskap. När kvinnorna i Kirton och Healeys (2012) studie 

pratade om ledarskap använde de sig av de typiska egenskaper som förknippades med manligt 

ledarskap och i Baxters (2011) studie kompromissade kvinnorna genom att både använda ett 

”manligt” språk för att få fram sitt budskap och hävda sin plats på de högre ledarpositionerna. 

På detta sätt kan paralleller dras mellan studierna även om studierna inte delar samma syfte.  

 

Det manliga ledarskapet 

Toft Madsen och Albrechtsen genomförde en studie där tre manliga ledare i Danmark deltog. 

Studien baserades på intervjuer med dessa tre personer. (Toft Madsen & Albrechtsen, 2008: 

347) Bakgrunden till studien var att forskning inom ledarskap har de senaste årtiondena haft 

fokus mot tre former av ledarskap, det karismatiska, det deltagande och det transformella. I 

karismatiskt ledarskap ses ledaren som ego- centrerad, det handlar därmed om personliga 

egenskaper. Det deltagande ledarskapet betonar personalen, alla ska vara med och arbeta mot 

samma mål. Transformellt ses som en korsning av dessa två, där både inre- och relationella 

egenskaper blir viktiga för ledarskapet. (Toft Madsen & Albrechtsen, 2008: 343) Dessa tre 

former av ledarskap kan både ses som överlappande varandra och de kan ses som utmanare 

till varandra (Toft Madsen & Albrechtsen, 2008: 345). Det som lyfts fram i artikeln är att om 

ledarskapet oftare lyfts fram som mjukare och mer feminint är det fortfarande det maskulina 

ledarskapet som är den rådande diskursen (Toft Madsen & Albrechtsen, 2008: 344). Utifrån 

studien av de tre manliga ledarna så framkom det att männen pratade mycket och 

uppskattande om egenskaper och en ledarskapsstil som kan beskrivas som den feminina, i 

detta fall det deltagande ledarskapet. Det verkade ändå som att männen var ”tvungna” att 

poängtera vikten av egenskaper och ledarskap som förknippas med maskulint ledarskap 

(karismatiskt). Det fanns alltså toner av ett transformellt ledarskap i deras utsagor. Toft 

Madsen och Albrechtsen beskriver att blandningen av maskulint och feminint ledarskap som 

framkom av studien tyder på att det utspelas en kamp mellan diskurserna, även om det 

fortfarande är det maskulina som betonas och ses som det dominerande. (Toft Madsen & 

Albrechtsen, 2008: 350-352)  

 

Toft Madsen och Albrechtsen (2008) ger en annan sida av ledarskap och genus än vart Kirton 

och Healey (2012) och Baxter (2011) ger. Där Kirton och Healey (2012) och Baxter (2011) 

visar hur kvinnor utmanar och anammar det maskulina ledarskapet visar istället Toft Madsen 

och Albrechtsen (2008) hur männen å andra sidan anammar det feminina ledarskapet men inte 

utan att fortfarande påvisa spänningar mellan diskurserna. Det manliga ledarskapet betonas av 

männen och ses fortfarande som det dominanta. Samtidigt finns en vilja att blanda det 

maskulina och feminina. En sådan blandning kan enligt Toft Madsen och Albrechtsen (2008: 

351) ses som det transformella ledarskapet där egenskaper från båda diskurser möts, även om 

det är det feminina som betonas mest i transformellt ledarskap. 
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Språk som strategi för ledarskap 

Wodak, Kwon och Clarke (2011) undersöker hur det diskursiva ledarskapet används för att 

uppnå konsensus under företagsmöten. Skulle inte konsensus uppnås inom organisationer 

skulle strategiska beslut få för lite uppmärksamhet eller resurser, eller båda delar. När 

konsensus är uppnått tror alla deltagare att bästa beslut har uppnåtts. (Wodak, Kwon & 

Clarke, 2011: 594) För att undersöka detta intervjuade de företagsledare inom en utvald 

organisation samt att de observerade och spelade in ledarnas månatliga möten. Detta gjordes 

under ett halvårs tid. (Wodak, Kwon & Clarke, 2011: 596) Syftet med denna studie var att 

identifiera de diskursiva strategierna som en ledare använder för att uppnå konsensus under ett 

möte. Forskarna ser till de fem strategierna som en ledare använder för att uppnå konsensus. 

Dessa är enligt följande: skapa gemenskap, uppmuntran, riktning, omstrukturering och 

åtagande (egen översättning). (Wodak, Kwon & Clarke, 2011: 594) Ett exempel på hur 

språket används för att skapa gemenskap är att ledaren byter ut det personliga pronomen i 

singular ”Jag” till ”Vi”. Ett sådant ordval påverkar den kollektiva känslan hos människor. 

Motsatsen, att använda ”Jag” ofta under mötet skapade inte konsensus utan motverkade 

istället att gemensamt komma fram till ett beslut. (Wodak, Kwon & Clarke, 2011: 603) 

Studien som presenteras i artikeln av Holmes och Marra undersöker den roll som humor 

spelar när konstruktionen av effektivt ledarskap tar plats, detta genom att se till humorns 

funktion i den vardagliga interaktionen på en arbetsplats. Deltagare i studien var ledare som 

av organisationen, kollegorna och personalen ansågs vara effektiva. De vill även undersöka 

sättet som humorn används på av de ledarna som valdes ut för studien. (Holmes & Marra, 

2006: 120- 121) Humor har identifierats som en viktig aspekt när det handlar om ett gott 

ledarskap (Holmes & Marra, 2006: 119). Humor kan användas på olika sätt, det ena kan 

handla om att förmedla ett komplext eller känsligt budskap i form av ett direktiv eller 

tillrättavisning. Det kan också vara att något yttre triggar en spontan humoristisk kommentar 

som lättar upp stämningen och ger ny energi vid en allvarlig situation på arbetsplatsen. Humor 

kan avväpna aggression och den kan också stärka relationsbanden mellan kollegor på arbetet 

(Holmes & Marra, 2006: 121- 124) Vidare vill även Holmes och Marra utforska 

användningen av humorn i förhållande till två grundläggande ledarskapsstilar. Dessa stilar är 

det transformella- och det transaktionella ledarskapet. Transformellt ledarskap handlar om att 

ha en positiv syn på vad som kan uppnås, karaktäriseras av individfokus, innovation och att 

lyssna på medarbetarna. Transaktionellt ledarskap fokuserar istället på att få saker och ting 

gjorda, belönar personal när den uppnått något och undviker eller rättar till misstag. (Holmes 

& Marra, 2006: 122) Studien visar att humor i förhållande till transaktionellt ledarskap är mer 

riktad mot att bibehålla maktrelationer, framföra kritik och upprätthålla organisatoriskt 

ansvar. När humorn appliceras i ett transformellt ledarskap yttras den genom att uppmuntra 

kreativitet och skapa energi hos medarbetarna. (Holmes & Marra, 2006: 131-132) Holmes och 

Marra understryker dock att det inte finns en exakt linje mellan dessa två stilar av ledarskap 

utan effektivt ledarskap bygger ofta på en blandning, detta innebär att även humorns yttrande 

och funktion kan variera. Det är också viktigt att tänka på att humor inte alltid blir väl 

mottaget, ibland roar det enbart personen som sänt ut budskapet (Holmes & Marra, 2006: 

124)  
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Ledarskap handlar om att uppnå något, vad något är, det är kontextbundet, allt från att uppnå 

ett visst monetärt mål till att sänka sjukfrånvaron. Artikeln av Wodak, Kwon och Clarke 

(2011) lyfter fram den funktionella dimensionen av ledarskapet. Funktionen i detta fall är att 

genom en viss språkanvändning lyckas skapa strategier som underlättar för att uppnå 

konsensus när beslut behöver fattas under företagsmöten. Artikeln visar bland annat att något 

så enkelt som att byta ut ”Jag” mot ”Vi” kan ha stor genomslagskraft när ledaren lägger fram 

ett nytt förslag som mötesdeltagarna behöver ta ställning för. Holmes och Marra (2006) lyfter 

fram humor som en form av ledarstil eller ledarstrategi. Med hjälp av humor kan ledaren 

avvärja aggressivitet, mjuka upp ett direktiv eller lätta upp stämningen under en allvarlig 

situation. Båda artiklar fokuserar därmed på hur språket används som strategi för att uppnå 

något, oavsett om det handlar om konsensus eller framföra ett direktiv på ett mjukare sätt.  

 

Ledarskap som utövande av makt 

Ladegaard (2011) fokuserar i sin studie på hur ett visst sätt att tala upprätthåller 

maktpositioner inom ett företag. Studien är utförd på ett företag med 20 anställda i Hong 

Kong. Sex personer deltog i studien som genomfördes genom att forskaren satt med under 

möten och spelade in dessa. Transkriptet analyserades sedan och fokus låg på vad som sades, 

hur det sades och hur relationerna såg ut mellan deltagarna. (Ladegaard, 2011: 1666-1667) 

Syftet med studien var att analysera hur kvinnliga ledare ständigt använder sig av 

förolämpningar och verbala övergrepp under företagsmöten. Dessa diskursiva strategier kallas 

för ”Instrumentell oförskämdhet” (egen översättning). Vad personen vill uppnå med en sådan 

strategi är att attackera det sociala ansiktet hos motparten i samtalet och samtidigt visa sin 

makt i relationen eller situationen. Humoristiska förolämpningar kan både användas av 

ledaren för att hävda sin maktposition men samtidigt kan även personalen använda det mot sin 

ledare för att utmana denne. (Ladegaard, 2011: 1661) Studien påvisade också att personerna 

som blev attackerade besvarade attacken på ett sätt som var kulturellt korrekt, att antingen 

vara tyst eller ironiskt besvara attacken för att försvara sitt sociala ansikte (Ladegaard, 2011: 

1675). Ladegaard (2011: 1661) föreslår att en stor skillnad i makt och olika hierarkiska 

relationer är en förklaring till varför ledarnas nedvärderande diskurser inte ifrågasätts. 

Ladegaard (2011: 1661) föreslår även att de normativt maskulina och feminina ledarstilarna 

inte enbart beror på könsroller utan det även är viktigt att se till de rådande normerna och 

värderingarna inom en kultur.  

I artikeln av Ladegaard (2011) belyses en viss form av språkanvändning som har som mål att 

attackera motpartens ansikte, syftet med en sådan strategi är att markera maktpositionen som 

ledaren har, i detta fall låg fokus på kvinnliga ledare. Ladegaard lyfter även fram att en 

anställd kan utöva samma språkstrategi men då i syfte att utmana ledaren. I detta fall används 

därmed språket som verktyg för att utöva makt över de anställda.  
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Den heroiska vardagsledaren 

Alvesson och Svenningsson (2003) lyfter fram hur diskursen kring ledarskap ser ut både på 

den litterära sidan men också på vardaglig syn på ledare. En ledare beskrivs ofta som en 

heroisk figur och en stor kommunikatör som får människor att lyssna istället för att själva 

lyssna (Alvesson & Svenningsson, 2003: 1437, 1454). Vad artikeln lyfter fram är istället den 

vardagliga ledaren, den vars uppgifter ofta förbises. Att vara ledare handlar inte enbart om att 

lösa storslagna frågor och uppgifter utan är ofta av en mer vardaglig karaktär. När Alvesson 

och Svenningsson intervjuade chefer och frågade dem hur deras arbete såg ut var ”att lyssna” 

en viktig aspekt i det vardagliga arbetet. Att prata och lyssna spelade stor roll för ledarna. När 

de och andra sidan skulle beskriva ledarskap användes de heroiska egenskaperna så som 

diskursen ser ut för ledarskap. (Alvesson & Svenningsson, 2003: 1443, 1454) Något Alvesson 

och Svenningsson märkte med hur ledare pratar om sitt ledarskap är att de får triviala 

vardagssaker att verka stora och speciella. Vilken ”vanlig anställd” skulle kunna få ”att 

lyssna” och ”att prata” att verka stort och speciellt för arbetet? (2003: 1455)  

Denna artikel av Alvesson och Svenningsson (2003) lyfter en viktig aspekt, nämligen synen 

på ledaren som den heroiska. Inom ledarskap lyfts ofta de stora uppgifterna fram och ledaren 

uppmärksammas när denne gjort något storslaget. Alvesson och Svenningsson vill påvisa det 

vardagliga i ledarens arbete, men lägger också fokus på hur ledare kan använda sig av 

diskursen kring den heroiska ledaren för att göra det vardagliga till något extraordinärt. 

 

 

Uppsatsens bidrag till forskningsfältet 

Denna uppsats lyfter fram ledarskap ur ett mer generellt perspektiv än vad de olika 

forskningsartiklarna gör. Uppsatsens syfte är inte att generalisera utan presentera hur ledaren 

oavsett kön, åldersgrupp eller etnicitet, konstruerar sitt ledarskap utifrån dennes egna utsagor. 

Fokus blir därmed ledarskapets konstruktion i förhållande till ledaren själv. Detta är något 

som inte går att återfinna på forskningsfältet då forskningen fokuserar på något mer avsmalnat 

område. Det finns forskning på ledarskap ur genusperspektiv, där fokus har hamnat på 

ledarskapet som något som ser olika ut beroende på vilken könstillhörighet ledaren har. Det 

finns även en fokus på hur språket används av ledaren för att uppnå organisatoriska mål. Även 

maktperspektivet ligger i fokus för forskning när ledarskapet ska undersökas. Denna uppsats 

tillför därmed en annan dimension till forskningen i form av ledarskap i förhållande till 

ledaren och hur denne konstruerar och legitimerar sig som ledare genom hur de talar kring 

ledarskap generellt och hur de talar om sitt eget ledarskap.  
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Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Nedan kommer först uppsatsens teoretiska referensram att presenteras, detta övergår sedan i 

de metodologiska utgångspunkter som används i uppsatsen för att sedan avsluta med 

uppsatsens centrala begrepp. Då diskursanalys är sammanlänkat med teori innebär detta att 

teorin och metodologin överlappar varandra. Diskursanalysen kan ses som en form av 

”paketlösning” där den bygger både på vissa ontologiska och epistemologiska utgångspunkter 

om språket fungerar för människan. Diskursanalys har även teoretiska modeller, riktlinjer för 

hur forskning och tekniker för hur språket analyseras. (Winther & Phillips, 2000: 10) Därmed 

återfinns vissa gemensamma nämnare under både presentationen av teorin och metodologin. 

 

Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism har ingen allmängiltig definition, detta då det finns en hel familj av 

olika socialkonstruktionistiska inriktningar. Det finns dock vissa gemensamma nämnare som 

en social konstruktionist måste ”tro” på för att kunna titulera sig socialkonstruktionist. (Burr, 

2003: 2) Dessa gemensamma nämnare blir då grunden för teoriavsnittet i denna uppsats. Den 

stora nämnaren som sammankopplar de olika inriktningarna är att det inte finns en enda 

verklighet utan verkligheten är något som människor tillsammans skapar med hjälp av deras 

historia och kulturella bakgrund.  

Socialkonstruktionismen lägger vikt vid att inte ta kunskap som sanning, bara för att 

människan ser på världen eller ett fenomen på ett visst sätt betyder det inte att det reflekterar 

den sanna verkligheten. Detta öppnar upp för människan att kunna vara, och att denne ska 

vara, kritisk till det som människor ser som naturligt eller sant. Bara för att något har blivit 

kategoriserat på ett visst sätt betyder inte att det är det enda korrekta (Burr, 2003: 2-3) Detta 

innebär också att det inte finns en enda sanning, verkligheten är inte något som ”finns därute”. 

Skulle Fox Mulder (Arkiv X) varit socialkonstruktionist hade hans poster ”Sanningen finns 

där ute” istället sagt ”Sanningarna finns där ute”.  När inte en enda sanning eller verklighet 

existerar finns heller ingen essens inom något, med detta menas att det finns ingenting inre 

som är konstant och kan förklara och förutse beteendet hos människor (Burr, 2003:5). Detta 

innebär att socialkonstruktionister inte heller pratar om identitet som en form av personlighet. 

Identiteten handlar om hur en människa positionerar sig, eller blir positionerad, inom en 

diskurs men också i förhållande till en annan diskurs. Identiteten blir därmed en förhandling 

mellan de diskurser som finns tillgängliga, vad andra människor anser att personen passar in 

men också hur personen legitimerar sin identitet. (Burr, 2003: 106-107)  

Det som gör att sanningen inte existerar som något objektivt och rent är att språket ses som 

konstruerande istället för representerande. Om språket då inte är representerande utan 

konstruerande innebär detta då att det inte går att återge en objektiv bild av någonting. Allt 

som sägs är en konstruktion i sig. Språket ses därmed som en social handling då världen 

konstrueras i interaktion med andra människor (Burr, 2003:8). Människans språk existerar 

dock inte i ett vakuum, det finns alltid en kontext och utan kontexten skulle ingen förstå något 

då sammanhanget är en förutsättning för tolkning och förståelse. Denna kontext kan ses som 
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ett ramverk av kategorier, dessa ramverk är något som introduceras till människan genom 

andra människor (Burr, 2003: 7).  

 

Diskursanalys 

Diskursanalys är ett paraplybegrepp för flera inriktningar (Edley, 2001: 189). De olika 

inriktningarna har dock vissa gemensamma nämnare, en av dessa är att de använder sig av 

diskurser på olika nivåer. Vad är då en diskurs för något? En diskurs är en form av ramverk, 

den sätter gränser för vad som är socialt accepterat i en viss kontext (Börjesson, 2003:21). 

Diskursen bestämmer hur en människa talar om något och förstår världen (Winther & 

Phillips, 2000: 7) Det är viktigt att inte se en diskurs som något som representerar 

verkligheten, den kommer snarare före verkligheten, utan diskursen skulle människor inte 

förstå världen. Världen skulle inte ha något innehåll eller mening utan enbart existera i ett 

vakuum utan sammanlänkningar till något. (Börjesson, 2003:23,32)  

Diskursiv psykologi 

Denna uppsats utgår från diskursiv psykologi. För diskursiv psykologi är det centralt vad 

människor gör med språket (Horton Salway, 2001: 153). Diskursiv psykologi ser människan 

som en produkt av språket men samtidigt som producent av språket. Detta innebär därmed att 

människan styrs av språket, vad som får sägas och inte, men det finns även utrymme för att 

förhandla kring var gränserna för ramen går någonstans. Språket sätts därmed i fokus för 

diskursiv psykologi och genom detta undersöks människans sätt att prata om, eller som det 

kallas ”konstruera”, dess minnen, attityder med mera. Det handlar därmed om hur människan 

konstruerar sin kognitiva verklighet. Detta skiljer sig då från det traditionella psykologiska 

synsättet där språket ses som en källa till vad som sker inuti människan. (Edley, 2001: 190)  

Något som diskursiv psykologi funnit är att språket dessutom är kontextbundet, när en person 

berättar något som hänt denne eller ger sin version av något använder denne sig inte enbart av 

att hämta information från hjärnan. Kontexten spelar stor roll för hur informationen har 

”skapats” och hur den sedan återberättas och mottags. Potter (1996: 43) använder begreppet 

indexikalitet, han betonar just kontextens betydelse för att skapa förståelse i analysen för ett 

yttrande. Språket existerar dessutom i en form av historisk kontext, det är denna historia som 

gör att människor pratar om vissa saker på ett visst sätt. Detta kommer sig av att ett visst sätt 

att förstå och prata om världen har blivit hegemonisk vilket innebär att ett visst sätt att tolka 

världen på har fått tolkningsföreträde. (Edley, 2001: 190) Diskursiv psykologi är en 

handlingsorienterad ansats där individers retoriska organisering i vardagsspråket studeras. 

Den retoriska organiseringen används för att förmedla sin version av verkligheten till andra 

individer. 
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Retoriska resurser 

De retoriska resurser som uppsatsen kommer att fokusera på i resultatavsnittet kommer nedan 

att presenteras. Dessa används som grund för hur konstruktionen ledarskapet ser ut och hur 

deltagarnas utsagor skapar ramar och gränser för hur de kan prata om en ledare men också 

vilka positioner det finns att anta inom dessa ramar.  

Tolkningsrepertoar 

Tolkningsrepertoarer fungerar som diskurser men de avgränsar ett mindre socialt fält. En 

annan skillnad mellan en diskurs och en tolkningsrepertoar är att tolkningsrepertoaren är mer 

flexibel än diskursen. Diskursen kan mer ses som något som styr människor medan tolknings-

repertoaren har individen mer inflytande över. (Winther & Phillips, 2000: 114-115) En 

tolkningsrepertoar ger människor en relativt bestämd uppsättning av termer och metaforer, 

dessa används för att kunna skapa kategorier och värdera handlingar och händelser (Edley, 

2001: 197-198). Dessa metaforer och termer har människor tilldelats sedan lång tid tillbaka, 

det är därmed ingenting som individen reflekterar över under samtalets gång. Att dessa 

uppsättningar finns tillgängliga för oss människor betyder inte att alla samtal om samma 

fenomen kommer att börja och sluta på samma sätt, det kan inte förutspås. Det handlar om att 

det finns ett visst sätt som är socialt accepterat att prata om något. (Edley, 2001: 198) Edley 

ger ett exempel på hur tolkningsrepertoaren kring feminister ser ut. Han använder sig av 

utdrag från intervjuer där diskussionen handlar om feminister, vad en feminist är och vad 

feminism är med mera. Det som framkommer ur intervjun är att det finns två sätt att prata om 

feminister på, alltså två tolkningsrepertoarer. Den ena handlar om feministen som relativt 

enkel: en kvinna som vill ha lika rättigheter oavsett kön. Den andra repertoaren är däremot 

mer komplex, där blandas kvinnans utseende in, hennes sexuella läggning och hennes 

inställning till män. Dessa två repertoarer ger därmed olika sätt att prata om feminism på. 

(Edley, 2001: 199- 201) Genom detta blir en tolkningsrepertoar lik en diskurs. Edley skriver 

dock att något som skiljer dessa åt är att tolkningsrepertoaren är mycket mindre och mer 

uppdelad, de ger människor en stor repertoar att hämta retoriska möjligheter ifrån. 

Tolkningsrepertoaren kan också ses som att individen, genom att använda tolknings 

repertoarer, sätter diskursen i praktik (Blomberg, 2010:99). 

 

Subjektsposition 

Inom en diskurs kan en individ positionera sig olika beroende på vilken identitet individen 

identifierar sig med eller identifieras med av andra, dessa positioner kallas då subjekts-

positioner. Det är i samtalet som individen gör denna positionering. (Blomberg, 2010: 99) Det 

är diskursen som styr vilka positioner som finns tillgängliga. Subjektspositionen är det som 

knyter diskurser och tolkningsrepertoarer till konstruktionen av identiteten. (Edley, 2001: 

209) En person byter ständigt mellan olika subjektspositioner under dagen (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000: 49) Dessa positioner kan också förändras under en konversation 

beroende på vilka tolkningsrepertoarer som används, en ny repertoar öppnar också upp för en 

ny position.  
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Ett exempel på hur människor intar olika subjektspositioner under dagen är individen som 

sitter i ett möte på arbetsplatsen. Denne diskuterar något som är relaterat till arbetet och 

använder därmed ett visst sätt att prata och vissa termer för att göra anspråk på 

subjektspositionen ”medarbetare”. Om denne är trovärdig i sin framställning kommer de 

övriga att acceptera individens anspråk på positionen. Mitt under mötet kan individens telefon 

ringa och denne svarar då det är dottern som ringer. Plötsligt använder individen ett annat sätt 

att tala och andra ord för att den nya kontakten i sammanhanget också ger individen en ny 

positionering. När samtalet är slut återgår individen till mötet igen. På en kort stund har 

därmed individen bytt mellan subjektspositioner beroende på vilket kontext denne befinner 

sig i. Under mötet kan därmed inte individen anta subjektspositionen ”förälder” eftersom den 

diskurs denne befinner sig i inte påbjuder en sådan position. När dottern ringer öppnas dock 

en ny position upp då en ny diskurs öppnats upp. 
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Studiens tillvägagångssätt 

Nedan kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras med avstamp i hur sökningen efter 

forskningsartiklar på det valda området hittades samt vilka databaser som användes. Efter det 

tas de etiska aspekterna upp som författaren till uppsatsen har tagit hänsyn till under 

uppsatsens gång. Hur urvalet bestämdes och hur författaren kom i kontakt med de personer 

som deltog i studien presenteras efter etiska aspekterna. Sedan kommer tillvägagångssätt för 

intervjuer och transkribering att förklaras närmre. Efter det kommer en presentation av hur 

analysen av datamaterialet gjordes för att ge läsaren en djupare inblick i arbetet. Tillsist 

beskrivs forskarens roll inom och hur forskaren förhåller sig till sin egen forskning inom det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. 

Sökningsförfarande 

Vid en sökning på `ledarskap´ och `leadership´ i databasen Discovery resulterade sökningen i 

hundratusentals artiklar på ämnet. För att smalna av fältet användes därmed även `Ledarskap 

Diskursanalys´, `Leadership Discourse´, `Leadership in private organisations´ och `Leader-

ship construction´. Även dessa sökningar gav många resultat men några av dessa gick dock att 

välja då de upplevdes mer relevanta än andra artiklar. Både Discovery samt Google scholar 

användes som sökmotorer för artiklar, Discovery var dock databasen som i slutändan 

renderade flest artiklar som var relevanta för denna uppsats.  

Anledningen till att just dessa artiklar valdes när utbudet var så oerhört stort vid sökning i 

databaser var att de alla visar hur diskursanalys kan användas med olika fokus även om de 

fortfarande berör samma huvudämne (ledarskap). Artiklarna kan ses som en representation av 

de teman som tydligt gick att återfinna bland den forskning som presenterades vid sökningen. 

Den artikel som avviker en del från den övriga forskningen är Alvesson och Svenningsson 

(2003). Till en början kan artikeln ses som för gammal, men samtidigt är dess fokus intressant 

då det lyfter fram det alldagliga arbetet inom ledarskapet och hur diskursen kring ledarskap är 

med och konstruerar det heroiska i det alldagliga. Det är även den artikeln som kan upplevas 

ligga närmast den ansats som denna uppsats har, även om uppsatsen inte ämnar jämföra 

resultat med någon större rådande samhällsdiskurs för ledarskap. I övrigt återfanns många 

artiklar som på något vis berörde ledarskap och genus, därmed fick genusaspekten ta ett större 

utrymme i uppsatsens sektion för tidigare forskning.  

 

Etiska aspekter 

Vid all forskning gäller det att tänka på de etiska aspekter forskningen medför. Data-

insamlingen för denna uppsats skedde genom intervjuer. På följande sätt hanterades de etiska 

aspekterna vid datainsamling för denna uppsats. 

När de potentiella intervjudeltagarna kontaktades fick de alla en kort redovisning av vad 

uppsatsen skulle handla om och vad dess syfte var. Informationen var inte detaljerad eftersom 

en för tydlig beskrivning av uppsatsen kan påverka informationen som framkommer vid 

intervjun och därmed också reflekteras i resultatet. Vetenskapsrådet (www.vr.se) använder 

benämningen informationskravet när det handlar om att informera intervjudeltagarna om vad 



17 
 

det övergripande syftet med undersökningen är och att deltagandet är frivilligt vilket innebär 

att de när som helst kan välja att inte medverka i studien. När de kontaktade personerna 

godkänt deltagande i intervjuer skickades ett e-mail till alla där det bl. a förklarades att de 

deltar på frivillig basis och att det innebar att de närsomhelst kunde avböja sitt deltagande 

utan att ange orsak till detta samt att de under intervjun kunde välja bort att svara på frågor 

utan att heller där ange någon orsak till sitt val.  

En annan viktig aspekt var även konfidentialitet, vilket innebär enligt Kvale (1997:109) att 

ingen biografisk data får presenteras i studien, forskaren får heller inte berätta om vilka som 

deltar i studien. I detta fall förklarades detta för deltagarna i det e-mail som skickades ut (se 

ovan), förutom konfidentialitet kring dem själva förklarades även att företaget de arbetade för 

inte heller skulle presenteras i studien. Pg a detta ges heller ingen beskrivning av något av 

företagen i denna studie då det finns möjlighet att spåra det tillbaka till företaget.  

 

Urval och access till fältet 

De personer som kom att delta i studien hittades genom författarens nätverk av kontakter. 

Personerna kontaktades via e-mail där det fanns en kort beskrivning om vem författaren till 

uppsatsen var och vad ämnet för uppsatsen var. Personerna som tillfrågades skulle uppfylla 

följande kriterier. De skulle arbeta för en privat organisation, ha ansvar för minst 15 personer i 

organisationen och de skulle arbeta i Mälardalsområdet. Anledningen till den geografiska 

placeringen var att intervjun skulle kunna ske personligen med intervjudeltagaren. De 

personer som valde att delta var mellan 31-62 år, en kvinna och fyra män deltog. Deltagarna 

hade ansvar för mellan 15 och 400 personer och de hade olika positioner inom det företag de 

arbetade i och arbetade på olika nivåer. De hade även en stor variation på hur länge de arbetat 

på den positionen de hade och hur mycket erfarenhet de hade inom ledarskap. Företagen de 

arbetade för agerar inom olika sektorer, alla deltagare arbetade på olika företag. Då alla 

deltagare skulle uppfylla vissa kriterier skulle urvalet kunna liknas vid ett kriterieurval 

(Patton, 2002: 238). Ett sådant urval innebär att de som deltar i studien måste uppfylla vissa 

förbestämda kriterier, detta för att få ett så fokuserat urval som möjligt för att få så relevant 

information som möjligt. Fokus i detta fall låg på ledarskap. Trots att urvalet endast bestod av 

fem personer fanns en stor variation på både kön, ålder, bransch som företaget verkade inom 

och antalet personer ledaren hade ansvar för. Genom detta uppnåddes maximal variation 

(Patton, 2002: 234-235).   

Intervjuerna och transkriberingen 

Alla intervjuer tog plats på intervjudeltagarens arbetsplats, anledningen till detta var att 

personen lättare kunde få plats för intervjun i sitt schema då denne inte behövde ägna någon 

tid till att åka iväg. Att personen befann sig på en plats där denne kände sig ”hemma” sågs 

också som något positivt då det kan ge förutsättning för en mer avslappnad intervjusituation. 

Innan inspelning av intervjun inleddes fick varje deltagare information kring konfidentialitet, 

hur den inspelade filen från intervjun skulle förvaras och ifall de hade några frågor. De fick 

även information om att de kunde stoppa inspelningen om de hade någon fråga och säga till 

ifall de ej förstod någon av frågorna som ställdes. Informationen hade de även fått i sitt 
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tidigare e-mail (se bilaga 2). Frågeguiden var semi- strukturerad, vilket innebar att det fanns 

vissa frågor som ställdes till varje deltagare (se bilaga 1) men i övrigt var det mycket 

deltagarnas egna svar som avgjorde vilka frågor som ställdes. Inspelningarna skedde med 

hjälp av en ”mygga” som fästes på datorn, detta gjorde att mikrofonen inte var så 

framträdande och att ha en dator på bordet är inget som ses som ovanligt. Detta gav en 

förutsättning för att skapa en mer avslappnad atmosfär då intervjudeltagaren inte behövde 

fokusera på att denne spelades in. 

De inspelade ljudfilerna låg på mellan 25 och 75 min, merparten hamnade på 25 – 30 min. 

Alla intervjuer gav mycket information och materialet var användbart. Ljudfilen till intervjun 

med Johan blev tyst mitt i då något hände med datorn som spelade in, ungefär tre minuter föll 

bort. Detta sågs inte som något större problem eftersom intervjun transkriberades dagen efter 

intervju tillfället, därmed låg Johans svar nära till hands i minnet hos författaren. 

Transkriberingen av intervjuerna skedde ordagrant där även en suck eller en längre tystnad 

skrevs ned, om intervjudeltagaren nämnde någon biografisk information utlämnades detta 

eller kodades om. Nämndes företagets namn skrevs enbart ”företaget” ut. Intervjudeltagarnas 

namn ändrades till fingerade namn som används i resultatdelen. Intervjudeltagarna fick 

namnen: Anders, Johan, Klara, Bengt och Karl. Namnen har ingen koppling till personerna, 

författaren har slumpmässigt valt ut namnen. 

Empiriutdragen som används för resultatdelen är omarbetade för att vara mer lättlästa, där har 

till exempel ordupprepningar tagits bort om inte upprepningen fyllde en funktion så som att 

understryka vikten av ett uttalande. Författaren upplevde att detta inte var något som kunde 

påverka meningen med empiriutdraget i någon större utsträckning. Vissa empiriutdrag fick 

kortas ned eftersom informationen i utdraget kunde avslöja branschen i vilken 

intervjudeltagaren arbetade.  

 

Analysförfarande 

Så som Taylor (2001: 38) skriver är inte analysen en helt separat sektion i arbetet. På sätt och 

vis börjar den redan när data börjar väljas ut. I detta fall kommer analysen att beskrivas från 

att transkriberingen påbörjas.  

Intervjuerna transkriberades inom några dagar efter att varje intervju var avslutad. Först 

lyssnade uppsatsförfattaren igenom intervjun en gång för att få en helhets uppfattning av 

materialet, därefter inleddes transkriberingen. Efter att tre intervjuer var transkriberade kunde 

redan där ett mönster skönjas i deltagarnas utsagor, något som visade sig vara genomgående 

för alla fem intervjuer. När alla intervjuer var transkriberade lästes de igenom noggrant vid ett 

flertal tillfällen, först utan att göra några markeringar, detta för att få en helhet av texterna. 

Efter detta inleddes kodningen av materialet. Kodning innebär att mönster och variationer 

återfinns i texten (Taylor, 2001: 39). De frågor författaren började med att ställa var vad är 

det som sägs? Och hur sägs det? Fokus var därmed både på innehållet i intervjudeltagarnas 

utsagor men också på hur språket användes i utsagorna. De olika mönster som återkom i 

texten plockades ut i form av stycken och meningar och lades i ett separat dokument. Det var 

dock viktigt att kontexten hela tiden följde med, en ensam mening säger inte alltid så mycket, 
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därmed togs hela stycken med för att kontexten inte skulle försvinna och därmed bli tolkad på 

ett skevt sätt. Varje mönster fick sedan en tillfällig rubrik och efter ett tag gick det även att se 

att vissa rubriker passade under en kategori med gemensamt namn. Efter mycket omarbetning 

och plockande med de olika mönster och rubriker framkom två olika tolkningsrepertoarer och 

fem subjektspositioner, dessa användes sedan som underlag för resultatdelen och för att 

påvisa hur konstruktionen av ledarskapet ser ut ifrån ledarens perspektiv. 

 

Forskarrollen 

Då uppsatsen vilar på en teoretisk och metodologisk grund som menar på att verkligheten 

konstrueras av språket (se avsnitt Teoretiska och metodologiska utgångspunkter) är det viktigt 

att reflektera över författarens roll i vad denna uppsats presenterar. Författaren kommer från 

en företagarfamilj där fadern under hela författarens uppväxt har innehavt en ledarposition i 

det egna företaget med upp till 40 personer som han har ansvarat för. Att ha en sådan 

bakgrund har därmed också skapat en diskurs kring hur författaren ser på ledarskap och 

organisationer, något som inte behöver värderas på något vis utan enbart behöver nämnas. Det 

är viktigt att tänka på författaren som ett subjekt, någon som för in sina egna tolkningar och 

värderingar i den text som Du nu läser. När författaren eller dess verk ses som objektiv 

representation har då läsaren stängt sig för världen och ser inte längre alternativen som finns 

utan har smalnat av sitt fält till en verklighet. Att göra en diskursiv studie som tar avstamp i 

socialkonstruktionism handlar om att ständigt vara reflexiv eftersom författaren aldrig kan 

vara neutral till materialet, det går inte att skilja mellan forskaren och forskningen. Det krävs 

av författaren att denne är medveten om detta genom hela arbetet, författaren blir själv en 

medskapare (Taylor, 2001: 17). 

Frågan kring all forskning blir alltid om den är tillförlitlig eller giltig. Det som gör 

diskursanalys tillförlitlig är att forskaren alltid är mycket noggrann med att beskriva hur 

arbetet har gått till steg för steg, detta för att läsaren ska kunna följa arbetets gång och att 

läsaren ska kunna utvärdera det som gjorts (Taylor, 2001: 41). Detta gäller inte enbart hur 

material har samlats in utan även i analys och resultat. Läsaren måste kunna följa med i 

resonemanget kring varför just detta presenterades i studien (Burr, 2003: 158- 159) Att kunna 

göra om samma studie och få samma resultat är inte troligt inom kvalitativ forskning så som 

inom kvantitativ. Detta är dock inget som den kvalitativa forskningen strävar efter heller. 

Kvalitativ forskning försöker inte framställa sanningen eller verkligheten om något, det 

handlar om en version av verkligheten som presenteras. När syftet är sådant behöver heller 

inte studien kunna kopieras och få samma resultat. (Burr, 2003: 158) Det är öppenheten eller 

transparensen i studien som gör att den kan ses som tillförlitlig. I detta fall handlar det bland 

annat om att författaren är noggrann i presentationen av empirin, att hela tiden sätta in läsaren 

i kontexten genom att i möjligaste mån ha med större empiriutdrag samt förmedla vad som 

sagts innan för att läsaren ska kunna avgöra om tolkningen av materialet har varit trovärdigt.  
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Resultat 

I det insamlade materialet från intervjuerna med ledarna kunde fem subjektspositioner som 

ledaren kunde anta eller tilldelas, dessa var: den raka och ärliga ledaren, den kommunikativa 

ledaren, den tillgängliga ledaren, den humoristiska ledaren och den dåliga ledaren i kontrast 

till den goda ledaren. Vidare identifierades även två tydliga tolkningsrepertoarer identifieras 

kring hur ledarna pratade om ledarskapet. Dessa var ledarskapet som auktoritärt och 

ledarskapet som empatiskt. Nedan presenteras och analyseras dessa närmre, empiriutdrag 

används för att tydliggöra var subjektsposition och tolkningsrepertoar. Författaren har även 

valt att ha med sina egna frågor som ställdes till intervjudeltagaren, detta för att tydligare visa 

i vilken kontext som svaret sades. De subjektspositioner som identifierades presenteras före 

tolkningsrepertoarerna. Detta då det är viktigt att inledningsvis få en uppfattning av vilka 

subjektspositionerna är då de används under resultatdelen för tolkningsrepertoarerna. Flera 

subjektspositioner kan ingå i en eller flera tolkningsrepertoarer. Mer om detta i avsnittet om 

vilka tolkningsrepertoarer som identifierades samt under diskussionsavsnittet. 

Subjektspositioner 

Som nämndes ovan identifierades fem stycken subjektspositioner vid analysen av det 

insamlade materialet. Vad gäller dessa är det viktigt att tänka på att de existerar tillsammans 

med varandra och inte utesluter varandra. Ledarna kunde i en och samma mening påvisa flera 

subjektspositioner och därmed kan samma empiriutdrag återkomma under flera subjekts-

positioner. Detta då en individ ständigt gör anspråk på olika subjektspositioner i sitt tal. 

Den raka och ärliga ledaren 

Innan det kommande empiriutdraget hade Klara svarat på frågan kring vad hon ansåg 

kännetecknade ett gott ledarskap och ett mindre bra eller dåligt ledarskap. Efter detta fick hon 

frågan om hur hon ville att hennes medarbetare skulle se på henne som ledare.  

  

I- ”Så jag tänkte att hur vill du att dina medarbetare ska se dig som ledare?” 

Klara- ”Som rak, ärlig och tydlig. För det är något som jag strävar efter hela 

tiden, att vara ärlig.” 

Genom intervjun med Klara återkom hon flera gånger till ordet ärlig. När hon fick frågan om 

att utveckla hur hon visade att hon var ärlig började hon att prata om situationer som kan 

uppstå med medarbetarna. När Klara pratade om arbetsmarknaden förklarade hon att i och 

med finanskrisen har den varit instabil från och till. Om den är instabil finns det en risk att 

företaget inte kan erbjuda arbete och detta ville hon både vara ärlig med samtidigt som hon 

inte ville att medarbetaren skulle börja oroa sig i onödan ifall allting ordnade sig.  

”För då vill ju jag vara ärlig, samtidigt så jag vill inte säga nej men nu är det 

kört, för det kan jag ju inte heller säga utan att jag vill ju ha den här, att jag kan 

faktiskt inte säga hur det ser ut. Jag jobbar ju självklart på att få ett klart och 

tydligt besked att så här ser det ut, men att jag vill vara… ärlig med hur 

situationen ser ut, att inte säga det är lugnt, oroa dig inte.” 

Klara förmedlar därmed både att hon vill att medarbetarna ska se henne som ärlig samtidigt 

som hon även exemplifierar hur hon legitimerar sin position som den raka och ärliga ledaren 
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genom att påvisa hur ärligheten yttrar sig, empiriutdraget visar också på att hon vill vara rak i 

kommunikationen. Hon kan inte vagga in medarbetaren i en falsk trygghet som sedan kan slå 

tillbaka hårt, både mot henne och mot medarbetaren, utan det krävs att vara rak och ärlig med 

hur situationen ligger till. Detta visar hon genom att säga exakt så som hon upplever 

situationen ”jag kan faktiskt inte säga hur det ser ut”. Att vara ärlig och rak går i och med det 

hand i hand. Dessa ord är också ett uttryck för att förmedla att hon är ärlig och därmed 

förstärker ytterligare sin subjektsposition. Det är även denna detaljrikedom i hennes utsaga 

som gör att hennes legitimering av subjektspositionen upplevs som trovärdig. Detta då hon 

kan både förklara hur hon vill att medarbetarna ska se henne men också ge exempel på när 

och hur hon förmedlar att hon är ärlig. Klara tillämpar därmed detaljrikedomen som en 

retorisk resurs. Klara använder dessutom ”jag” igenom hela empiriutdraget, hon pratar utifrån 

sig själv i förhållande till sitt ledarskap istället för att prata i det generella. Detta är något som 

förstärker hennes trovärdighet eftersom hon hela tiden utgår från sig själv när hon pratar. Här 

påverkar frågans utformning också hur Klara kan svara eftersom den är riktad till henne som 

person, detta öppnar upp och möjliggör för Klara att kunna prata utifrån sig själv. Klara visar 

dock att det kan vara problematiskt att vara för rak och ärlig eftersom det också kan göra 

medarbetaren orolig, det kanske inte är några problem för medarbetaren att få arbeta och då 

har denne blivit orolig i onödan. Klara upprätthåller dock balansen mellan att vara ärlig och 

för ärlig genom att säga att hon inte vet exakt hur det ser ut, hon avvaktar därmed att ge ett 

rakt svar tills hon vet mer om situationen.  

Under intervjun med Anders fick han frågan kring om han hade någon utbildning i ledarskap. 

Han berättade då om olika ledarskapsutbildningar han gått genom åren på de olika företagen 

han arbetat på förut. Han berättade att det var ett tag sedan som han gått någon utbildning och 

att det var dags för en ny sådan. Utifrån detta fick han frågan vad han anser är ett bra 

ledarskap, efter en kort fundering svarade han: 

”Rak, direkt, direkt i feedback, ärlig, föregå med gott exempel. Oavsett nivå skulle 

jag vilja påstå så är det viktigt. Det är förmodligen mer viktigt än vad många 

begriper för man har alltid ögonen på sig från alla möjliga håll. Så rak, föregå 

med gott exempel.” 

En bit längre fram i intervjun hade Anders pratat om vad han anser är mindre bra eller dåligt 

ledarskap. Han fick då frågan hur han ville att medarbetarna skulle se honom som ledare. 

Anders lade fram många egenskaper och exemplifierade dessa, han avslutade med att tillägga 

följande empiriutdrag. 

”/…/ och sedan ärlig och rak då.” 

Likaså Anders förmedlar därmed vikten av att vara ärlig och rak som ledare, hur han själv vill 

att medarbetarna ser på honom som ledare. Anders tar inte upp några exempel på hur han 

legitimerar sin ärlighet i interaktion med sina medarbetare, utan nämner bara egenskaperna. 

Vid ett tillfälle under intervjun förklarar han att det inte är roligt om en ledare ena stunden 

säger en sak men egentligen menar något annat eller säger något annat när medarbetaren inte 

hör. 
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I- ”Om man då vänder på steken, vad blir det då om det skulle vara en mindre bra 

eller en dålig ledare rent av?” 

Anders- ”Ja… naturligtvis en som har dolda agendor, motsatsen till rak, det är 

aldrig kul och liksom bli stucken med kniven i ryggen. Och… ja det är egentligen 

det som är det att titta på om jag har ett exempel på en dålig ledare så är det ju… 

dålig på att kommunicera och har dolda agendor. ” 

Han förmedlar därmed ärlighet i form av att ledaren ska säga samma sak som denne också 

menar. Att inte säga en sak till medarbetaren för att sedan baktala denne. Han förmedlar 

ärlighet genom att illustrera ha dolda agendor som en negativ handling inom ledarskapet.  

Under intervjun med Karl använde inte han ordet ärlig explicit för att beskriva en ledare, 

däremot pratade även han om hur viktigt det är att vara rak. Han pratade om egna erfarenheter 

kring hur viktigt det är som ledare att fånga upp ett problem i tid och gå rakt på sak när 

problemet ska lösas, att inte linda in och ignorera problemet. För att slutligen konkretisera hur 

en ledare ska agera i en sådan situation uttryckte han sig enligt följande. 

”Och sen, agera rätt så snabbt då prompt liksom på saker och ting, inte låta ligga 

och jäsa. Det tror jag är… alltså min tidigare verksamhet också, där tror jag ju så 

att där var det inte mycket som låg och jäste då det tror jag, för det hann det 

aldrig, utan där var det på som tusan. Jag tror att man ska vara liksom rätt på, 

det här lesser fair ledarskapet det tror jag funkar sällan bra i längden. Det skenar 

iväg, det blir andra problem.” 

Med ”vara rätt på” förmedlade han just hur rak en ledare ska vara i interaktionen med 

medarbetarna. Han pekar mot hur detta har fungerat i tidigare verksamhet så att inget ”låg 

och jäste”. Utefter hans erfarenheter var ett sådant förhållningssätt det bästa om ledaren 

behövde hantera ett problem eller ett växande problem, med medarbetarna. Karl legitimerar 

sin utsaga då genom att både påvisa vad som är viktigt i ledarskapet, att vara rak, men också 

varför det är viktigt, att inget ligger och jäser. Han gör därmed sitt påstående trovärdigt genom 

att utgå från vad som tidigare har fungerat inom en organisation. På så vis antar även han 

subjektspositionen den ärligt raka ledaren, genom att lyfta vikten av att ha en rak interaktion 

med medarbetaren samt varför det är viktigt.  

Alla tre intervjudeltagarna uttrycker hur de både ser på ärlighet och att vara rak som viktiga 

aspekter inom ledarskapet. Detta uttrycks i empiriutdragen både generellt inom ledarskap när 

intervjudeltagarna berättar vad de anser är bra ledarskap men också i det specifika då de 

förmedlar hur de vill att medarbetarna ska se just han/hon som ledare. I utsagorna finns 

därmed tydliga mönster av subjektspositionen den raka och ärliga ledaren. Detta uttrycktes 

inte lika tydligt hos alla intervjudeltagarna, men det anses ändå vara en framträdande och   



23 
 

Den kommunikativa ledaren 

Den kommunikativa ledaren var en subjektsposition som de flesta av intervjudeltagarna intog 

genom sin konstruktion av ledarskapet.  

Följande empiriutdrag kommer ifrån Bengt när han pratade om vad som var det viktigaste han 

tog med sig från en ledarskapsutbildning han hade varit på. Han berättade då vad det 

viktigaste var och förklarade att det var så enkla saker som att lyssna på sina medarbetare. 

Han kom även in på hur hans bransch kunde vara konservativ ibland men att han försökt 

undvika vad han såg som den konservativa formen av ledarskap. Det han förmedlar är att det 

nya ledarskapet handlar om kommunikation. Han sade.  

”Jag är väldigt open- minded, jag lyssnar väldigt mycket på mina medarbetare, 

låter de mer tycka, tänka, fundera, komma med lösningar, så länge de håller sig 

inom ramarna för allt vad det gäller med arbetsmiljö, ekonomi osv.” 

Under intervjun förmedlar Bengt också ett exempel på hur han använder 

kommunikationen som verktyg för att kunna lösa problem som uppstår i arbetsgruppen. 

”Och då blir det ju ibland lite osämja i gruppen, någon gapar och skriker på `hur 

fan kunde du göra sådär, nu får vi göra om det och det drabbar ackordet´och så 

vidare. Och då kan det vara lite livat nere i fikarummet. Men oftast går man ner 

och lyssnar, då brukar jag gå ner och så lyssnar man igenom båda sidor och så 

sitter vi och pratar om det, så brukar det alltid komma till en lösning.” 

Det första empiriutdraget handlar om hur kommunikationen kan se ut i vardagen, att det inte 

behöver vara något speciellt problem eller dylikt i fokus. Han pekar på hur han själv anser att 

han är som ledare, han är ”open- minded”. Dessutom förklarar han på vilket sätt han är open- 

minded, detta genom att han lyssnar på medarbetarna och låter dem komma med lösningar. 

Samtidigt pekar han också på att det finns gränser för vad de kan göra, gränserna handlar 

bland annat om arbetsmiljö och ekonomi. Detta gör Bengt trovärdig i sin utsaga eftersom han 

både förklarar hur han är open- minded men också förklarar att det finns en gräns för hur pass 

mycket medarbetarna kan påverka. Det andra empiriutdraget handlar om hur kommun-

ikationen kan se ut när ett problem har uppstått inom arbetsgruppen. I det förmedlar Bengt hur 

viktig kommunikationen är genom att de lyckas lösa problemet eller situationen genom att 

han lyssnar på vad medarbetarna har att säga och att de sedan tillsammans pratar om vad som 

har hänt eller är på väg att hända. Tydligt blir även här att kommunikationen sker i dialog, att 

det inte handlar om en envägskommunikation från ledarens sida. Han startar med att förklara 

vad han gör för att bidra till att lösa situationen ”då brukar jag gå ner och så lyssnar man 

igenom båda sidor”. Från detta går han till att prata om vad de alla gör tillsammans ”och så 

sitter vi och pratar om det”. Han går då från sig själv till alla skapa en ”vi” känsla där en 

dialog uppstår mellan deltagarna i situationen. ”Så brukar det alltid komma till en lösning”, 

genom den utsagan visar han vad kommunikationen får för resultat, att de löser situationen 

som uppstått.  

I empiriutdragen ovan förmedlar då Bengt tydligt hur han förhandlar fram och intar 

subjektspositionen som den kommunikativa ledaren i konstruktionen av ledarskapet.  
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I intervjun med Karl berättar han att företaget han arbetar i inte har tänkt expandera inom den 

närmsta framtiden, skulle de göra det krävs dock en omstrukturering organisationsmässigt och 

det skulle även innebära att fler ledarpositioner skulle krävas när organisationen växer. När 

fler medarbetare rekryteras, ska samordnas och samarbeta går han in på vad han ser som 

viktigast i en omstrukturering och i ledarskap.   

”Grunden för det här, och det tror jag är väldigt viktigt i allt ledarskap, det är 

min erfarenhet, det är att vara kommunikativ. Det kanske låter fånigt det ordet jag 

vet inte, men det är jätte viktigt.” 

Genom detta förmedlar han vikten av kommunikation och då genom hans egen erfarenhet. 

Han tillskriver kommunikation som en del i ledarskapet och bidrar då till att skapa 

subjektspositionen den kommunikativa ledaren som en del i ledarskapets konstruktion.  

I intervjun med Klara använder hon inte ordet kommunikation eller kommunikativ, men hon 

förmedlar likväl genomgående hur kommunikationen präglar hennes ledarskap. Hon pratar 

mycket om hur hon vill att medarbetarna ska känna att de kan komma till henne och prata om 

det är något som de tycker är obekvämt eller bara har helt vanliga frågor. Innan följande 

empiriutdrag pratar Klara om vilken form av kontakt med medarbetarna hon föredrar, en 

personlig kontakt eller en kontakt som är mer formell. Klara anser att det är upp till 

medarbetaren men hon föredrar själv att kontakten är personlig. Efter detta pratar Klara om att 

det kan bli jobbigt om det blir för personligt också, men hon vill samtidigt förtydliga att det är 

en personlig kontakt hon föredrar och vill gärna att medarbetarna ska känna att de kan vara 

personliga med henne. 

”För att jag är ju som person, är ju jag väldigt, väldigt personlig så att jag går ju 

gärna in delar väldigt mycket alltså gärna med mig av mig själv(…) Men 

samtidigt så måste man ju hålla, det blir jobbigt om det blir för personligt, det kan 

man ju inte vara alltså någonstans alltså man måste ju behålla det här prof-

essionella (… )Men jag vill gärna och ser gärna att medarbetarna kan vara 

personliga med mig(…) Och att vi kan liksom så att jag kan stötta dem och hjälpa 

dem om det skulle vara något att, jo men att de… ja men att man kan vara mer 

personlig(…) Så just för att man ska, att relationen ska bli djupare men sen som 

sagt det är ju vad jag tycker.” 

 Klaras kommunikation handlar mycket om att kunna vara personlig, hon uttrycker en önskan 

om att medarbetarna ska kunna vara personliga i kommunikationen med henne och att hon 

själv är väldigt personlig i kommunikationen med dem. Vidare vill hon att kommunikationen 

ska göra relationen till medarbetarna djupare, det ska fortfarande vara en professionell relation 

uttrycker hon, men kommunikationen fyller syftet för henne att genom att fördjupa relationen 

ska medarbetarna känna att de kan prata med henne om allt oavsett hur obekvämt det är. Det 

hon förmedlar med detta är att kommunikationen fördjupar relationen med medarbetarna, 

detta framhålls genom att hon gärna vill ha en personlig kommunikation. På detta sätt 

legitimerar hon sig i språket som kommunikativ och antar då också positionen som den 

kommunikativa ledaren. 



25 
 

Den tillgängliga ledaren 

I intervjun med Anders märks tydligt hur han förhandlar fram subjektspositionen som den 

tillgänglige ledaren. Detta empiriutdrag är från Anders svar på frågan hur han vill att hans 

medarbetare ska se honom. Innan har han pratat om vad han anser är en dålig ledare, det fanns 

dock ingen motsats till tillgänglig i framställningen av det dåliga ledarskapet.  

”Jag vill att jag ska vara tillgänglig. Så fort jag är på kontoret försöker jag alltid 

ha dörren öppen, försöker alltid ta tid i veckan att egentligen bara gå ut i 

verksamheten, träffa folk och bygga upp någon typ av förtroende. Så 

tillgänglighet tror jag är viktigt. Så jag försöker jobba på det då, att de ska 

uppfatta mig som tillgänglig ” 

I empiriutdraget visar Anders att vara tillgänglig är en del av hur han vill att medarbetarna ska 

se honom. Sedan visar han även på vilket sätt han visar att han är tillgänglig. Han påvisar 

även att det inte enbart handlar om att han gör sig tillgänglig utan att tillgängligheten sker i 

interaktion, att han jobbar på att medarbetarna ska uppfatta honom som tillgänglig. 

Empiriutdraget är detaljrikt där Anders både uttrycker en önskan om att han ska vara 

tillgänglig för medarbetarna men han påvisar även hur han förmedlar denna tillgänglighet till 

medarbetarna. Detta gör han genom att ha dörren öppen till sitt kontor men också gå till 

medarbetarna och träffa dem där de arbetar. Detaljrikedomen gör hans positionering som den 

tillgängliga ledaren trovärdig. Genom denna förhandling legitimerar och positionerar han sig 

som den tillgängliga ledaren på arbetsplatsen.  

Då Anders är en högt uppsatt chef inom organisationen på hans avdelning blir därmed också 

författaren intresserad av att veta ifall det gäller alla inom organisationen eller enbart de som 

arbetar närmast honom. Anders svarar då: 

”Ja, alltså, i mitt fall är det att, det ska vara helt okej för vem som helst på vårt 

företag att få tag i mig om de så önskar. Och när jag är ute och går i 

verksamheten, så går ju jag fram och pratar med alla medarbetare. Försöker lära 

känna de vid namn, jag tror det, då vet, alltså folk vill synas och bli uppskattade 

för det de gör, det fungerar liksom.” 

Här uttrycker han att detta gäller alla på arbetsplatsen, inte bara de som är närmast honom 

utan att alla oavsett vilken nivå de arbetar på, ska kunna kontakta honom om det är något. Han 

visar även på hur han skapar känslan av tillgänglighet. I interaktionen med medarbetarna ute i 

verksamheten skapar han en relation som öppnar upp för en känsla av ledaren som tillgänglig. 

Därmed både positionerar han sig i subjektsposition som den tillgängliga ledaren samtidigt 

som han visar hur han legitimerar positionen.  

Johan pratar om att dörren till hans kontor alltid ska vara öppen och är den inte det ska 

medarbetarna känna att det bara är att knacka på. Detta visar sig tydligt under intervjun då det 

knackar på dörren och en medarbetare öppnar för att byta några ord med Johan. Johan svarar 

på frågorna och medarbetaren tackar för sig och stänger dörren. I och med detta har Johan 

både förmedlat hans position som tillgänglig ledare, både verbalt men också med ett tydligt 

exempel som sker när författaren sitter med under intervjun.  
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Karl uttrycker även han att vara tillgänglig är en del av ledarskapet, detta empiriutdrag hör 

ihop med samma som när Karl pratade om hur viktigt det är att vara kommunikativ i sitt 

ledarskap, han pratar vidare om kommunikationen genom att visa hur han är tillgänglig 

genom en viss form av kommunikation. 

”Att vara tillgänglig inom rimliga gränser så att säga att medarbetarna ska veta 

vad som gäller. Man ringer inte på telefon för skitsaker kl 23 en lördag kväll utan 

då är det larm som gäller och då hör man av sig. Men alltså att vara 

kommunikativ, elektroniskt sätt jätte viktigt att så att säga snabbt svara på sms 

och mail om kanske ibland ganska små saker men avgörande viktiga. Att en 

medarbetare ställer en fråga, du det är någonting idag på eftermiddagen, kan jag 

göra såhär eller kan vi göra såhär? Det är liksom inget man kan vänta med till 

dagen därpå utan där måste man ge ett rakt besked om det är någon som är 

villrådig.” 

 Karl visar därmed hur han är tillgänglig för medarbetarna, samtidigt finns det en dimension 

som visar att tillgängligheten också innebär gränser. Han vill inte bli kontaktad på tider som 

ligger utanför arbetstimmarna, om det inte gäller en nödsituation. På så vis har han först 

förmedlat hur han är tillgänglig och därmed positionerat sig som den tillgängliga ledaren men 

han har också förmedlat att det finns gränser i att vara tillgänglig. 

Även Klara har sett hur denna gräns kan överskridas, hon uttrycker hur hon i sin roll som 

ledare vill kunna hjälpa och finnas till hands för medarbetarna, men att vissa medarbetare går 

lite för långt vad det gäller att använda ledarens tillgänglighet och begär lite för mycket, detta 

tar hon upp som ett krav som finns från flera av medarbetarna.  

”Från personalens sida, där är de ofta att de tycker att man ska vara tillgänglig 

dygnet runt/…/” 

I empiriutdraget uttrycker därmed Klara att många medarbetare kräver att hon ska som ledare 

finnas tillgänglig för de när som helst. Klara har fått arbeta med detta och satt upp gränser för 

sig själv för att hon inte ska använda mobilen för mycket utanför arbetstid eller svara på e-

post när hon egentligen inte arbetar. Klara har då förmedlat att hon är tillgänglig genom att 

hon vill finnas till hands för sina medarbetare, hon förhandlar då fram positionen som den 

tillgängliga ledaren. Samtidigt visar hon även att det kan finnas nackdelar med att vara 

tillgänglig när medarbetarna får allt för höga förväntningar och ställer krav utifrån dessa.  

 

Den humoristiska ledaren 

En subjektsposition som identifierades i materialet var den humoristiska ledaren. Ledaren som 

tar sitt arbete på allvar men som också tycker att det ska finnas humor och glädje i 

interaktionen med medarbetarna.  

Karl uttryckte en önskan om att det skulle finnas humor i ledarskapet när han pratade om hur 

han ville att medarbetarna skulle se honom som ledare. I empiriutdraget pratade han om hur 

han ville att han skulle uppfattas i interaktionen med sina medarbetare.  
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”/…/gärna använda lite humor ibland och sådär och, de tror då inte att- jävla 

torrboll utan, ha lite humor, lite glimten i ögat också, det uppskattar de flesta av 

oss tror jag och man behöver ha det.” 

Han pekar här på hur han vill att medarbetarna inte ska uppfatta honom som en torrboll, det 

vill säga en tråkig människa, utan att han vill visa att han har lite humor. Han uttrycker även 

vikten av att humor ska finnas med i interaktionen med medarbetarna, detta sett utifrån hur 

han själv uppfattar det. Här förmedlar Karl både ett motstånd mot ledaren som torrboll och 

samtidigt positionerar han sig som den humoristiska ledaren genom detta motstånd. Om han 

inte är torrbollen så är han motsatsen, den humoristiska ledaren. 

Även Anders pratar om vilka egenskaper en bra ledare har, han kommer in på aspekten med 

att inte vara så allvarlig hela tiden. Även han nämner hur han gärna ser att människor har 

glimten i ögat, det ska finnas något mer är enbart att vara allvarlig när han interagerar med 

medarbetarna.  

”Så rak, föregå med gott exempel. Så gillar ju jag folk som har glimten i ögat 

också, inte för allvarligt. Alltså man är allvarlig i grund och botten, men man kan 

inte gå runt och vara allvarlig hela tiden.” 

När Klara får frågan om hur hon vill att hennes medarbetare ska se henne som ledare pratar 

hon kring olika egenskaper som hon tycker är viktiga. Hon väljer sedan också att tillägga 

humor som en del av ledarskapet. 

”Sen hoppas jag att de ser mig som ganska humoristisk.”  

Klara ser även hon därmed humor som en viktig dimension i ledarskapet. Hon uttrycker en 

önskan om att ses som humoristisk av medarbetarna och även intervjun med henne är mycket 

lättsam med mycket skratt, men när det inte passar in i situationen är hon också allvarlig vill 

hon påpeka, att det handlar om att både kunna vara humoristisk men att också kunna vara 

professionell när det behövs.  

Ingen av intervjudeltagarna påvisar den humoristiska sidan genom några exempel på hur de är 

humoristiska i sitt ledarskap, utan använder sig enbart av en önskan och ett uttryck om att vara 

humoristiska i ledarskapet.  

 

Den dåliga ledaren i kontrast till den goda ledaren. 

Den dåliga ledaren var en subjektsposition som ingen av intervjudeltagarna förmedlade 

genom att de själva framställde sig som den dåliga ledaren.  Det var genom deras syn på hur 

ett dåligt ledarskap kan uttrycka sig i interaktionen med medarbetarna som subjektspositionen 

framträdde. Subjektspositionen skapades då författaren ställde frågan om vad en mindre bra 

eller dålig ledare skulle påvisa för egenskaper i sitt ledarskap. Genom att intervjudeltagarna 

då framställde en dålig ledares egenskaper och sedan inte använda någon av dessa i sitt 

ledarskap antog de därmed också subjektspositionen som den goda ledaren. Fyra stycken av 

intervjudeltagarna hade själva erfarenhet av att haft eller ha chefer som de ansåg påvisade 

subjektspositionen den dåliga ledaren, även om ledaren inte alltid behövde vara dålig kunde 

den ändå visa vissa element av ett dåligt ledarskap. Intervjudeltagarna framställde sitt eget 
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ledarskap som positivt genom att de påvisade flera egenskaper i sitt eget ledarskap som också 

återfanns i svaren på vad de själva ansåg var ett bra ledarskap. För att en ledare ska kunna 

positionera sig som en god ledare krävs dock att det finns en dikotomi till subjektspositionen 

den goda ledaren, därför väljer författaren att ha med den dåliga ledaren och den goda 

ledaren som subjektspositioner som är möjliga att anta i diskursen om ledarskap.  

Empiriutdraget nedan kommer ifrån intervjun med Bengt. Innan empiriutdraget hade han i 

intervjun fått frågan om vad som är bra ledarskap och han gav ett utförligt svar på detta om 

exempelvis vikten av att lyssna på medarbetarna. När han efter får frågan om vad som då kan 

ses som mindre bra ledarskap väljer han här att förmedla den dåliga ledaren som en dikotomi 

till den goda ledaren. 

I:” Så då om man går över på en mindre bra ledare vilka egenskaper tycker du 

utmärker en sådan?” 

Bengt:” Ja det är ju raka motsatsen, det är den här diktatorschefen, den som 

bestämmer allt, pekar med hela handen, gapar och skriker och tror att de är 

Tarzan liksom. Och som inte lyssnar in sina medarbetare. Tyvärr har vi ju haft 

lite så även inom företaget att chefer över mig inte lyssnar riktigt in till vad vill 

gruppen, när det kommer in kanske nya medarbetare, som inte riktigt håller 

måttet och som inte funkar. Då när chefen över oss blir lite konflikträdd och inte 

vågar ta tag i problemet utan bara vill stryka ett streck över det, nu går vi vidare. 

Och det fortfarande inte fungerar i gruppen, skapar oro i ledena. Vi får 

medarbetare som mår dåligt så de går hem och blir sjukskrivna på grund av ett 

litet antal människor som är nya gruppen och inte riktigt funkar. Då tycker jag 

som chef att man tar tag i problemet, inte sopar under mattan. Utan tar tag i 

grejen, red ut problemet.” 

Det han förmedlar i denna utsaga är att ett dåligt ledarskap präglas av en 

envägskommunikation. En ledare som inte tar till sig sina medarbetare utan bara går på vad 

denne själv anser är det korrekta. Att den inte vågar ta tag i problemen utan stryker ett streck 

över dem. Det är ett sätt att inte lyssna på sina medarbetare. Genom att undvika problemet har 

denne indirekt valt att ignorera vad medarbetarna anser vara ett problem och därmed också 

något som är viktigt för dem. Detta påvisar därmed också envägskommunikationen. Genom 

dessa utsagor kan då Bengt positionera sig själv utanför subjektspositionen den dåliga 

ledaren. Detta då han själv använt sig av vad han ser som bra ledaregenskaper när han berättat 

hur han själv är som ledare och vill bli sedd som ledare (se tidigare empiriutdrag från Bengt). 

Det han gör då är att positionera sig som den goda ledaren och är samtidigt med och 

förhandlar fram subjektspositionen den dåliga ledaren genom att förmedla vissa egenskaper i 

negativ bemärkelse i förhållande till ledarskapet. Bengt utgår ifrån sin egen erfarenhet när han 

förmedlar vad en dålig ledare besitter för egenskaper. Han både förklarar vilka de dåliga 

egenskaperna är men ger även konkreta exempel på hur hans ledare kan bete sig. Det är detta 

som gör empiriutdraget intressant men också som gör Bengt trovärdig. 

När Anders under sin intervju får frågan om vad han ser som dåligt eller mindre bra ledarskap 

väljer han att direkt uttrycka bristen på kommunikation som dåligt ledarskap.  
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I:” Om man då vänder på steken, vad blir det då om det skulle vara en mindre bra 

eller en dålig ledare rent av?” 

Anders:”Ja… naturligtvis en som har dolda agendor, motsatsen till rak, det är 

aldrig kul och liksom bli stucken med kniven i ryggen. Och… ja det är egentligen 

det som är det att titta på om jag har ett exempel på en dålig ledare så är det ju… 

dålig på att kommunicera och har dolda agendor. ” 

Han påvisar därmed att den dåliga ledaren är dålig på att kommunicera både genom att 

använde de exakta orden men också genom att ledaren döljer något. Det finns något 

bakomliggande som inte kommer fram till medarbetarna, kommunikationen avstannar 

därmed. Anders har då även han förmedlat subjektspositionen den dåliga ledaren genom att 

tillskriva denne egenskaper, även för honom som för Bengt ligger egenskaperna i motsats till 

hur han framställer sitt eget ledarskap. Genom att skapa ett dåligt ledarskap skapas samtidigt 

ett gott ledarskap, samtidigt genom att inte benämna sitt eget ledarskap med samma 

egenskaper som det dåliga gör dem motstånd mot den subjektspositionen och antar istället 

positionen som den goda ledaren.  

Utsagorna här handlar om hur en dålig ledare framställs men inte hur det goda framställs 

explicit. Fokus ligger därmed på den dåliga ledaren eftersom dessa två dikotomier existerar på 

grund av varandra. Skulle inte den goda finnas skulle heller inte den dåliga finnas. Utsagorna 

konstruerar då subjektspositionen den dåliga ledaren i kontrast till den goda ledaren.  
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Tolkningsrepertoarer 

Två tolkningsrepertoarer var också något som identifierades vid analysen av de transkriberade 

intervjuerna. Tolkningsrepertoarerna var sådana språkmönster som var övergripande och 

innefattade många utsagor där ledarskapet konstruerades på ett visst sätt. De två tydliga 

repertoarerna som hittades i materialet var ledaren som auktoritär och ledaren som empatisk. 

Det ligger ingen värdering i någon av dessa tolkningsrepertoarer, det vill säga att vara 

auktoritär behöver inte vara negativt eller positivt, det är bara olika ramar som existerar för 

hur ledarskapet framställs och konstrueras i språket. Att vara auktoritär kan rymma 

subjektspositioner som förknippas med olika former av ledarskap, samma gäller för 

ledarskapet som empatiskt. Detta resonemang kommer att få mer fokus i diskussionen efter 

resultatavsnittet.  

Ledarskapet som auktoritärt 

I konstruktionen av det auktoritära ledarskapet återfanns vissa nyckelord och sätt att 

framställa ledarskapet på. Ledarskapet var i detta fall mer inriktat på hur ledaren framförde 

direktiv till medarbetarna, var tydliga i ledarskapet och satte upp riktlinjer.  

När Klara pratade om hur ett bra ledarskap ser ut kom hon in på följande. 

/…/faktiskt kunna sätta tydliga riktlinjer, för det tror jag annars blir det inget 

tydigt ledarskap, att det kan vara svårt och jag tror ju att vi någonstans behöver 

någon som är lite… inte hård på något sätt man att man ändå kan vara tydlig med 

vad som förväntas/…/ 

Klara pratar om detta i sammanhanget med ett bra ledarskap, därmed finns det med 

dimensionen av ledarskapet som auktoritärt som positivt.  

Följande empiriutdrag användes tidigare under dåligt ledarskap, anledningen till att det 

används igen är att det pekar mot det auktoritära ledarskapet på ett mycket tydligt sätt, men 

från en vinkel där det framställs som negativt. Bengt uttrycker följande när han pratar om hur 

ett dåligt ledarskap skulle se ut.  

”Ja det är ju raka motsatsen, det är den här diktatorschefen, den som bestämmer 

allt, pekar med hela handen, gapar och skriker och tror att de är Tarzan liksom.” 

Genom dessa två empiriutdrag från Klara och Bengt visas då direkt att ledarskapet som 

auktoritärt konstrueras med två olika inriktningar, både som positivt och negativt. Samtidigt 

handlar båda om en liknande form av ledarskap där det handlar om tydlighet från ledarens 

sida, att lite av dialogen med medarbetaren byts ut mot envägskommunikation, även om det 

inte behöver få ett negativt resultat.  

När Johan får frågan om vad han skulle vilja förbättra i sitt ledarskap uttrycker han en form av 

önskan om att han skulle ha haft ett mer auktoritärt ledarskap.  

”Ja ibland kanske man skulle tycka att man skulle ha tagit tag i saker på ett något 

bättre sätt. Varit mera aktiv, ibland kanske man vill undvika konflikter och man är 

inte riktigt nöjd med hur folk gör saker men man vill inte riktigt stöta sig liksom 
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och gå fram och peka med hela handen och nu får du skärpa till och liksom 

sådana här saker då.” 

”Gå fram och peka med hela handen” med en form av efterföljande tillrättavisning pekar 

därmed på en framställning av ledarskap som auktoritärt. Johan förmedlade inte detta som en 

del av hans ledarskap utan framförde det som något han skulle vilja förbättra i ledarskapet.  

Ledarskapet som auktoritärt framställs därmed som ett ledarskap med tydliga riktlinjer, mer 

fokus på envägskommunikation och att ledaren faktiskt påvisar sin position som ledare för 

medarbetarna.  

Ledarskapet som empatiskt 

Att vara empatisk i sitt ledarskap var något som författaren upplevde som viktigt för 

intervjudeltagarna eftersom detta var något som de ofta kom tillbaka till, speciellt när det 

handlade om vilka egenskaper en bra ledare hade och hur de själva ville att medarbetarna 

skulle se dem. Karl påvisade dock också att vara empatisk kunde ha en annan sida, han 

pratade om att en ledare heller inte fick ta in för mycket av människorna denne jobbar med, 

detta kan i så fall leda till att ledaren hamnar i grubblerier. Karl gick även in på mer detaljer 

här, detta går dock inte att gå in på något mer då det avslöjar för mycket om vad det är för 

organisation han jobbar inom. Det han pratade om tolkas dock som att om ledaren blir för 

empatisk, det vill säga inkännande, med medarbetaren kan det tära på ledaren i form av att 

denne tar på sig andra människors problem och kan inte hantera situationen ordentligt. Att 

vara empatisk behöver därmed inte enbart innebära att ledarskapet blir bra.  

För övrigt framställdes ledarskapet som empatiskt som något positivt. Bengt var väldigt tydlig 

i sin utsaga när han pratade om vad han tog med sig från en ledarskapsutbildning han hade 

varit på tidigare. 

/…/det här att lyssna på människor. Stanna upp, lyssna, vad är det som de 

egentligen säger? Hur mår de, hur känner de, hur tänker de? 

Genom detta empiriutdrag förmedlar Bengt direkt hur han konstruerar ett empatiskt ledarskap, 

han lyssnar på vad medarbetarna har att säga, när han säger ”vad är det som de egentligen 

säger?” pekar han dessutom på en form av metakommunikation som ligger djupare än att bara 

höra vad det säger, troligen tittar han här även på hur de säger det och i vilket sammanhang. 

Han vill genom detta höra hur de mår, känner och tänker.  

”Jag går ofta något varv på arbetsplatsen, snackar lite skit med medarbetarna, 

kollar läget lite privat.” 

I denna utsaga visar Bengt även i vilket sammanhang det är som han är empatisk, att han går 

och pratar med medarbetarna på deras arbetsplats, det är ledaren som kommer till 

medarbetaren och söker interaktion, istället för att medarbetaren måste söka upp ledaren.  

”/…/jag vill gärna känna att alla mår bra, alla känner att de får tiden och göra 

det de ska, har tiden på sig, att de mår bra. ” 

Bengt pratar här om hur han genomgående i arbetet hela tiden vill att alla ska få må bra på 

arbetsplatsen, att alla ska få tiden de behöver för att genomföra sitt arbete. I detta påvisar han 
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hur han hela tiden vill se till individen i största möjliga utsträckning, genom detta använder 

han de retoriska resurserna som finns tillgängliga inom tolkningsrepertoaren ledarskapet som 

empatiskt.  

Karl pratar även han om en djupare kommunikation än vad bara det verbala framställer för 

honom.  

” I: förutom då att vara kommunikativ, vilka andra egenskaper tycker du är bra 

för en ledare? 

D: ja det beror på hur långt man kan dra det där begreppet kommunikativ, men 

det handlar ju också om att… att vara väldigt snabb och fånga upp signaler. Även 

sånahär lite mer sublima saker ibland som, ehh… som kommer upp som man 

borra lite granna i. /…/att vara väldigt snabb och fånga upp signaler. Även 

sådana här lite mer sublima saker ibland som kommer upp, som man får borra 

lite granna i.” 

Han framställer då här ledarskapet som empatiskt genom att vara inkännande med 

medarbetaren, att se bakom vad medarbetaren uttrycker och att han faktiskt också uttrycker ett 

intresse för att han vill veta vad som ligger bakom och inte bara lämnar det vid vad 

medarbetaren har uttryckt rent verbalt till honom.  
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Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis var de fem subjektspositioner som identifierades i ledarnas tal om 

ledarskap var den raka och ärliga ledaren, den kommunikativa ledaren, den tillgängliga 

ledaren, den humoristiska ledaren och den dåliga ledaren i kontrast till den goda ledaren. 

1)Den raka och ärliga ledaren konstruerades genom att intervjudeltagarna i empiriutdragen 

förmedlade att ärlighet och att vara rak var en viktig aspekt i ledarskapet för ledarna. 

Samtidigt förmedlade de också på vilket sätt de var raka och ärliga sitt eget ledarskap. 2)Den 

kommunikativa ledaren handlade om att ledaren lyssnade in sina medarbetare, att 

medarbetaren skulle kunna få svar på frågor när det behövdes och att förmedla information till 

medarbetarna. 3)Subjektspositionen den tillgängliga ledaren kunde liknas vid den 

kommunikativa ledaren men byggde både på att medarbetarna kunde komma i kontakt med 

ledaren men också att ledaren kunde upplevas som tillgänglig, att medarbetaren uppfattade 

ledaren som tillgänglig. 4)Att anta den humoristiska ledaren innebar att ledaren såg humor 

som en viktig del av ledarskapet, ledarna förmedlade att de ville att medarbetarna skulle se 

dem som humoristiska i sin ledarskapsposition. 5)Sista subjektspositionen som presenterades 

var dikotomin den dåliga ledaren i kontrast till den goda ledaren. Denna position 

konstruerades genom att ledarna berättade vilka ledaregenskaper de ansåg vara förknippade 

med dåligt- eller mindre bra ledarskap. I deras utsagor positionerade de sig emot denna 

subjektsposition vilket gjorde att motsatsen den goda ledaren konstruerades genom att de inte 

positionerade sig som den dåliga ledaren.  

Ledaren som auktoritär var en tolkningsrepertoar som identifierades i ledarnas utsagor då de 

använde sådana nyckelord som förknippades med att vara auktoritär. Ledaren som empatisk 

var den andra tolkningsrepertoaren och den gav ledarna nyckelord som förknippas med att 

vara empatisk i sitt ledarskap. Båda tolkningsrepertoarers nyckelord återfanns i flera 

subjektspositioner. Detta innebar att ledaren kunde anta flera identiteter i konstruktionen av 

sitt ledarskap, att vara ledare betydde därmed inte att de antog enbart en identitet.   
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer uppsatsens resultat att ställas i relation till syfte och frågeställning, den 

tidigare forskningen som presenterats i uppsatsen och slutligen kommer författarens egna 

reflektioner att behandlas. 

Resultat i förhållande till syfte och frågeställning 

För att knyta ihop säcken i en uppsats krävs det att den ursprungliga frågeställningen och 

syftet åter lyfts fram och ställs emot det resultat som presenterats. Detta för att kunna 

kontrollera om det som ämnades studeras faktiskt studerades. Syftet med uppsatsen var att 

undersöka och lyfta fram hur ledare genom språket förhandlar och legitimerar sin position 

som ledare inom en organisation. För detta utgick uppsatsen från två frågeställningar som var 

enligt följande:  

- Vilka subjektspositioner förhandlar, legitimerar och intar individen i talet om 

ledarskap? 

- Vilka tolkningsrepertoarer använder individerna i sitt identitetskapande som ledare? 

För att börja med den första frågeställningen som handlar om vilka subjektspositioner 

individen förhandlar, legitimerar och intar i sitt ledarskap pekar då svaret mot resultatdelen 

där subjektspositionerna presenterades och legitimerades utifrån intervjuerna med studiens 

deltagare. De subjektspositioner som kunde identifieras var den raka och ärliga ledaren, den 

kommunikativa ledaren, den tillgängliga ledaren, den humoristiska ledaren och den dåliga 

ledaren i kontrast till den goda ledaren. Dessa förhandlar, legitimerar och intar individerna i 

sitt berättande om ledarskapet genom att använda vissa retoriska resurser som finns 

tillgängliga för att kunna positionera sig i en viss subjektsposition inom ledarskapet.  

Den raka och ärliga ledaren var den ledare som ville ha en rak och tydlig interaktion med 

medarbetaren. Det skulle inte finnas några gömda agendor eller hemlighetsmakeri i 

interaktionen utan den präglades av att förmedla korrekt information till medarbetaren. Vissa 

element av problematik kring ärligheten lyftes också fram. Det kunde handla om att ledaren 

gjorde en missbedömning av situationen och förmedlade detta till medarbetaren innan 

situationen var helt klarlagd, detta kunde då skapa oro hos medarbetaren. Det handlade 

därmed även om att vara avvaktande innan ett rakt och ärligt besked kunde lämnas i vissa 

frågor. Den kommunikativa ledaren präglades av förmågan att lyssna på medarbetarna, inte 

lika mycket fokus på att förmedla ett budskap från ledarens sida. En kommunikativ ledare 

framställdes här som den som lyssnade och den som sökte sig till medarbetarna istället för att 

medarbetarna hela tiden behövde komma till ledaren. Att vara personlig var även en del av att 

vara en kommunikativ ledare, syftet med att vara personlig var att stärka relationen mellan 

ledare och medarbetare, att medarbetaren skulle känna att det gick att prata om allt med 

ledaren. Att vara den tillgängliga ledaren påvisades genom att medarbetarna skulle känna att 

det alltid gick att få tag på chefen, kontorsdörren skulle alltid stå öppen oavsett vem inom 

organisationen som ville chefen något. Samtidigt lyftes en sida av tillgängligheten fram som 

var negativ för ledaren, att tillgängligheten kunde missbrukas av medarbetarna genom att 

kräva att ledaren skulle vara tillgänglig dygnet runt. Den tillgängliga ledaren och den 

kommunikativa ledaren kan ses som två relativt likadana subjektspositioner. Anledningen till 
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varför författaren valde att separera dessa två var att det handlade om olika relationer i 

förhållandet mellan ledare och medarbetare. Det som präglar relationen mellan ledaren och 

medarbetare hos den kommunikativa ledaren var att den relationen ansågs handla om hur 

kommuni-kationen har en praktisk funktion. Kommunikationen användes alltså till att uppnå 

olika saker, t ex lösa en konflikt. Det handlade om hur ledaren mottog information som 

medarbetarna förmedlade och hur informationen sedan användes. Den tillgängliga ledaren 

handlar istället om hur ledaren försöker förmedla en upplevelse till medarbetaren. Att 

medarbetaren ska känna att ledaren finns tillgänglig om denne behöver komma i kontakt med 

ledaren.  

Att leda med humor var också en viktig del av ledarskapet. Arbetet skulle inte enbart vara 

allvar utan det skulle finnas utrymme för humor också. Ledaren fick dock välja när detta 

passade eller inte eftersom det samtidigt var viktigt att vara professionell i sin roll. Sist 

presenterades den dåliga ledaren och den goda ledaren. Den dåliga ledaren positionerade sig 

ingen av intervjudeltagarna som utan det var en subjektsposition som skapades utifrån deras 

erfarenheter av ledarskapet, vad som inte passade in i ledarskapet. Den goda ledaren intog 

därmed intervjudeltagarna genom att de inte använde egenskaper som förknippades med den 

dåliga ledaren. Finns inte den goda ledaren som dikotomi till den dåliga ledaren försvinner 

också förutsättningen för den dåliga ledaren att existera. Detta då människor skapar och 

känner igen något i förhållande till något annat. Den goda ledaren positionerar sig ledarna 

som så fort de positionerar sig som någon av de övriga subjektspositionerna, detta då dessa 

subjektspositioner framställs som positiva delar i ett ledarskap. 

På så vis förhandlar individen hela tiden fram subjektspositionerna genom att använda vissa 

retoriska resurser som finns tillgängliga för denne att använda. Det handlar både om 

accepterade sätt att tala om ledarskap men även hur intervjudeltagarna uttryckte sig, hur de 

beskrev olika situationer och hur de genom detta blev trovärdiga i sin framställning. Att 

använda ett visst sätt att tala om ledarskapet framställer då en viss sorts subjektsposition, 

individen förhandlar sedan om att anta denna position genom att tala om sitt ledarskap i 

förhållande till den subjektsposition de har antagit.  

Den andra frågeställningen som uppsatsen ämnade besvara var: 

Vilka tolkningsrepertoarer använder individerna i sitt identitetskapande som ledare? 

Två tolkningsrepertoarer identifierades i materialet, dessa var ledarskapet som auktoritärt och 

ledarskapet som empatiskt. Det var viktigt att poängtera att ingen av dessa framställdes med 

en värdering, det ena ledarskapet är inte bättre eller sämre än det andra. Tolknings-

repertoarerna har därmed inte särskilda subjektspositioner knutna till sig, en humoristisk 

ledare kan både rymmas i ett empatiskt och ett auktoritärt ledarskap.  

Ledarskapet som auktoritärt kunde därmed både handla om att ge tydliga riktlinjer, raka 

direktiv och tillrättavisningar. Intervjudeltagarna använde denna repertoar när de både 

framställde ett positivt ledarskap och ett negativt ledarskap. För repertoaren ledarskapet som 

empatiskt pratade intervjudeltagarna om ett ledarskap som handlade om att lyssna på subtila 

signaler, fråga och se hur medarbetarna mådde. Det fanns även en risk att bli för empatisk där 

ledaren kunde ta till sig medarbetarnas problem och göra de till en del av deras egna problem.  
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Dessa tolkningsrepertoarer gav individerna de retoriska resurserna som fanns tillgängliga för 

ledaren att skapa sin identitet som ledare men också förmedla identiteten till omgivningen. 

Identiteten är dock inget som enbart individen själv kan bestämma att denne intar. Det är även 

upp till omgivningen att acceptera individens anspråk på identiteten. Är individen 

övertygande i sin framställning av identiteten kan omgivningen acceptera den. En ledare kan 

därmed inte anta en position som en empatisk ledare om denne enbart förmedlar egenskaper 

som karaktäriserar ledarskapet som auktoritärt.  

Vad gäller de två tolkningsrepertoarer som identifierades i materialet är det viktigt att tänka 

på att dessa inte utesluter varandra. Varje intervjudeltagare använde de retoriska resurserna 

som var tillgängliga i båda tolkningsrepertoarerna för att legitimera sitt identitetsskapande 

som ledare. Detta innebar att ledaren både kunde använda repertoarer som kunde härledas till 

ledarskapet som empatiskt men samtidigt också ledarskapet som auktoritärt. Att vara 

auktoritär i sitt ledarskap behöver därmed inte innebära att ledaren inte kan vara empatisk och 

vice versa. Även subjektspositionerna låg inte fasta till en viss tolkningsrepertoar utan kunde 

innehålla konstruktioner som kunde tillhöra båda tolkningsrepertoarer. Något som kan 

härledas till konstruktionen av identiteten som flytande inom socialkonstruktionism är just 

denna variation av subjektspositioner som finns tillgängliga för ledaren att använda när denne 

konstruerar sin identitet som ledare. Både tolkningsrepertoarerna och subjektspositionerna 

överlappar därmed varandra istället för att utesluta varandra. 

 

Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Artikeln av Kirton och Healey (2012) lyfter fram att det finns skillnader mellan ett manligt 

ledarskap och ett kvinnligt ledarskap. Det kvinnliga handlade bland annat om att vara 

empatisk och ha god självkännedom. Baxter (2011) pekar även hon mot att det finns ett 

manligt och kvinnligt ledarskap, där det manliga ledarskapet är det hegemoniska. Toft 

Madsen och Albrechtsen (2008) lyfter också denna skillnad mellan manligt- och kvinnligt 

ledarskap, de gör detta i förhållande till tre ledarstilar, det karismatiska, det deltagande och det 

transformella. I resultatdelen av denna uppsats presenterades tolkningsrepertoaren ledarskapet 

som empatiskt, där ledaren bland annat lyssnade in sina medarbetare. Denna form av 

ledarskap kan därmed knytas till ett kvinnligt ledarskap så som Kirton och Healey (2012) 

framställer det. Samtidigt kan det också liknas vid ett deltagande ledarskap (Toft Madsen & 

Albrechtsen, 2008) som bygger på att ledaren och medarbetarna arbetar tillsammans, 

medarbetaren blir sedd och en viktig del av organisationen för ledaren. Ledarskapet som 

empatiskt, deltagande ledarskap och kvinnligt ledarskap är därmed ledarskapskonstruktioner 

med liknande dimensioner. Även subjektspositionen den kommunikativa ledaren kan liknas 

vid de olika ledarskapsstilarna ovan, då de handlar om att lyssna in medarbetaren och skapa 

delaktighet i ledarskapet.  

Ledaren som humoristisk går att direkt härleda till artikeln av Holmes och Marra (2006) där 

humor ses som en form av ledarstil. Holmes och Marra (2006) pekar på att humor har olika 

funktioner inom ledarskapet, det kan exempelvis avväpna en situation eller fördjupa en 

relation med en kollega. Ledaren som humoristisk var en möjlig subjektsposition för ledaren i 

denna uppsats. Humor var därmed en viktig dimension av ledarskapet som de flesta av 
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intervjudeltagarna nämnde när de berättade hur de ville att medarbetarna skulle se dem eller 

vilka egenskaper en bra ledare hade. Att humor kan användas som en ledarstil (Holmes & 

Marra, 2006) förstärker då subjektspositionen ledaren som humoristisk som en trovärdig 

subjektsposition inom ledarskap.  

Avslutande metodologisk reflektion 

Då uppsatsen utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som innebär att det inte går att 

presentera en enda trovärdig verklighet (Burr, 2003: 2-3) innebär även detta att denna uppsats 

inte kan tas som den enda sanna verkligheten. Författaren vill med uppsatsen presentera hur 

en version av ”verkligheten” kan se ut. Författaren kan inte ställa sig utanför sitt eget arbete 

och se det som en objektiv presentation utan enbart en produktion av hur hon har tolkat 

materialet och sedan förmedlar denna tolkning till läsaren. Hur mycket forskarens identitet 

påverkar studien lyfter Taylor (2001: 17-18), redan när det handlar om att välja ämne har 

forskaren påverkat studien. Forskarens identitet påverkar dessutom mycket både vid 

intervjuerna och vid analysen. Skulle frågorna och svaren sett annorlunda ut om författaren i 

denna uppsats hade exempelvis tillhört en annan ålderskategori? Detta är viktigt att ständigt 

reflektera över både som forskare men även som läsare av resultatet av en studie, vilket då 

även gäller denna uppsats. Viktigt att tänka på är även att frågorna som författaren har valt att 

ställa vid intervjuerna även påverkar vilka svar som intervjudeltagarna ger. Det handlar inte 

enbart om vilken fråga men också hur frågan ställs, formuleringen och val av ord påverkar 

dessutom svaren. 

Diskursen kring ledarskap idag handlar enligt författarens uppfattning mycket om fokus på 

medarbetaren. Så som det nämndes i inledningen ses ”arbetaren” inte som en utbytbar resurs i 

samma utsträckning som tillbaka i historien utan har lyfts fram som en viktig del av en 

organisation. Förflyttningen att prata om medarbetare istället för personal eller arbetare är ett 

tydligt tecken på detta. Medarbetaren pekar mot en dialog mellan ledare och personal, en 

relation som inte enkom präglas av direktiv som kommer ”uppifrån” utan mer samförståelse. 

Resultatet som framkom i denna uppsats stärkte även denna uppfattning då mycket handlade 

om att lyssna på medarbetaren, att kommunikationen präglas av den dialog som dagens 

diskurs präglas av. 

Något som författaren skulle ha gjort annorlunda var att tagit bort en del frågor som var 

överflödiga och inte gav något till studiens syfte. Detta uppdagades först när transkriberingen 

var gjord. Många frågor var för riktade till arbetsplatsen, vilket inte kunde användas i studien 

då det handlade om biografiskdata. Syftet med att ställa sådana frågor var att skapa en 

intervjusituation som blev mer avslappnad. Genom att ställa frågor som berörde personen i 

början fanns då utrymme för denne att slappna av innan intervjun gick in på frågor som 

djupare berörde ämnet ledarskap.  

Ett problem som författaren mötte var att intervjuerna påbörjades lite för sent. Detta på grund 

av att fokusgrupper skulle användas som underlag till en början, men deltagare till detta gick 

inte att få tag på vilket gjorde att enskilda intervjuer istället blev underlag för data- 

insamlingen. Författaren anser trots detta att resultatet är tillfredställande då det både besvarar 

frågeställningarna och förmedlar en tydlig bild av hur ledarskapet konstrueras utifrån ledarens 

eget perspektiv.  



38 
 

Denna uppsats studerade enbart en mycket liten urvalsgrupp med fem personer på olika 

ledarpositioner. Vidare studier kan med fördel göras på ett större urval för att få en mer 

nyanserad bild av ledarskapet, det kan även vara intressant att göra studier om konstruktionen 

av ledarskapet kan se annorlunda ut beroende på vilken nivå en person arbetar på inom 

företaget. Att exempelvis undersöka hur ledare konstruerar sin identitet i förhållande till de 

svårigheter som uppstår vid stora varsel av medarbetarna kan vara mycket intressant då 

dagens ekonomiska situation har gjort att många företag har fått varslat ett stort antal 

medarbetare.   
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Bilaga 1 

Frågor till intervju 

Inled med att fråga om arbetsrollen och strukturen på arbetsplatsen.  

o Hur länge har du arbetat här? 

o Vad har du för roll?  

o Hur många ansvarar du för? 

o Hur kan en vanlig arbetsdag se ut? 

- Hur kom det sig att du hamnade här?  

o Vilka utbildningar har du i bakgrunden/ arbeten? 

- Har du gått några utbildningar i ledarskap i företagets regi? 

o Ja: Var det något särskilt du tog med dig från utbildningen?  

o Nej: Önskar du att få någon sådan utbildning?  

- Vad kännetecknar en bra ledare för dig?  

o Vad gör dessa egenskaper till bra? 

- Vad kännetecknar en mindre bra/ dålig ledare för dig? 

o Varför anser du att det inte är bra ledaregenskaper? 

- Hur vill du att dina medarbetare ska se dig?  

o Hur tror du att de ser dig?  

- Vilka svårigheter kan du möta i ditt arbete? 

- Vad är det roligaste med ditt arbete? Vilka möjligheter finns? 

- Vilka utmaningar ställs man inför? 

- Finns det något som du känner att du vill förbättra i ditt ledarskap?  

o Varför? 

o Hur vill du förbättra det? 

- Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 2 

Stort tack för att du valt att delta i intervju inför min Kandidat uppsats (C- uppsats) på 

Beteendevetenskapliga programmet VT13 Sociologi med Socialpsykologisk inriktning. 

 

Ledarskap 

Uppsatsen kommer att fokusera på ledarskap inom privata organisationer. Tanken är att lyfta 

fram ledarskapets komplexitet med fokus på hur ledaren uppfattar sig själv i förhållande till 

ledarskapspositionen. 

 

Datainsamling 

Insamling av data kommer att ske genom personligintervju.  

 

Resultat 

Uppsatsen och dess resultat kommer att läsas av handledare, examinator och studenter inom 

Beteendevetenskapliga Programmet. Uppsatsen kommer även att läggas upp på en databas 

som är tillgänglig för alla högskolor och universitet i Sverige.  

 

Läs följande punkter noggrant innan intervju 

Följande information kommer att upprepas vid intervju tillfället. 

- Intervjun sker på frivillig basis, med detta innebär att ni närsomhelst och utan att ange 

en anledning får välja att avstå från att delta, gäller även när intervjun har inletts.  

- Du får välja att inte svara på frågor, även detta utan att ge en orsak till varför. 

- Intervjun kommer att spelas in, endast författaren till uppsatsen (Anna Niva) kommer 

att lyssna på inspelningen. Anteckningar kommer eventuellt att föras parallellt med 

inspelning. 

- Ljudfilen kommer att transkriberas och sedan raderas när uppsatsen är färdig.  

- Din identitet kommer att skyddas, ditt namn kommer inte att framgå i något material 

heller inte annan biografisk information. Er könstillhörighet är det enda som kommer 

att framgå i materialet.  

- Företaget ni arbetar för kommer heller inte att nämnas, information som kan spåras till 

företaget kommer att utelämnas.  

 Praktisk information 

- Intervjun kommer att ta ca 30-60 min, tiden beror på hur intervjun fortskrider. 

- Datum och tid anpassas efter ert schema. Plats för intervjun sätts i samband med att 

intervjun bokas in. Förslagsvis är att vara på företaget där du som deltar arbetar.  

 

Tveka inte att kontakta mig om du har frågor eller funderingar. 


