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Förord 

 

Denna uppsats är skriven av Eric Jangholm-Melin och Victor Wallman. Uppsatsen är skriven på 
Handelshögskolan vid Örebro universitet under höstterminen 2015. Vi har under studiens gång 
fått handledning och hjälp från flera håll och skulle därför vilja tacka alla de som varit med och 
gjort denna uppsats möjlig. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till det företag och de respondenter som ställt upp och medverkat 
genom intervjuer. Att genomföra studien med er hjälp har både varit lärorikt och intressant. 

 

Vi vill självklart även rikta ett stort tack till vår handledare Gabriella Wennblom som under hela 
studiens gång gett oss sitt stöd, varit tillgänglig och hjälpt oss med sina kunskaper. 
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Eric Jangholm-Melin    Victor Wallman 

	    



Abstract 
 
The view of leadership as an identity construction has increased significant in leadership research 
the recent years. Questions about the leaders’ self has gained ground when it comes to developing 
a leader identity. The individual self, the relational self and the collective self are all parts of 
building and maintain a leader identity, which have to be recognized relationally and collectively. 
Recurring in the research is how the individual, relational and collective selves’ relate to each 
other in a leaders’ identity work and how the leaders’ handle it in the process. The purpose of this 
thesis is to contribute to a deeper understanding of how the leaders’ individual, relational and 
collective self based upon the relations to the employees within the social context relate to each 
other in the leaders’ identity work. Furthermore the purpose is to contribute to a deeper 
understanding of how the relationship between the individual, relational and collective self are 
handled by the leader in the identity work process. In this case study a qualitative method was 
used and the empirical data was gathered through six semi-structured interviews with managers 
in one social context. We have found that the leaders’ experience in terms of time as a leader has 
had a major impact in the identity work process. Both when it comes to how the individual, 
relational and collective selves relate to each other and how these conditions are handled. We 
have also found that experience as a leader impacts how much they collaborate or distance the 
three selves from each other in the identity work process, as a part of obtaining an accepted 
leader identity. 
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1. Inledningskapitel 
Inledningskapitlet är uppdelat i en bakgrund och problematisering. Bakgrunden avser ge en 

övergripande bild inom området ledarskap för att landa i ett av perspektiven inom 

forskningsområdet idag - ledarskap som en identitetskonstruktion. I problematiseringen 

diskuterar vi sedan problematiken inom området ledarskapsidentitet och belyser vart utrymme 

för vidare studier finns. Det leder i sin tur till vårt syfte och våra frågeställningar. 
1.1. Bakgrund 

“Of all the hazy and confounding areas in social psychology, leadership theory undoubtedly 

contends for the top nomination. And, ironically, probably more has been written and less 

known about leadership than about any other topic in the behavioral sciences.” (Bennis, 1959, 

s. 259). 

 

Ledarskap anses vara ett av de mest komplexa och mångsidiga fenomen som organisatorisk och 

psykologisk forskning har berört (Badshah, 2012). Begreppet ledarskap har existerat sedan sent 

1700-tal, men det var först i början av 1900-talet som det började bli ett ämne för den 

vetenskapliga forskningen (Badshah, 2012; Yukl, 2013). Ledarskap har sedan dess aktivt stått i 

fokus för forskningen och har under de senaste 50 åren studerats utifrån ett antal olika perspektiv 

för att försöka skapa en förståelse för begreppet (Badshah, 2012; Sveningsson & Alvesson 2014). 

Badsha (2012) och Yukl (2013) tar var för sig upp några definitioner av ledarskap som har 

florerat inom forskningen de senaste 50 åren, där Yukl (2013, s.18) konstaterar följande om 

definitionsspridningen:  

 

“Most definitions of leadership reflect the assumption that it involves a process whereby intentional 

influence is exerted over other people to guide, structure, and facilitate activities and relationships in a 

group or organizations.” 

 

Det är även en åsikt som stöds av Karp och Helgö (2008) som menar att ledarskap bör ses som en 

process mellan ledaren och relationerna i en organisation Utöver det har de olika definitionerna 

lite gemensamt (Karp & Helgö, 2008; Yukl, 2013). Till följd av det har ledarskapsbegreppet 

blivit en företeelse som alla har en uppfattning om men vars verkliga innebörd mycket få tycks 
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vara överens om (Jackson & Parry, 2008). Det kan förklara Bass och Stogdills (1990, s.24) åsikt 

om ledarskapsforskningen: “Det finns nästan lika många definitioner om ledarskap som det finns 

personer som försökt definiera det”. En konsekvens har blivit att ledarskap bär på en mängd 

bibetydelser vilket skapat tvetydighet kring begreppets mening. Forskare definierar ledarskap 

utifrån deras individuella perspektiv och den aspekt av fenomenet som är av störst intresse för 

dem (Yukl, 2013). Så trots den stora volym av forskning som finns inom området har lite samlad 

kunskap lyckats utvinnas, och ingen entydig definition av ledarskap fastställts (Badshah, 2012; 

Sveningsson & Alvesson, 2012; Watson & Harris, 1999; Yukl, 2013). 
 
 

“... the concept of leadership eludes us or turns up in another form to taunt us again with its 

slipperiness and complexity. So, we have invented an endless proliferation of terms to deal with 

it ... and still the concept is not sufficiently defined.” (Bennis, 1959, s. 259) 

 

Saknaden av en enhetlig, konkret och vid accepterad syn av begreppet ledarskap har lett till en 

framväxande kritik mot området som ovetenskapligt och oanvändbart som vetenskaplig 

konstruktion (Day & Harrisson, 2007; Yukl, 2013). Day och Harrisson (2007) förklarar bland 

annat hur kritiker ställer sig frågan hur någonting som inte kan definieras kan bli vetenskapligt 

studerat, och, hur någonting som är tillsynes odefinierat kan utvecklas. Enligt Day och Harrisson 

(2007) kommer dock denna kritik ifrån en för smal vetenskaplig syn på ledarskap. Ledarskap kan 

inte bara betyda en sak eftersom begreppet kan och tar sig an så många olika betydelser och 

skepnader i verkligheten, samt fortsätter att utvecklas (Day & Harrisson, 2007). Likt Day och 

Harrisson (2007) menar även Karp och Helgö (2008) att komplexiteten kring ledarskap gör det 

för enkelt att endast beskriva begreppet genom ideala attribut. Ledarskap växer lika mycket fram 

utifrån interaktionen mellan människor där en akt av igenkännande och att bli igenkänd pågår, 

som de ideala attributen. Mycket av problematiken kring ovanstående diskussion grundar sig i 

vilket av de två dominerande perspektiven som används för att studera ledarskap. De två 

perspektiven som nämns i litteraturen är: ledarskap som en specialiserad roll och ledarskap som 

en delad influerad process (Karp & Helgö, 2008; Yukl, 2013). Det sistnämnda av de två 

perspektiven, delad influerad process, är den utgångspunkt forskare valt som anser att ledarskap 

bör studeras som en social process eller mönster av relationer. Forskare med detta perspektiv 
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lägger större vikt vid de komplexa processer som uppstår i en social kontext än utifrån 

perspektivet där ledarskap ses som en specialiserad roll (Yukl, 2013). 
 
Med ovan nämnda sagt så har dock tyngden i mycket av tidigare forskningen fokuserat på att 

försöka förstå ledarskap utifrån ett antal egenskaper eller attribut hos ledaren. Den infallsvinkeln 

har lett till ett ledarskapscentrerat perspektiv där ledaren står i centrum och ofta framställs som en 

superhjälte som ska besitta en rad positiva egenskaper (Andersson, 2005; Badshah, 2012; Day & 

Harrison, 2007; DeRue & Ashford, 2010; Jackson & Parry, 2008; Karp & Helgö, 2008; Lord & 

Hall, 2005; Lührmann & Eberl, 2007; Nyberg & Sveningsson, 2013; Sveningsson & Alvesson, 

2014; Watson & Harris, 1999; Zheng & Muir, 2015). Jackson & Parry (2008) berättar bland 

annat att ju längre de studerat ledarskap desto mer förbluffade blir de över den variation och 

komplexitet ledarskap visar. Denna variation och komplexitet kan förklara varför den ovan 

nämnda traditionella synen på ledarskap på senare tid börjat anses vara för enkel inom dagens 

ledarskapsforskning. Nya infallsvinklar, med utgångspunkt i perspektivet där ledarskap ses som 

en delad influerad process, har därför börjat växa fram för att försöka förstå den komplexitet som 

begreppet ledarskap innebär. En infallsvinkel som blivit populärare på senare, inom det delade 

influerade perspektivet, är att se på ledarskap som en identitetskonstruktion (Andersson, 2005; 

Day & Harrisson, 2007; DeRue & Ashford, 2010; Karp & Helgö, 2008; Knippenberg et al., 2004; 

Komives et al., 2005; Lord & Hall, 2005; Lührmann & Eberl, 2007; Sveningsson & Alvesson, 

2014; Zheng & Muir, 2015). Ledarskapsforskningen har därför lånat in identitetsbegreppet från 

den samhällsvetenskapliga forskningen för att försöka förstå ledarskapsutvecklingen på ett 

djupare plan (Lord & Hall, 2005). 
 

1.2. Problematisering 

Identitetsbegreppet har ökat kraftigt inom ledarskapsforskningen de senaste åren (Andersson, 

2005; DeRue & Ashford, 2010; Karp & Helgö, 2008; Knippenberg et al., 2004; Komives et al., 

2005; Lührmann & Eberl, 2007; Sveningsson & Alvesson; 2014; Zheng & Muir, 2015). En 

anledning till ökningen är att en del av forskningskåren anser att ledarskap, ledarskapsutveckling 

och hur människor formar sitt ledarskap bättre kan förstås genom identitet och hur människor 

hanterar sitt identitetsarbete (Karp & Helgö, 2008; Andersson, 2005; Lührmann & Eberl, 2007; 

Zheng & Muir, 2015). 
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Identitet är en multidimensionell konstruktion som används inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen för att beskriva en persons individuella uppfattning om sig själv som en enskild 

separat enhet (Day & Harrison, 2007; Erickson, 1959; Karp & Helgö, 2008; Oyserman et al., 

2003; Zheng & Muir, 2015). Begreppet identitet handlar om hur individen upplever sig själv i 

fråga om särart och sammanhang (Sveningsson & Alvesson, 2014), och relaterar ofta till ens 

självbild, självkänsla och personlighet (Karp & Helgö, 2008). Identiteten fångar ens egenskaper 

och karaktäristiska, sociala relationer, roller, samt grupptillhörigheter (Oyserman et al., 2003). 

Detta definierar vem personen är och skapar ens självbild (Zheng & Muir, 2015). Karp och Helgö 

(2008) förklarar hur åtskilliga definitioner av självbilden presenterats i flera teorier, men att en av 

de mest vedertagna teorierna fortfarande är Erik Ericksons (1959). Erickson (1959) förklarar att 

identiteten bygger på ”jaget”, där ”jaget” är den personliga säregenheten som separerar en person 

från en annan. Det går i linje med Sveningsson och Alvessons (2014) förklaring om att identitet 

handlar om att få ihop en självbild som kan vara konsistent och sammanhängande, och ge en 

riktlinje för att orientera sig själv i tillvaron. 
 
Andersson (2005) reflekterar kring begreppet identitet och menar på att det är en social 

konstruktion i förhandling med andra, och därför något som skapas i relation till kontexten. Det 

är vi människor som skapar identiteter och dess innebörd, vilket sker i sociala konstruktioner. En 

följd av detta är att en individ innehar flera identiteter som alla är associerade med olika roller 

och kontexter (Day & Harrison, 2007; Karp & Helgö, 2008; Zheng & Muir, 2015). En av de 

identiteter som växer fram i rollen ledare är följaktligen ledarskapsidentiteten (Day & Harrisson, 

2007; Karp & Helgö, 2008; Zheng & Muir, 2015). Det innebär att identiteten och beteendet hos 

en ledare lika mycket formas av gruppen som ledaren själv formar gruppen utifrån ledarens egen 

uppfattning om andra. Det sker alltså genom en växelverkan mellan ledare och följeslagare där 

identiteterna byggs upp av hur individerna definierar sig själva och andra (Karp & Helgö, 2008). 

Om ledaren och följeslagarnas identiteter överensstämmer anses ledarskapet bli mer effektivt, 

vilket kan förklara argumentet att ledare ofta formar sin ledarskapsidentitet utifrån relationen till 

mottagaren av identiteten (Lührmann & Eberl, 2007). Det mycket av den vetenskapliga 

forskningen inom ledarskapsidentitet konstaterar är att det inte är en process som enbart sker hos 

ledaren. Processen sker istället i ett samspel mellan ledaren och följarna i den sociala kontexten 
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(se tillexempel Andersson, 2005; Day & Harrisson, 2007; Lührmann & Eberl, 2007; Sveningsson 

& Alvesson, 2014; Zheng & Muir, 2015). Day och Harrison (2007, s.365) beskriver denna 

process: 
 
”A relevant aspect of this extensive examination of the concept of self has been the move away from self as 

a singular “me” to consider more inclusive conceptualizations such as the relational self and collective 

self.” 

 

Forskningen har tagit fasta på det och funnit att ledarskapsidentiteten formas utifrån tre delar av 

“jaget” - det individuella, det relationella och det kollektiva. (Andersson, 2005; Brewer & 

Gardener, 1996; DeRue & Ashford, 2010; Knippenberg et al, 2004; Lührmann & Eberl, 2007) 

Det individuella “jaget” handlar för oss om den del som definierar vem ledaren själv vill vara, det 

relationella handlar om den delen av ens självbild som gör att ledaren accepteras i de enskilda 

relationerna till medarbetarna, och kollektiva handlar om den del av ledarens självbild som gör att 

den blir accepterad inom de sociala grupper som finns. Vad forskningen om de tre “jagen” idag 

påpekar är att det finns ett socialt samspel mellan de tre ”jagen”, men en viss osäkerhet finns 

kring hur dessa tre förhåller sig till varandra. Är de tre “jagen” exempelvis partners, motståndare 

eller likgiltiga inför varandra? (Brewer & Gardner, 1996; DeRue & Ashford, 2010; Simon, 1997). 

Vad innebär det ifall en ledare utifrån det individuella “jaget” vet vem den är och vill vara, men 

att ledaren inte blir erkänd eller accepterad i de enskilda relationerna till medarbetarna eller som 

en del av den sociala gruppen ledarkollektivet? Hur hanterar ledaren dessa tre delar av “jaget” för 

att nå en ledarskapsidentitet som accepteras i relationerna inom den sociala kontexten? I denna 

diskussion ställer sig bland annat Lührmann och Eberl (2007) frågan för vidare forskning hur 

långt ledaren kan gå ifrån sin egen självbild av “jaget” - det individuella och den ledaren själv vill 

vara - för att möta omgivningens förväntningar utan att tappa autenticitet.  

 

Watson och Harris (1999) och Zheng och Muir (2015) menar att den individuella synen på sig 

själv hela tiden behöver omprövas på grund av relationerna till andra samt de olika krav som 

finns från kollektivet inom den sociala kontexten.. Det styrker därför Sveningsson och Alvesson 

(2014) och DeRue och Ashford (2010) argument om vikten av att studera ledarskapsidentiteten 

utifrån de tre “jagen” då det ger möjlighet till att studera hur ledaren formar sin 

ledarskapsidentitet i förhållande till medarbetarna inom den sociala kontexten. En annan viktig 
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aspekt för att utveckla sin ledarskapsidentitet är att komma till insikt med att det snarare handlar 

om att fokusera på andra än sig själv. Det blir därför viktigt att ställa frågor till sig själv som 

“varför vill jag leda?”, och istället för att se sig som den heroiska ledaren handlar det om att 

influera andra och skapa relationer (Day & Harrisson, 2007). Men, hur gör ledaren för att skapa 

relationer till följarna och därmed bli erkänd som ledare med hänsyn till alla tre delar av ”jaget”. 

Ledaren måste på något sätt hitta balansen och samspelet mellan det individuella, relationella och 

kollektiva “jaget”. Zheng och Muir (2015) menar att framtida studier måste skapa förståelse för 

alla inblandade i en ledarskapsidentitetsprocess och därmed även ta den sociala kontexten i 

beaktning. Detta för att visa på mer bakomliggande processer som styr identitetsarbetet eftersom 

identitet är ett socialt fenomen och styrs av sociala relationer och influenser. Exempel på dessa 

bakomliggande processer kan vara hur organisationsstrukturen, normer och regler inom den 

sociala kontexten påverkar identitetsarbetet hos ledaren. Blom och Alvesson (2014) belyser i det 

vikten av interaktionen och förståelsen av följarna där de beskriver följarnas roll som vital i 

processen för att nå en accepterad ledarskapsidentitet.  Intressant utifrån det Blom och Alvesson 

(2014) och Zheng och Muir (2015) tar upp är då hur ledaren ska göra för att skapa denna 

förståelse utifrån alla delar av “jaget” och sedermera hantera den för att forma sin 

ledarskapsidentitet.  
 
Utifrån ovan problemdiskussion med stöd i den tidigare forskningen kan vi utläsa att 

ledarskapsidentiteten inte är något som formas eller enbart skapas hos ledaren, utan snarare sker i 

en interaktion med omgivningen inom den sociala kontexten. I likhet med Watson och Harris 

(1999) och Zheng och Muir (2015) ser vi inte heller ledarskapsidentitet som något statiskt, utan 

det är snarare något som hela tiden omprövas och hanteras. En av de återkommande åsikterna i 

forskningen är därför att större vikt behöver läggas vid de potentiella följarnas roll i den 

identitetsskapande processen för en ledares relationella “jag”. Det är som sagt i interaktionen 

mellan ledaren och följarna som respektive identiteter bör formas för att uppnå en form av 

samförstånd där respektive identitet accepteras i relationen. Vad den tidigare forskningen också 

belyser är att vi idag vet för lite om huruvida de tre ”jagen” kompletterar varandra eller agerar 

som supplement i en ledares identitetsarbete (Andersson, 2005; Brewer & Gardener, 1996; 

DeRue & Ashford, 2010). Med andra ord hur förhåller sig de tre “jagen” till varandra och vad är 

det som sker mellan dem i ledarens identitetsarbete. Det blir därför intressant att studera hur de 

tre ”jagen” förhåller sig och agerar gentemot varandra i en ledares identitetsarbete. Den tidigare 
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forskningen påpekar även en problematik kring hur förhållandet och hanteringen av de tre 

“jagen” beror på hur relationen till följarna ser ut inom en social kontext (Brewer & Gardener, 

1996; DeRue & Ashford, 2010). Detta leder till vårt syfte där vi avser skapa en djupare förståelse 

för hur de tre “jagen”, utifrån relationen till medarbetarna inom den sociala kontexten, förhåller 

sig till varandra i ledarens identitetsarbete. Sedermera avser vi även söka svar på vad som händer 

i detta identitetsarbete och hur förhållandet mellan de tre “jagen” hanteras av ledaren. 
 
 

För att söka svar på syftet och generera förståelse inom området ställer vi oss följande 

frågeställningar: 

• Hur förhåller sig det individuella, relationella och kollektiva ”jagen” till varandra i en 

ledares identitetsarbete? 

• Hur hanteras förhållandet mellan det individuella, relationella och kollektiva ”jagen i en 

ledares identitetsarbete? 

 
Med den första frågeställningen ämnar vi på så vis att söka svar på hur ledarens tre “jag” förhåller 

sig till varandra utifrån ledarens egen självbild och se vad som påverkar identitetsarbetet. Med 

den andra frågeställningen ämnar vi i sin tur att söka svar på hur ledaren hanterar dessa tre “jag” i 

olika situationer i sitt dagliga arbete som ledare.  
 

Genom att söka svar på vårt syfte och våra frågeställningar avser vi att bidra med fördjupad 

förståelse till forskningen inom ledarskapsidentitetsområdet, men även ett praktiskt bidrag för hur 

ledare kan utveckla sitt ledarskap. Avslutningsvis avser vi även att generera praktiskt kunskap för 

hur ledare kan utveckla sitt ledarskap utifrån ett det individuella, relationella och kollektiva 

”jaget”. Det genom en ökad medvetenhet och fördjupad kunskap inom ledarskapsutveckling 

utifrån att arbeta med sig själv på flera nivåer än det individuella.	  
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2. Teoretiska referensramen 
Den teoretiska referensramen kommer stegvis presentera den befintliga teorin inom området 

ledarskapsidentitet som anses vara av relevans för uppsatsens syfte och frågeställning. 

Ordningen för teorierna faller utifrån hur de kommer användas som teoretiska verktyg vidare i 

uppsatsen. Vi kommer löpande diskutera för varför teorierna är relevanta för vårt syfte och våra 

frågeställningar i texten samt med hjälp av två sammanfattande stycken, 2.1.3 och 2.2.3. 

2.1. Ledarskap som en identitetskonstruktion i en social kontext 

Som inledningskapitlet presenterat har ledarskapsforskningen på senare år allt mer gått ifrån den 

traditionella synen på ledarskap som en specialiserad roll och istället studerat fenomenet som en 

delad influerad process (Karp & Helgö, 2008; Yukl, 2013). Detta är även något vi fortsättningsvis 

kommer göra i uppsatsen. Anledningen till denna utgångspunkt ligger i att perspektivet bättre 

lämpar sig för att studera de komplexa sociala processer som uppstår i relationen mellan ledaren 

och följarna i den sociala kontexten (Karp & Helgö, 2008; Yukl, 2013), vilket bäst stämmer 

överens med vårt syfte. Ett av de perspektiv som på senare tid vuxit fram inom grenen för 

ledarskap som en delad influerad process är ledarskap som en identitetskonstruktion. Att studera 

ledaren utifrån en ledarskapsidentitet argumenteras skapa en djupare förståelse för hur ledaren 

kan utveckla sitt ledarskap (Andersson, 2005; Day & Harrisson, 2007; DeRue & Ashford, 2010; 

Karp & Helgö, 2008; Knippenberg et al., 2004; Komives et al., 2005; Lord & Hall, 2005; 

Lührmann & Eberl, 2007; Sveningsson & Alvesson, 2014; Zheng & Muir, 2015). 

  
Vad litteraturen har gemensamt inom området är att ledarskapsidentiteten är ett fenomen som 

konstrueras inom den specifika sociala kontexten de inblandade individerna befinner sig inom (se 

till exempel Andersson, 2005; Blom och Alvesson, 2014; DeRue & Ashford, 2010; Karp & 

Helgö, 2008; Lührmann & Eberl, 2007; Sveningsson & Alvesson, 2014; Zheng & Muir, 2015). 

För att bättre förstå ledarskapet utifrån en identitetskonstruktion som skapas inom en social 

kontext kommer därför identitet och den sociala kontexten var för sig att presenteras. Det för att 

skapa en tydligare förståelse för de bakomliggande begreppen till konstruktionen av en 

ledarskapsidentitet. Det ger på så sätt ett teoretiskt underlag och ett samlat perspektiv för att 

besvara uppsatsens frågeställning och syfte.    
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2.1.1. Identitetsbegreppet 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen går det enligt Stryker och Burke (2000) att urskilja 

tre relativt distinkta olika användningsområden för begreppet identitet. De två första 

användningsområdena av identitet, som vi inte avser använda, ser det som kulturen hos 

människor, alternativt, som de gemensamma identifieringarna inom ett kollektiv och ofta 

refereras till som “The social identity theory” (Stryker & Burke, 2000, s. 284). Den tredje och 

sista användningen av identitet menar på att begreppet istället refererar till de delar av ens ”jag” 

som komponerats av de betydelser som personer fäster vid de multipla roller de har i samhället 

(Stryker & Burke, 2000). Det är denna utgångspunkt vi fortsättningsvis kommer använda oss av 

då den relaterar till synen av ledarskapsidentitet som presenterats i inledningskapitlet. 

  
En av de mest vedertagna definitionerna av ”jaget”, även refererat till som ens självbild (Karp & 

Helgö, 2008; Zheng & Muir, 2015), finner vi fortfarande hos Erickson (1959) enligt Karp och 

Helgö (2008). Erickson (1959) menar på att identiteten bygger på ”jaget” som är den personliga 

säregenheten som separerar en person från en annan, vilket innebär att ens handlingar och tankar, 

vid olika ögonblick, kan härstamma från samma ”jag” (Erickson, 1959). Detta går i linje med 

Styrker och Burkes (2000) tredje användningsområde för begreppet identitet. Stryker och Burkes 

(2000) syn härstammar från Mead (1934) och den symboliska interaktionismen inom 

identitetsteorin - “Structural Symbolic Interactionism” (Stryker, 1982). Identitetsteorin inom 

denna syn har utvecklats till två olika men nära relaterade grenar vars mål är detsamma: “att 

förstå och förklara hur sociala strukturer påverkar ”jaget”, samt, hur ”jaget” påverkar socialt 

beteende” (Styrker & Burke, 2000, s. 285). Den första grenen koncentrerar sig på att undersöka 

hur sociala strukturer påverkar strukturen av ”jaget” och hur strukturen av ”jaget” influerar 

socialt beteende. Den andra grenen koncentrerar sig istället på den interna dynamiken i ”jag”-

processen som sedan påverkar socialt beteende (Stryker & Burke, 2000). Den första grenen 

innebär att individens utformning av “jaget” snarare studeras utifrån hur den sociala strukturen 

runtomkring individen formar “jaget”. Med andra ord, den sociala strukturen påverkar 

utformningen av “jaget”. Den andra grenen har istället sin utgångspunkt hos och inom individen 

för utformningen av “jaget” och där det omvänt snarare är individens interna utformning av 

“jaget” som påverkar beteendet inom den sociala strukturen. Det innebär att de två grenarna har 

två olika utgångspunkter för hur individers identiteter formas. Den ena tar utgångspunkt i den 
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sociala strukturen vilket i sin tur påverkar utformningen av “jaget”, och den andra inom individen 

och dennes interna processer för att utforma “jaget”. Vad Stryker och Burke (2000) menar på är 

att istället för att enbart se till en av grenarna så bör utformningen av en individs identitet studeras 

utifrån bägge grenarna där de kompletterar och relaterar till varandra. Det innebär att både den 

sociala strukturen påverkar utformningen av “jaget” likväl som att den interna processen för 

utformningen av “jaget” påverkar det sociala beteendet inom den sociala strukturen. 

 

Vår tolkning av den sociala strukturen som Stryker och Burke (2000) benämner är att den kan ses 

som den sociala kontexten individen befinner sig inom vid utformningen av sin identitet. Denna 

tolkning gör vi då det återkommande inom forskningsområdet för ledarskapsidentitet tas upp hur 

den sociala kontexten spelar en viktig roll för ledarens identitetskonstruktion på ett liknande sätt 

som den sociala strukturen gör för Stryker och Burke (2000). För att bättre förstå den sociala 

kontextens innebörd kommer nästkommande stycke 2.1.2, att redogöra för vad den sociala 

kontexten är.  

2.1.2. Sociala kontexten 
Som tidigare forskning påpekat är det inom den sociala kontexten som processen för 

konstruktionen av ledarskapsidentiteten sker, vilket leder till att den sociala kontexten har en vital 

roll för konstruktionen av ledarskapsidentiteten (Andersson, 2005; Blom & Alvesson, 2014; Day 

& Harrisson, 2007; DeRue & Ashford, 2010; Karp & Helgö, 2008; Knippenberg et al., 2004; 

Komives et al., 2005; Lord & Hall, 2005; Lührmann & Eberl, 2007; Sveningsson & Alvesson, 

2014; Zheng & Muir, 2015). Det visar på likheter med det Stryker och Burke (2000) benämner 

som den sociala strukturen då det även deras åsikt är att den har en vital roll för utformningen av 

ens identitet. Den sociala kontexten kan enligt Johns (2006) definieras som de möjligheter och 

begränsningar som finns inom en kontext och på så sätt påverkar hur individer beter sig och är. 

Det gör att den sociala kontexten påverkar de relationer som förekommer inom en kontext genom 

exempelvis normer, regler och organisationsstrukturer (Johns, 2006). Det kan förklara varför 

Grant och Parker (2009) menar på att den sociala kontexten bygger på hur individer integrerar 

med varandra och hur deras relationer ser ut och påverkar individers roller. Det gör att den 

sociala kontexten ofta ligger till grund för hur en individ skapar sin identitet och hur ens känslor, 

tankar och beteenden påverkas (Ashfort, 2001). Den sociala kontexten kan därför användas för att 



	   11	  

bättre förstå hur ledaren utformar sin ledarskapsidentitet och hur interaktionen mellan ledaren och 

följarna ser ut utifrån de möjligheter och begränsningar den erbjuder. 

 

För att förstå hur den sociala kontexten och Styrker och Burkes (2000) två grenar hänger ihop 

samt hur vi ämnar använda och se på begreppen vidare i uppsatsen kommer det redogöras för i 

2.1.3 nedan.   

2.1.3. Teoretisk sammanfattning av 2.1 
Vi kommer fortsättningsvis likt Styrker och Burke (2000) utgå ifrån att den sociala strukturen 

påverkar utformningen av ledarens ledarskapsidentitet samtidigt som ledarens interna 

identitetsprocess påverkar omgivningen inom den sociala strukturen. Med det menar vi att vi 

både kommer vara öppna för att ledaren utformar sin ledarskapsidentitet utifrån den sociala 

strukturen samt att det också sker utifrån en intern process där ledaren inom sig själv snarare tar 

utgångspunkt för utformningen av sin ledarskapsidentitet. Det gör att vi ser på det som att den 

sociala strukturen kan påverka ledarskapsidentiteten samtidigt som ledarens individuella 

utformning kan påverka den sociala strukturen. Stryker och Burkes (2000) samverkande syn på 

de två grenarna för en individs utformning av sin identitet kommer därför att ligga till grund för 

att förstå vad som påverkar ledarens identitetskonstruktion.  

 

Det Stryker och Burke (2000) benämner som den sociala strukturen kommer som tidigare nämnt 

fortsättningsvis att ses som synonymt med den sociala kontexten. Den tolkningen gör vi eftersom 

den sociala strukturen är den kontext individen befinner sig i enligt Stryker och Burke (2000) och 

därför kan kopplas samman med den sociala kontexten som benämns inom 

ledarskapsidentitetsforskningen (exempelvis Andersson, 2005; DeRue & Ashford, 2010; Karp & 

Helgö, 2008; Lührmann & Eberl, 2007; Sveningsson & Alvesson, 2014; Zheng & Muir, 2015). 

Denna tolkning görs även på grund av att den sociala kontexten inom 

ledarskapsidentitetsforskningen och den sociala strukturen för Styrker och Burke (2000) spelar en 

likvärdig roll för identitetskonstruktionen. Som Johns (2006) nämner är den sociala kontexten 

bland annat de begränsningar och möjligheter som finns i den omgivningen individer befinner sig 

inom. Det gör att den sociala kontexten kan representera olika saker beroende på hur den 

avgränsas, exempelvis en hel organisation eller bara en avdelning. För oss är den sociala 

kontexten avgränsad till den avdelning av Bank X vår fallstudie tar plats hos. Det innebär att den 
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sociala kontexten består av de individer som verkar inom avdelningen, medarbetare och andra 

chefer, samt de normer, regler, möjligheter och begränsningar den erbjuder. Det gör att vi inom 

den sociala kontexten (avdelningen i fallstudien) kommer studera hur ledare utifrån sig själv samt 

omgivningens påverkan utformar sin ledarskapsidentitet.     

2.2. Ledarskapsidentitet 

Möjligheten till att låna in identitetsbegreppet till ledarskapsforskningen kan finna sin grund i 

resonemanget om att individer snarare innehar flertalet sub-identiteter än en entydig identitet 

(Andersson, 2005; Day & Harrison, 2007; Karp & Helgö, 2008; Lührmann & Eberl, 2007; Zheng 

& Muir, 2015). Dessa sub-identiteter är alla associerade med olika roller och kontexter (Zheng & 

Muir, 2015), vilket leder till att vi alla innehar många olika sub-identiteter (Day & Harrisson, 

2007). Karp och Helgö (2008) samt Sveningsson och Alvesson (2014) refererar till denna 

framväxt av olika sub-identiteter som att det sker utifrån hur vi talar med varandra, och växer 

därför fram utifrån konversationerna inom den sociala kontexten. Det är med andra ord i dessa 

konversationer identiteterna växer fram och alla inblandade inom kontexten formar sin egen 

självbild och en uppfattning om hur den skiljer sig eller överensstämmer med andra (Karp & 

Helgö, 2008). Således är en av dessa sub-identiteter ledarskapsidentiteten och refererar till den 

delen av ens sub-identiteter som relaterar till att vara en ledare och hur individen tänker sig själv 

som ledare (Day & Harrison, 2007; Karp & Helgö, 2008; Zheng & Muir, 2015).  

 

Utifrån att ledarskapsidentiteten växer fram i dessa konversationer inom en social kontext så 

formas ledarens identitet lika mycket av gruppen som ledaren formar gruppen (Karp & Helgö, 

2008; Zheng & Muir, 2015). Detta belyser än mer vikten av att utgå ifrån Stryker och Burkes 

(2000) studie och resultat där de två grenarna inom identitetsteorin ses som en helhet snarare än 

två separata delar. Day och Harrison (2007) förklarar även hur identitet är viktigt för ledaren då 

det lägger grunden för hur de tydligare förstår vilka de är, men även deras personliga styrkor och 

begränsningar. “The more salient and crystallized a leader identity, the more likely that 

individual is to seek out experiences to enact and develop that aspect of the self” (Day & 

Harrison, 2007, s. 365-366). 
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Nedan följer nu tre separata underrubriker till 2.2. vars syfte är att skapa en tydligare förståelse 

för vad ledarskapsidentitet är och hur den kan konstrueras i relationen mellan ledaren och följarna 

inom den sociala kontexten. Den första underrubriken kommer att behandla uppsatsens fortsatta 

syn och operationalisering av begreppet ledarskapsidentitet – de tre ”jagen”. Den andra 

underrubriken berör ett antal olika typer av identitetsprocesser som ledaren går igenom och kan 

befinna sig i för konstruktionen och underhållet av sin ledarskapsidentitet - de tre “jagen”. Den 

tredje underrubriken avser att sammanfatta dessa stycken. 

2.2.1. De tre “jagen” 
En ledarskapsidentitet kan brytas ned till tre delar av ”jaget” – det individuella, det relationella 

och det kollektiva (Andersson, 2005; Brewer & Gardener, 1996; DeRue & Ashford, 2010; 

Lührmann & Eberl, 2007; Simon, 1997). Även Knippenberg et al (2004) menar på att dessa tre 

delar existerar i identitetsarbetet men att det finns en problematik kring hur de kompletterar 

varandra eller agerar som supplement. Genom att se ledarskapsidentitet utifrån dessa tre delar av 

”jaget” menar DeRue och Ashford (2010) att ledarskapsutveckling och ledarskapsidentitet 

handlar om konstruktionen av relationer inom den sociala kontexten. Det är något som kan 

relateras till Stryker och Burkes (2000) studie där de två grenarna inom identitetsteorin behandlar 

detta. “Jaget” i denna mening syftar till den personliga säregenhet som separerar en person från 

en annan, ens självbild, och kan på så sätt bättre förstås genom att studera “jaget” utifrån tre 

delar. Det forskningen visar på är att alla tre delar av ”jaget” måste accepteras för att en 

ledarskapsidentitet ska erhållas. Det innebär att en ledare måste se sig själv som en ledare, 

ledaren måste ses som en ledare i enskilda relationer till medarbetare, och en ledare måste 

accepteras inom den sociala kontexten av kollektivet (Andersson, 2005; Brewer & Gardener, 

1996; DeRue & Ashford, 2010; Lührmann & Eberl, 2007; Simon, 1997). 

 

Utifrån de tre “jagen” försöker individer uppnå en självdefinition och självtolkning, det vill säga 

ens identitet, på tre grundläggande sätt: utifrån sina unika egenskaper (individuella), genom 

dyadiska relationer (relationella), och i fråga om grupptillhörighet i den större sociala kontexten 

(kollektiva) (Brewer & Gardener, 1996). Detta gäller även för identiteten kopplad till en ledares 

ledarskap (DeRue & Ashford, 2010). Det individuella ”jaget” nås genom att uppnå en 

differentiering från andra utifrån vad som ses som unikt för en själv genom exempelvis 

egenskaper och karaktärsdrag. Det relationella ”jaget” uppnås genom ett erkännande av en 



	   14	  

individs roll eller position och att självuppfattningen stämmer överens med exempelvis 

medarbetarnas uppfattning (Brewer & Gardner, 1996; DeRue & Ashford, 2010). Det relationella 

“jaget” kan därför ses som den delen av hur en ledare ser på sig själv i relation till medarbetarna. 

Det kollektiva ”jaget” uppnås genom att en individ känner en tillhörighet till större sociala 

grupper, till exempel ledargrupper eller följargrupper, och att bilden av sig själv i detta kollektiv 

stämmer överens med den bild som gruppmedlemmarna har. (DeRue & Ashford, 2010). Det gör 

att det kollektiva ”jaget” bygger på att en individ kan identifiera sig med en grupp inom den 

sociala kontexten och bli kollektivt erkänd (Brewer & Gardener, 1996). För att tydliggöra de tre 

“jagen” utifrån en ledarskapsidentitet presenteras de i punktform nedan: 

	  

• Det individuella “jaget” är den del av ledarskapsidentiteten där ledaren inkorporerar 

identiteten som ledare som en del av sin självuppfattning. Denna del involverar 

“skapandet av nya aspekter av jaget som relaterar till ledarrollen” (DeRue & Ashford, 

2010). Forskningen antyder att identifieringen av dessa personliga attribut till “jaget” inte 

enbart är någon intern individuell bedömning utan snarare är inbäddat i specifika 

kontexter där identiteten är krävd och konstaterad genom social interaktion. För att visa 

ett exempel på hur det individuella “jaget” kan komma till uttryck beskriver en av ledarna 

i empirin det genom att förklara hur han inte håller på att kompromissa med sig själv 

längre, utan är säker i sig själv gentemot medarbetarna och omgivningen. Ledaren har på 

så sätt funnit sitt individuella ”jag” i ledarrollen. 

 

• Det relationella “jaget” bygger i sin tur på ett relationellt igenkännande mellan ledare och 

medarbetare. Individers identiteter är ofta knutna till specifika roller och olika roller är 

utnämnt relaterade på så vis att individer i situationen gemensamt 

uppmärksammar/känner igen rollrelationen, exempelvis som föräldrar och barn eller 

ledare och medarbetare. Det handlar således om att bli erkänd på individnivå i de enskilda 

relationerna. I detta sammanhang är dock inte ledarskapet något ledaren äger, utan något 

som först måste accepteras av medarbetarna inom den sociala kontexten. Som tillägg till 

det individuella “jaget” så kommer ledarskapsidentiteten bli starkare i den utsträckning 

som den blir relationellt uppmärksammad och godkänd av ömsesidiga rollidentiteter som 

ledare och medarbetare (DeRue & Ashford, 2010). Ett exempel från empirin på hur det 
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relationella “jaget” kan komma till uttryck är när en av ledarna beskriver hur den alltid 

försöker att se varje enskild individ och visa att hon bryr sig om personen och hur den 

mår. Detta gör ledaren i exemplet för att försöka skapa en acceptans i de enskilda 

relationen till medarbetarna vilket grundar sig i hennes självbild, utifrån det relationella 

“jaget”, som en person som bryr sig om sina medmänniskor.  

 

• Det kollektiva “jaget” handlar avslutningsvis om att bli sedd inom den breda sociala 

kontexten som en del av en specifik social grupp, exempelvis ledare eller medarbetare. 

DeRue och Ashford (2010) menar att ju mer en individ blir kollektivt erkänd som en del 

av en social grupp, exempelvis ledare alternativt medarbetare, desto mer kommer ledarens 

identitet utifrån den kollektiva självbilden att förstärkas och stabiliseras. Det handlar 

därför inte om att bli erkänd eller accepterad i en specifik relation i detta “jag”, utan 

snarare om att finna en tillhörighet och trygghet till en social grupp, ett kollektiv, och bli 

erkänd som en del av gruppen inom den sociala kontexten. (DeRue & Ashford, 2010). För 

att exemplifiera detta “jag” berättar en av ledarna i sina berättelser om när hans kollektiva 

“jag” inte erkändes av omgivningen på grund av att han precis gått ifrån att vara 

medarbetare till chef: “Jag hade en annan arbetsroll som ledare men försökte ändå vara 

medarbetare till en viss del och tycka lite samma saker som jag tyckte tidigare i min roll 

som medarbetare. Sen så upptäckte jag ju efter ett tag att jag avskärmades mer och mer, 

och det var ju kanske mer ofrivilligt. Plötsligt var jag inte en i gänget längre utan jag var 

en liten udda fågel”. Citatet visar på hur ledarens kollektiva självbild till en början inte 

stämde överens med medarbetarnas. Ledaren var inte längre en del av medarbetarnas 

sociala grupp utan en del av en annan social grupp inom den sociala kontexten, men 

försökte hålla kvar vid den kollektiva självbilden som medarbetare. Det här är även 

någonting som kan visa sig omvänt i de fall en individ kanske inte själv anser sig vara en 

ledare, men den sociala kontexten ledaren befinner sig kollektivt erkänner individen som 

ledare. 
 
Utifrån den teoretiska genomgången om de tre “jagen” ovan har vi försökt föreställa oss hur de 

tre “jagen” skulle kunna illustreras för att lättare hantera dem fortsättningsvis i uppsatsen. Det har 

lett till en visuell syn av de tre “jagen” där de illustreras genom att tänka sig vardera “jag” som en 
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cirkel. För att underlätta följer ett exempel nedan som hädanefter kan agera som stöd när läsaren 

föreställer sig de tre “jagen”. 

	  
Figur 1. Visuell illustration av de tre “jagen”. Egen konstruktion.	  

 

Simon (1997) menar att de tre ”jagen” som finns inom samma individ är beroende av det sociala 

samspelet sinsemellan. Dock så finns större spridning i huruvida dessa tre representationer av 

”jaget” är partners, motståndare eller likgiltiga inför varandra. Med partners menas att de tre 

“jagen” agerar som ett lag och hjälper varandra, motståndare att de konkurrerar med varandra, 

och likgiltiga att de varken förhåller sig som partners eller motståndare till varandra. Det leder till 

en intressant del gällande de tre ”jagen” och hur identitetsarbetet egentligen går till utifrån dem. 

Här finns det tre olika synvinklar inom forskningen för hur de tre ”jagen” fungerar ihop (Brewer 

& Gardener, 1996). En synvinkel är att enbart fokusera på det individuella ”jaget” och sedan 

diskutera hur självbilden ger upphov till de andra två ”jagen”, vilket exempelvis kan betyda att 

individens identitet har en stark påverkan på relationen till följarna eller kontexten i stort. Ett 

annat sätt att se på det hela är att alla tre ”jagen” är lika viktiga men påverkas genom olika 

aspekter parallellt. Det tredje sättet att se på det är att de tre ”jagen” tillslut integreras i en enad 

modell av ens självbild, till exempel att en ledares bild av sig själv och medarbetarnas bild av 

ledaren tillslut flyter samman (Brewer & Gardner, 1996). Sammanfattningsvis är de flesta 

forskare överens om att alla tre ”jag” är lika viktiga för att uppnå en självbild som accepteras av 

medarbetarna i den breda sociala kontexten (Brewer & Gardener, 1996; DeRue & Ashford, 2010; 

Simon, 1997), och att de tre “jagen” bör integreras för att fullt ut kunna först processen för 

ledarens identitetsarbete. 

2.2.2. Olika typer av identitetsarbete 
Identitetsarbete handlar om människor som ägnar sig åt skapande, reparation, underhåll, 

förstärkning och återskapande av sina identiteter (DeRue & Ashford, 2010). Det innebär att 
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människor försöker skapa en känsla av en positivt värderad självbild som en slags plattform för 

sitt arbete och sina relationer. Dessa identiteter skapas, förhandlas och utvecklas i relation till 

andra, men det är även i dessa relationer som identiteter hotas och undermineras. Det personliga 

ledarskapet förändras och skapas över tiden på grund av att en ledare brottas med frågor som vem 

den är, kan och vill vara. Det är denna typ av tankar som framkallar identitetsarbete hos ledare 

(Andersson, 2005; Sveningsson & Alvesson, 2014; Watson & Harris, 1999). Sveningsson och 

Alvesson (2014) redogör för fem typer av identitetsarbete hos ledare, varav två präglas av 

harmoni eller måttlig friktion medan tre präglas av varierande grad av svårigheter, även kallat 

identitetskamper. Typerna utgår ifrån ledarens självbild och hur denne upplever sin identitet i 

relation till exempelvis medarbetarna eller om det sker förändringar i organisationen, som tvingar 

fram ett identitetsarbete. De fem typerna är: identitetsjustering och identitetsuttryck - de två som 

präglas av måttlig friktion, identitetsjonglering, identitetsbrottning och identitetskrasch - de tre 

som präglas i varierande grad av svårigheter. Det identitetsarbetet grundar sig är att 

ledaridentiteten i mer eller mindre omfattning ofta hamnar i friktion med 

organisationsförhållandet samt andras krav och förväntningar. Ledare måste även kämpa för att 

deras självbild inte ska avvika för mycket från organisationsmaskineriets krav (Sveningsson & 

Alvesson, 2014). Identitetsarbetet kan också handla om informella aspekter inom en social 

kontext som till exempel hur vi kommunicerar med varandra eller hur vi agerar gentemot 

varandra informellt inom organisationen. Det leder till en iterativ process för identitetsarbetet där 

individer formar grupper samtidigt som grupper formar individer (Karp & Helgö, 2008). De typer 

av identitetsarbete som tas upp ovan kan liknas vid det som Stryker och Burke (2000) belyser 

kring de två grenarna för hur en identitet formas. Kopplingen ligger i att båda utgångspunkterna, 

den där individen tar utgångspunkt i sig själv och vem den vill vara samt grenen där individens 

utformning av identitet snarare tar utgångspunkt i hur de sociala strukturerna, den sociala 

kontexten, ser ut, återfinns i dessa identitetsprocesser.  

 

Lührmann och Eberl (2007) menar till skillnad mot Sveningsson och Alvesson (2014) att 

identitetsarbetet för ledare sker utifrån fyra faser: identitetsförhandling, identitetsbalansering, 

uppgiftsinteraktion och identitetskonflikt. Här måste samverkan och acceptansen mellan ledare 

och följare klaffa för att relationen ska fungera genom de olika faserna (Lührmann & Eberl, 

2007). Just att relationen mellan ledare och följare är av vikt i identitetsarbete belyser DeRue och 
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Ashford (2010), då mycket av processen i identitetsarbetet handlar om att göra anspråk på och 

överlåta identiteter. Med andra ord handlar det om ett samskapande av identiteter. Den tidigare 

bilden av följarna där de innehar en passiv roll i interaktionen och enbart agerat som en sorts 

mottagare av ledarskapet har med andra ord förändrats, och följarnas kraft och påverkan på 

ledaren uppmärksammats. Ledarskapet ses idag snarare som ett delat ägande inom gruppen där 

alla medlemmar deltar som medkonstruktörer av ledarskapet, oavsett deras formella roll eller 

position i ledarskapsprocessen (DeRue & Ashford, 2010; Jackson & Parry, 2008). För att skapa 

en djupare förståelse för ledarens identitetsarbete, som vi ämnar, kommer därför följarna ses som 

medkonstruktörer av ledarskapsidentiteten på grund av att en accepterad ledarskapsidentitet 

implicerar att det finns en klarhet i ledar-följar-relationen och i individernas identiteter som 

ledare och följare (DeRue och Ashford, 2010). Även fast Lührmann och Eberl (2007) pratar om 

fyra stycken faser och Sveningsson och Alvesson (2014) om fem stycken typer så går de ihop 

med varandra och har likartad innebörd. Det gör att vi kommer använda oss av deras 

identitetsprocesser i kombination.   
 
För att visa på hur de olika typerna av processer inom identitetsarbetet går till och vad som sker 

inom dem så redogörs Sveningsson och Alvessons (2014) samt Lührmann och Eberls (2007) 

resultat av processerna mer ingående nedan: 
 
 

• Identitetsjustering pågår under en stor del av arbetslivet. Det handlar om smärre 

kompromisser för ledaren i sin identitet där det uppstått marginella friktioner med 

exempelvis följarnas krav och förväntningar (Sveningsson & Alvesson, 2014). I denna 

process ses konflikterna som hanterbara, ofta med hjälp av en mindre revidering av 

självbilden. Denna process är enligt Lührmann och Eberl (2007) en mildare form av 

identitetsförhandling för ledaren då det handlar om att hitta acceptans i relationen mellan 

ledaren och följarna genom enklare förändringar. Det gör att vi kan se bägge grenarna 

Stryker och Burke (2000) tar upp på grund av att denna process både kan uppstå utifrån 

ledarens interna utgångspunkt samt som en effekt och starkare påverkan av den sociala 

kontexten. Det här är även någonting samtliga typer av identitetsprocesser har 

gemensamt.  
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• Identitetsuttryckande handlar om att låta identiteten få en stark påverkan på 

organisationsmiljön. Att försöka tydliggöra sin identitet i hög grad och låta 

organisationsmiljön anpassas till identiteten snarare än tvärtom. Denna process sker när 

ledaren anser sig ha en stark identitet och självbild och låter den komma till explicit 

uttryck för att påverka den sociala kontexten runtomkring (Sveningsson & Alvesson, 

2014). Identitetsuttryckandet kan utifrån det ses som delen inom identitetsprocessen där 

den interna konstruktionen påverkar socialt beteende (Stryker & Burke, 2000), men även 

det individuella “jaget” (Brewer & Gardner, 1996; DeRue & Ashford, 2010). Det handlar 

om att uppnå en form av identitetsbalans (Lührmann och Eberl, 2007). 

 

• I identitetsjongleringen sker en mildare form av identitetskamp, och en måttlig friktion 

har uppstått mellan självbilden och omgivningens förväntningar och krav. Ledaren får 

svårt att hålla alla bollar i luften och upplever att denne kompromissar för mycket med 

hur den ser på sig själv, vilket skapar tvivel (Sveningsson & Alvesson, 2014). Detta är en 

form av identitetsbalansering och uppgiftsinteraktion där ledaren måste balansera sin 

självbild med omgivningens bild. Det gäller därför att identifiera sig med 

arbetsuppgifterna och utföra sådant arbete som inte skär sig med ens självbild som ledare 

(Lührmann & Eberl, 2007; Sveningsson & Alvesson, 2014).a 

 

• Identitetsbrottning är när en individs självbild endast i marginell utsträckning bekräftas av 

andra. Individen tvingas då intensivt engagera sig i identitetsarbetet för att upprätthålla, 

reparera, stärka eller revidera sin självbild för att passa in i den sociala kontexten. Det 

utifrån de förväntningar och krav som finns inom den. Denna process präglas därför av 

starkt tvivel hos ledare för hur den ska vara för att nå en accepterad ledarskapsidentitet 

utifrån sig själv och i förhållande till den sociala kontexten (Sveningsson & Alvesson, 

2014). Detta liknar processen som Lührmann och Eberl (2007) benämner som 

identitetskonflikt där ledaren försöker finna en accepterad ledarskapsidentitet igen 

(Lührmann & Eberl, 2007).  

 

• Identitetskrasch förekommer i de fall när en individs uppfattning om sig själv, sina ideal, 

och ambitioner inte alls går ihop med omgivningens krav och förväntningar. Det vill säga 
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när identitet och verklighet står i ett konfliktfyllt förhållande. Denna process behöver inte 

betyda att det är ett sluttillstånd, utan snarare att identitetsskapandet och identitetsarbetet 

för en stund misslyckats. Ofta kan populära ledarideal och föreställningar om ledarskap 

ställa till det och leda till en krasch. Exempelvis kan en stark identifikation med 

coachning som ledarstil mycket väl vara en identitetsfälla som inte alls uppskattas hos 

följeslagarna (Sveningsson & Alvesson, 2014). Det är i denna process som Lührmann och 

Eberl (2007) menar att identitetskonflikten måste vändas till något positivt genom att ta 

till sig nya erfarenheter och på så vis modifiera sina existerade identiteter. Det är därför 

viktigt att skillnaden mellan den tidigare identitetsbalansen och de nya förväntningarna på 

ens identitet upptäcks så det sker en omförhandling av identiteteten i förhållande till 

omgivningen. 

 

Dessa processer beskriver identitetsarbetet ledaren går igenom för att konstruera sin 

ledarskapsidentitet. Det är en komplex process som inte bara utgår ifrån sig själv och sin självbild 

som ledare, utan följarna och omgivningens krav och förväntningar har en stor påverkan i 

identitetsarbetet. Det gör att relationerna inom den sociala kontexten ökar komplexiteten för 

ledare i deras identitetsarbete på grund av att den inte enbart formas utifrån sig själv och sin 

interna utgångspunkt (DeRue & Ashford, 2010; Lührmann & Eberl, 2007; Karp & Helgö, 2008; 

Stryker & Burke, 2000; Zheng & Muir, 2015). En viktig aspekt är att individer inte behöver gå 

igenom processen i ett flöde, alltså i den ordning som ovan presenterats. En ledare kan därför gå 

från identitetsbalans direkt till identitetskonflikt. Detta visar att identitetsarbetet ständigt är 

pågående och komplext samt beroende av andra än bara sig själv (Lührmann & Eberl, 2007). Det 

är därför en viktig vetskap som vi fortsättningsvis kommer ta hänsyn till i uppsatsen då vi inte 

ämnar följa flödet slaviskt för att förstå konstruktionen av ledarskapsidentiteten. Det gör även att 

vi inte kommer se det som faser som Lührmann & Eberl (2007) benämner det, utan snarare olika 

typer av processer ledaren kan befinna sig i vid olika tillfällen under sitt identitetsarbete. 
 

2.2.3. Teoretisk sammanfattning av 2.2 
Vi kommer vidare att använda de tre “jagen” likt Brewer och Gardener (1996), DeRue och 

Ashford (2010) och Simon, (1997) där de integreras med varandra för att se på 

ledarskapsidentitet. Som ledarskapsidentitetsforskningen tar upp så skapas inte 
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ledarskapsidentiteten enbart utifrån ledaren själv, utan snarare i förhållande till relationerna inom 

den sociala kontexten (Andersson, 2005; Blom och Alvesson, 2005; Day och Harrison, 2007; 

Karp och Helgö, 2008; Lord och Hall, 2005; Lührmann och Eberl, 2007; Sveningsson och 

Alvesson, 2014; Zheng och Muir, 2015). Det poängterar ytterligare vikten av att ta hänsyn till de 

tre ”jagen” i interaktion med varandra för att nå en accepterad ledarskapsidentitet som sker 

utifrån ledarens subjektiva uppfattning. Att se till de tre “jagen” möjliggör även för oss att 

komma åt den problematik kring hur en ledare hanterar sitt identitetsarbete i relationen till 

medarbetarna inom den sociala kontexten. Det genom att söka förståelse för förhållandena mellan 

de tre “jagen” och hur följarna och den sociala kontexten påverkar detta identitetsarbete som sker 

hos ledaren. Det leder till att operationaliseringen av ledarskapsidentiteten i uppsatsen är klar och 

utgångspunkten för hur begreppet kommer användas och studeras. Som grund och teoretisk 

utgångspunkt för att söka svar på vårt syfte och våra frågeställningar kring förhållandet mellan de 

tre ”jagen” ser ut och hanteras kommer vi utgå ifrån de olika identitetsprocesserna som 

diskuterats i 2.2.2.  Det gör vi på grund av att Lührmann och Eberl (2007) och Sveningsson och 

Alvesson (2014) sedan tidigare redan har identifierat dessa processer för att studera och förstå en 

ledares identitetsarbete. Däremot har ingen tidigare forskning studerat ledarskapsidentitet utifrån 

de tre “jagen” i dessa processer, utan enbart utifrån ledarskapsidentitet där den inte brutits ned 

ytterligare. Identitetsprocesserna lämpar sig även bra för vårt syfte då de både inbegriper och ser 

till såväl medarbetarna och den sociala kontextens påverkan i identitetsarbetet.   

 

Med det sagt finns de vissa viktiga ställningstagande att ta upp om hur vi kommer använda oss av 

identitetsprocesserna. Som vi redan påpekat kommer vi inte att se till processerna som att de sker 

utifrån ett förutbestämt flöde, eller turordning, utan mer som olika processer ledaren kan befinna 

sig i utifrån hur situationen ser ut. Det innebär exempelvis att en ledare kan gå direkt ifrån 

identitetsjustering till identitetskrasch. Det då vi likt Lührmann och Eberl (2007) ser 

identitetsarbetet som något ständigt pågående och komplext. Det leder till en annan viktig aspekt 

som innebär att vi inte utesluter att det kan finnas andra identitetsprocesser när vi sedan analysera 

det empiriska materialet. Denna breda syn grundar sig även i att ingen tidigare forskning har sökt 

svar på förhållandet mellan de tre ”jagen” med Lührmann och Eberl (2007) och Sveningsson och 

Alvesson (2014) identitetsprocesser som utgångspunkt. Avslutningsvis är inte vårt syfte att söka 

svar på förhållandet mellan identitetsprocesserna och de tre ”jagen”, utan hur de tre ”jagen” 
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förhåller sig till varandra. Därför kommer identitetsprocesserna agera mer som ett separat 

teoretiskt verktyg där de kommer hjälpa oss att bygga intervjuguiden. Det genom att bygga upp 

scenarier ledare kan befinna sig i i dessa processer och där försöka förstå hur arbetet med 

ledarskapsidentiteten sker utifrån de tre “jagen”. Hur dessa scenarier har tagits fram kommer att 

diskuteras djupare under rubrik 3.5.2, utformning av intervjuguide.  
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3. Metod  

3.1. Val av ämne 

Idén till valet av ämne grundar sig i en kurs på avancerade nivå inom ledarskap som en av 

författarna sedan tidigare läst, och efter diskussion författarna emellan fastnade intresset för 

perspektivet ledarskap utifrån en identitetskonstruktion. Efter en noggrann genomgång av 

befintlig litteratur inom området i form av vetenskapliga artiklar, böcker och tidigare uppsatser 

blev vi än mer intresserade av att fördjupa oss i ämnet. Det framväxande intresset för 

ledarskapsidentitet i kombination med att ett utrymme för vidare studier rekommenderades i den 

tidigare forskningen lade därför grunden till valet av ämne - ledarskap utifrån en 

identitetskonstruktion.  

 

Genom litteraturgenomgången kom vi tidigt över Karp och Helgös studie från år 2008 

“Leadership as identity construction: the act of leading people in organisations” där de ämnar 

utforska och utmana ledarskapet som en identitetskonstruktion. I artikeln konceptualiserar Karp 

och Helgö (2008) även begreppet ledarskapsidentitet vilket gav oss en bra grund att stå på och en 

djupare förståelse för fenomenet. Karp och Helgö (2008) hänvisade även till andra författare vars 

studier också låg till grund för vår förståelse av ämnet (Andersson, 2005; Day & Harrison, 2007; 

Lührmann & Eberl, 2007; Sveningsson & Alvesson, 2014; Zheng & Muir, 2015). Utifrån 

litteraturgenomgången inom ämnet insåg vi tidigt att begreppet identitet inom ledarskap var 

väldigt brett och abstrakt. Gemensamt för mycket av litteraturen var däremot den återkommande 

slutsatsen bland författarna att ledarskapsidentitet är ett multidimensionellt fenomen som skapas i 

en process mellan ledaren och följarna inom den sociala kontexten (se tillexempel Andersson, 

2005; Day & Harrisson, 2007; DeRue & Ashford, 2010; Karp & Helgö, 2008; Lührmann & 

Eberl, 2007; Sveningsson & Alvesson, 2014; Zheng & Muir, 2015). Frågan vi då ställde oss var 

på vilket sätt vi skulle studera ledarskapsidentitet. 

 

Med den frågan i bakhuvudet började vårt intresse i takt med litteraturgenomgången riktas mer 

gentemot följarnas och den sociala kontextens roll för ledarens identitetsarbete. Det var även 
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något Zheng och Muir (2015) föreslog att framtida studier bör rikta fokus mot då alla deltagare i 

ledarskapsidentitetsprocessen, och det inom den specifika miljö där det utspelas har en stark men 

aningen osynlig roll i identitetsarbetet. En annan studie av Lührmann och Eberl (2007) är inne på 

samma spår där de menar på att tidigare studier om ledarskapets identitetskonstruktion alltför ofta 

enbart har ett ledarcentrerat perspektiv och att följarnas roll i processen förbises. Det då 

ledarskapsidentiteten till stor del samkonstrueras mellan ledaren och följarna. Utifrån det påpekar 

Lührmann och Eberl (2007) hur det är en svår balansgång för ledaren att vara sig själv och 

samtidigt lyssna på följarna inom den sociala kontexten för att accepteras. Ett intresse för 

problematiken kring samspelet mellan ledaren och följarna för arbetet med ledarskapsidentiteten 

inom den sociala kontexten växte därför fram. För att komma åt denna komplexa problematik 

fann vi en vetenskaplig artikel av DeRue och Ashford (2010) där de studera ledarskapsidentitet 

utifrån tre “jag” - det individuella, relationella och kollektiva “jaget”. DeRue och Ashford (2010) 

hade i sin artikel utgångspunkt i att ledaren och följarna bör göra anspråk på och överlåta 

identiteter för att accepteras inom den specifika kontexten. Det i förhållande till deras teorier om 

de tre “jagen” ledde till att deras artikel ansågs vara relevant för oss då vi fastnat i problematiken 

kring relationen mellan ledaren och följarna inom den sociala kontexten. Genom att fortsätta söka 

efter relevanta och liknande artiklar relaterat till vår problematik fann vi i Sveningsson och 

Alvessons (2014) och Lührmann och Eberls (2007) studier ett antal typer av processer ledaren 

kan befinna sig i för identitetskonstruktionen. Dessa processer kändes relevanta för oss då de gav 

oss en förståelse för hur ledarskapsidentiteten konstrueras och hanteras av ledaren i förhållande 

till följarna inom den sociala kontexten. 

 

Utifrån detta tillvägagångssätt växte möjligheter för vidare studier fram inom ämnet.  Det genom 

att skapa en djupare förståelse för hur de tre “jagen”, utifrån relationen till medarbetarna inom 

den sociala kontexten, förhåller sig till varandra i ledarens identitetsarbete. Vi såg även 

möjligheter till vidare studier för vad som händer i detta identitetsarbete och hur förhållandet 

mellan de tre “jagen” hanteras av ledaren. 
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3.2. Kvalitativ fallstudie som forskningsdesign 

Efter val av ämne blev nästa fråga hur problemet skulle angripas. Redan under 

litteraturgenomgången inom området växte idéer fram om hur studiens forskningsdesign skulle se 

ut där en kvalitativ fallstudie tidigt togs upp och var aktuellt. Kvalitativ fallstudie är den metod 

Andersson (2005), Lührmann och Eberl (2007), Sveningsson och Alvesson (2014) samt Zheng 

och Muir (2015) föreslår gällande komplexa fenomen där ett djup i studien krävs. Deras studier 

handlar inte om att ge en heltäckande beskrivning utan att lyfta fram idéer och insikter för att 

skapa en djupare förståelse för ledarskapsidentitet. Då även vi ämnar och har för avsikt att skapa 

en djupare förståelse för ämnet ledarskapsidentitet föll därför vårt val på att utföra en kvalitativ 

metod. Det då vi likt Andersson (2005), Lührmann och Eberl (2007), Sveningsson och Alvesson 

(2014) samt Zheng & Muir (2015) snarare är intresserade av att lyfta fram insikter och idéer för 

att skapa en djupare förståelse än att ge en heltäckande beskrivning. Det gör att en kvalitativ 

fallstudie lämpar sig bättre för att besvara vårt syfte än en kvantitativ metod. 
 

Då vi inte ämnar jämföra två kontexter med varandra utan snarare vill skapa en djupare förståelse 

för fenomenet ledarskapsidentitet har vi valt att enbart studera en social kontext. Att se till en 

specifik kontexts roll i identitetsarbetet är även något Zheng och Muir (2015) föreslår inom 

området för ledarskapsidentitet då olika kontexter kan ha olika påverkan på 

ledarskapsutvecklingen. Vi prioriterar därför att förstå påverkan från en social kontext framför en 

ytligare bredd ifrån flera kontexter då den djupare förståelsen hade kunnat gå förlorad. Att vi 

enbart studerar en social kontext, i vårt fall en avdelning inom en organisation, leder till att 

forskningsdesignen blir en kvalitativ fallstudie (Bryman & Bell, 2005). Det grundar sig även i 

tidsaspekten då vi anser att tiden inte finns till för att studera flera kontexter på djupet samtidigt, 

och därför prioriteras en social kontext. Kvalitativa fallstudier är helhetsinriktade beskrivningar 

och analyser av ett specifikt fenomen inom ett avgränsat område (Merriam, 2009; Stake, 1995; 

Zheng och Muir, 2015). Det avgränsat område kan vara en händelse, en social grupp eller en 

organisation (Merriam, 2009). I den här studien är det avgränsade området inom den avdelningen 

vi kommer söka svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Valet av organisation kommer 

diskuteras närmare under rubriken urval. Vidare förklarar Merriam (2009) och Sveningsson och 

Alvesson (2014) att en kvalitativ fallstudie är passande när subjektiva faktorer som tankar och 

känslor studeras då metoden bättre fångar upp de djupa och komplexa mönster som finns än 
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exempelvis en surveyundersökning. Detta då kvalitativ fallstudie möjliggör att en innehållsrik 

kontext kan studeras genom flera dimensioner. (Merriam, 2009; Yin, 2009) Det är även därför vi 

valt att använda oss av en kvalitativ fallstudie då det är respondenternas subjektiva tankar och 

känslor om sitt ledarskap vi vill studera, och då behöver vi kunna fånga upp de djupa och 

komplexa mönster som finns. 
 

3.3. Urval av företag och respondenter 

Diskussioner kring valet av fallföretag startade tidigt då den tidigare forskning återkommande 

påpekade den sociala kontextens roll (Andersson, 2005; DeRue & Ashford, 2010; Karp & Helgö, 

2008, Lührmann & Eberl, 2007; Zheng och Muir, 2015). Den sociala kontexten i Zheng och 

Muirs (2015) studie var en icke-vinstdrivande organisation vilket gjorde att författarna föreslog 

att det för vidare forskning vore intressant att istället studera ledarskapsidentitet i en 

vinstdrivande organisation. En anledning till det är bland annat att identitetsarbetet enligt Zheng 

och Muir (2015) troligen präglas mer av makt, status och resultat än i en icke-vinstdrivande 

organisation, och kan därför leda till förmodade skillnader i identitetsarbetet. Vi har därför valt 

att studerar konstruktionen och hanterandet av fenomenet ledarskapsidentitet i en vinstdriven 

organisation då vi anser att dessa aspekter kan spela en intressant roll. Det anser vi då vi tror att 

den vinstdrivande faktorn till exempel skapar tydligare krav och förväntningar från 

organisationen i form av exempelvis vinst och vid sämre tider. Utöver valet av en vinstdrivande 

organisation ansågs inte den sociala kontextens struktur behöva uppfylla en massa förutbestämda 

krav. Istället grundades valet av social kontext i var möjligheten fanns till att skapa en djupare 

förståelse för en ledares identitetsarbete. Valet av fallföretag grundades därför i var vi kunde 

intervjua tillräckligt många chefer för att kunna skapa ett djup kring fenomenet inom den 

specifika kontexten, och det genom att få fler än en respondents tolkning av problemet. 
 

Urvalet av respondenterna skedde genom det Bryman och Bell (2005) benämner 

bekvämlighetsurval då en av författarna har god kontakt med företaget i fråga. Det enda kriteriet 

ifrån oss var att respondenten i dagsläget hade en ledarposition i organisationen, vilket i vår 

studie innebär någon form av chefstitel. Möjligheten att få många chefer att ställa upp på en 

intervju värderades därför högt i detta val för att försöka nå det breda djupet. Vi kom även i 

kontakt med några av respondenterna genom rekommendationer från de chefer vi redan 
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kontaktat, vilket innebär att ett så kallat snöbollsurval också skedde (Bryman & Bell, 2005). 

Respondenterna kontaktades personligen utav en av författarna så att studiens syfte och 

frågeställning tydligt kunde presenteras. Efter det fick respondenterna själva avgöra om de ansåg 

sig vara till nytta för studien och välja huruvida de ville delta eller inte. Det för att likt Corley och 

Gioia (2004) och Watson och Harris (1999) få respondenter till studien som är mest lämpade för 

att svara på vårt syfte och vår frågeställning. Det är något vi anser ökar trovärdigheten då 

respondenter som inte är lämpade för att besvara vårt syfte blandas in i resultatet. 

 

Antalet respondenter som tillfrågades att vara med i studien var sju stycken, men det var sex 

stycken som valde att ställa upp. Det var ett antal vi ansåg vara tillräckligt då vi valt att använda 

oss av intervjuer som metod för insamling av data, något vi kommer diskutera under rubriken 3.4. 

Att sex respondenter ansågs tillräckligt grundade sig även i att datan på ett tillförlitligt sätt skulle 

kunna hanteras korrekt, och därför fanns inte tiden för fler intervjuer. Det med tanke på att 

bearbetningsprocessen är väldigt tidskrävande för djupintervjuer (Darmer, 1995). Företaget som 

valts ut verkar inom finansbranschen och är en bank. Vidare har vi däremot valt att hålla företaget 

och respondenterna anonyma då vi anser att det inte finns någon relevans i vilken organisation de 

kommer ifrån eller vilka de är för att besvara vårt syfte. Vi kommer fortsättningsvis benämna 

företaget som Bank X och respondenterna med kodnamnen Alfa, Beta, Gamma, Delta, Sigma och 

Omega. 

3.4. Semi-strukturerade intervjuer 

Vi har valt intervjuer som kvalitativ metod då det lämpar sig när det handlar om en individs 

tolkning av omvärlden, tankar, känslor och vetskap om ett visst fenomen (Merriam, 2009; 

Sveningsson & Alvesson, 2014), vilket uppsatsen ämnar få fram. Bland annat kan den kvalitativa 

informationen vi vill få fram vara svår att identifiera genom observationer eftersom tankar och 

känslor inte går att observera (Merriam, 2009). Intervjuer anses också vara målinriktade eftersom 

de koncentrerar sig på fallstudiens ämne och gör att vi kan få personliga förklaringar, åsikter och 

tankar (Yin, 2009), vilket vi har värdesatt och ansett vara relevant för att svara på syftet. 

Lührmann och Eberl (2007) föreslår att när ledarskapsidentitet studeras så bör semi-strukturerade 

intervjuer användas och frågorna som ställs vara av mer indirekt och subtil karaktär. Således bör 

inte frågor om ledarskapsidentitet ställas direkt eftersom det kan förvirra och vara missledande 
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för respondenterna. Det gör att vi har valt semi-strukturerade intervjuer då den metoden på ett 

smidigare sätt kan användas för att fånga in det vi söker utan att fråga respondenten direkt om 

ledarskapsidentitet. Semi-strukturerade intervjuer ger även respondenterna utrymme att ge oss 

sina individuella tolkningar av verkligheten (Merriam, 2009), samtidigt som det ger intervjuaren 

möjlighet att ställa tilläggs- och uppföljningsfrågor beroende på responsen (Darmer, 1995; 

Watson & Harris, 1999). Dessa två aspekter har vi ansett vara väldigt viktiga för vår studie då det 

är respondenternas individuella tolkningar av verkligheten vi är intresserade av där vi genom 

tilläggs- och uppföljningsfrågor har kunnat komma djupare in på ämnet. Tilläggs- och 

uppföljningsfrågorna fungerade även som en sorts säkerhet för att besvara vårt syfte. 

Avslutningsvis förklarar även Darmer (1995) hur semi-strukturerade intervjuer skapar möjlighet 

till en grad av måttlig flexibilitet, vilket vi också eftersökte i vår studie. Det för att behålla en 

möjlighet till så naturliga och lättsamma samtal som möjligt där respondenterna inte blev 

utfrågade. Istället fanns utrymme så att deras berättelser i viss mån kunde styra intervjun, vilket 

vi ansåg vara viktigt då det är deras individuella berättelser vi vill åt och på så sätt begränsar inte 

våra frågor respondenternas svar.  
 

3.5. Val av litteratur och insamling av empiriskt material 

3.5.1. Befintlig teori och forskning 
Studiens inledningskapitel och teoretiska referensram är konstruerad utifrån befintlig forskning 

och teori hämtad från vetenskapliga artiklar och litteratur inom området för det valda ämnet. Här 

har teorier och forskning inom identitet, ledarskap, ledarskapsidentitet, identitetsarbete, relationen 

mellan ledare och följare och den sociala kontexten ansetts vara intressanta och relevanta för oss. 

Kring detta material har inledningskapitlet och den teoretiska referensramen konstruerats, vilket 

följaktligen resulterat i vårt syfte och våra forskningsfrågor. Material har främst hämtats från 

Örebro universitetsbibliotek och databaser som ABI/Inform, Summon och Google Schoolar. 

Sökord vi främst använt oss av är leadership identity, developing a leader identity, leadership as 

an identity construction, leader and follower och leadership and identity processes. Vi har också 

använt oss utav referenslistorna i de artiklar vi ansett vara relevanta för att ytterligare bredda vårt 

sökande av litteratur. Referenslistor från tidigare forskning har därför också legat till grund för 

insamlingen av relevant teori. På så vis har vi försökte hålla oss inom ramen för det valda ämnet 

utan att “blanda äpplen med päron”. 
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För att bedöma tillförlitligheten i de artiklar och den litteratur vi använt oss av har de kritiskt 

granskats. Kriterier vi har använt oss av för att granska materialet har varit: publicerade i 

vetenskapligt granskade tidskrifter, i största möjliga mån använt oss utav ursprungskällor för att 

undvika feltolkningar, använt oss av välciterade artiklar som gett oss en indikation om att källan 

är välrenommerad, samt att teorierna är relevanta för området genom att välja artiklar och 

författare som refererar till varandra. 
 

3.5.2. Utformning av intervjuguide 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide utifrån vårt problem och vår referensram och som 

återfinns i bilaga 1. Frågorna i intervjuguiden är utformade så att respondenterna kan svara fritt 

vilket möjliggör ett djup i svaren, och därför bäst lämpar sig för vårt syfte då det är djupet vi vill 

åt (Andersson, 2005; Bryman & Bell, 2005). Vi ville också ha möjlighet att ställa följdfrågor 

kring det som respondenten svarade, något Cooper och Schindler (2011) anser vara en stor fördel 

för att nå ett djup. För att svara på vårt syfte och vår frågeställning använde vi oss även av 

scenariobaserade intervjufrågor med målet att få igång en diskussion kring en ledares 

identitetsarbete. Utifrån dessa scenarier hade vi sedan följdfrågor för att komma åt den 

information vi sökte. Det är utifrån Lührmann och Eberl (2007) och Sveningsson och Alvessons 

(2014) identitetsprocesser som presenterades i den teoretiska referensramen, 2.2.2, dessa 

scenariobaserade frågor är konstruerade. 
 

Intervjuguiden börjar med inledande frågor kring ledarens bakgrund, arbete, syn på den sociala 

kontexten och relation till medarbetarna. Dessa inledande frågor ställdes för att få en uppfattning 

om fallstudiens sociala kontext och en profil över respektive ledare som intervjuas, men även för 

att få igång ett lättsamt samtal där respondenten känner sig bekväm. Därefter ställde vi frågor 

kring de tre “jagen” för att få en uppfattning om hur respondenterna såg på detta och hur det har 

påverkat deras ledarskapsidentitet. Dessa frågor var mer öppna om deras ledarskap och ställdes 

inte direkt om de tre ”jagen”. Det gjorde vi för att inte förvirra respondenterna utan behålla ett 

lättsamt samtal om deras ledarskap utan att fastna i massa teoretiska begrepp (Lührmann & Eberl, 

2007). På så vis blir det våra tolkningar av respondenternas berättelser vi sedan relaterar till de 

teoretiska begreppen. Avslutningsvis fick respondenterna läsa de scenariobaserade frågorna som 

är citat hämtade från den tidigare forskningen (Lührmann & Eberl, 2007; Sveningsson & 

Alvesson, 2014). Viktigt att poängtera är att respondenterna inte behövde ha varit med om en 
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identisk situation för att vi skulle kunna diskutera det. Scenariernas funktion var snarare att få 

igång en diskussion där respondenterna fick börja reflektera och fundera över sitt ledarskap 

utifrån olika situationer. Det var därför vi valde att använda oss av verkliga exempel från ledare 

hämtade i Sveningsson och Alvesson (2014). På så vis ökar vi trovärdigheten i scenarierna då det 

är verkliga händelser och inte något vi konstruerat för att få svar på det vi söker. Det gjorde även 

att scenarierna inte blev för ledande för att svara på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kunde 

utifrån diskussionerna ställa följdfrågor kring varför och vad som föranlett dessa händelser för att 

skapa en djupare förståelse för ledarens identitetsarbete. Följdfrågor användes också för att fånga 

in de tre “jagen” i diskussionerna. Avslutningsvis i intervjuerna valde vi att ha övriga frågor som 

vi ställde ifall vi ansåg att vi behövde ytterligare information eller missat något. Här hade vi 

några färdiga frågor i intervjuguiden, men även nya kunde växa fram under intervjuns gång. Vi 

vill också tydliggöra att respondenterna inte var tvungna att svara eller diskutera de scenarier som 

de inte kunde relatera till. Det valet gjordes för att undvika felaktiga tolkningar som skulle bli 

missvisande för resultatet.. 
 

3.5.3. Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på plats hos fallföretaget där respondenterna arbetar, och väl där 

skedde intervjuerna i grupprum. Att intervjuerna genomfördes hos fallföretaget gav oss möjlighet 

till att observera arbetsplatsen och den rådande miljön. Detta är en fördel enligt Cooper & 

Schindler (2011) då vi fick möjligheten att observera respondenterna i sin “hemmamiljö” och hur 

de beter sig inom den. Intervjuerna valdes att hållas enskilt för att respondenterna inte skulle 

integrera med varandra då svaren kan förändras genom social interaktion (Winther Jörgensen & 

Phillips, 1999). I bilaga 7 redogör vi för vilken roll inom företaget respondenterna har, 

tidsåtgången för vardera intervjun samt när intervjun ägde rum. 
 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon för att underlätta transkriberingen. Anledningen till 

att vi spelade in var så vi skulle slippa fokusera på att anteckna och kunde då istället fokusera på 

att delta mer naturligt i intervjun. Detta är en fördel enligt Andersson (2005) då respondenten 

slipper känna sig störd av att intervjuaren antecknar och behöver pauser, samtidigt som vi 

minimerar risken för att missa viktig information. Innan vi startade intervjun berättade vi varför 

vi spelade in intervjun och att endast vi skulle ta del av det inspelade materialet. Det för att få 

respondenterna att inte känna sig så besvärade över att spelas in (Bryman & Bell, 2005). Vi 
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började med att berätta om studiens syfte där respondenterna även fick utrymme till att ställa 

frågor innan vi började. Vi berättade också att respondenterna skulle vara anonyma då det inte är 

av vikt för oss att återge namn. Båda författarna var med under intervjun men det var bara den 

ena av författarna som ledde intervjuns utveckling och ställde frågor utifrån intervjuguiden. Detta 

för att enklare behålla ett flyt under intervjun och underlätta för respondenten. Den andra satt och 

lyssnade, men kunde även komma med följdfrågor där det ansågs vara relevant. Det här var även 

ett förfarande som förklarades för respondenten innan intervjun tog vid. 

3.6. Studiens kvalitet 

Vad gäller studiens kvalitet så diskuteras detta vanligtvis genom validitet och reliabilitet. Men 

relevansen i dessa två begrepp kan diskuteras när det kommer till kvalitativ forskning 

(Andersson, 2005 och Bryman & Bell, 2005). Anledningen till det är att författare har olika syn 

på hur dessa begrepp ska användas (Graneheim & Lundman, 2004). Guba & Lincoln (1994) 

diskuterar kring att kvalitativ forskning istället ska bedömas utifrån trovärdighet och äkthet, 

vilket grundar sig i att det inte finns rätt eller fel i den sociala verkligheten. Oavsett vilket ord 

som väljs för att beskriva studiens kvalitet så ligger det fundamentala i vilken utsträckning det går 

att lita på den kvalitativa studiens resultat (Guba & Lincoln, 1994; Merriam, 1994). 

 

Trovärdighet innehåller enligt Guba och Lincoln (1994) fyra kriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet, samt styrka och bekräfta. Tillförlitligheten syftar till i vilken 

omfattning studien överensstämmer med verkligheten. Det då det kan finnas flera uppfattningar 

om en social verklighet. För att öka studiens tillförlitlighet har vi därför valt att visa resultaten 

från transkriberingarna för respondenterna för att visa att verkligheten har återgivits korrekt av 

oss (Bryman & Bell, 2005). Det var även någonting inspelningen av intervjuerna hjälpte oss med 

för att på så sätt transkribera det ordagrant och sedan tolka. Vi valde även att använda oss av ett 

transkriberingsprogram som heter ”oTranscribe” för att underlätta denna process. Programmet 

har fördelaktiga funktioner som gör det enklare att transkribera. Det genom att exempelvis pausa 

uppspelningen utan att byta program. Varje gång uppspelningen pausades hoppade den även 

tillbaka tre sekunder, vilket underlättade transkriberingen. Som tidigare nämnt har vi även sökt 

trovärdighet genom att använda verkliga scenarier i intervjuguiden då de stämmer överens med 

verkligheten. Överförbarhet är hur resultaten vi får fram kan överföras till en annan kontext eller 
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situation (Lincoln & Guba, 1985). Eftersom vi utför en fallstudie i en specifik kontext så 

begränsar det vår överförbarhet väsentligt, men vår förhoppning är att resultaten tillsammans med 

passande citat ökar överförbarheten för studien (Graneheim & Lundman, 2004). Vi som forskare 

har ett ansvar att skapa ett förtroende för hela forskningsprocessen, vilket ofta benämnas som 

pålitlighet. Det görs enligt Bryman och Bell (2005) genom att på ett tydligt sätt redogöra för alla 

steg och beslut som tas och på så sätt göra det enkelt för läsaren att följa. Det är därför någonting 

vi löpande har försökt göra genom att på bästa sätt beskriva och klargöra de val vi har gjort. Att 

styrka och bekräfta är av stor vikt då det är svårt att uppnå en fullständig objektivitet. Vi som 

forskare har försökt säkerställa att vi agerat i god tro så gott det går, men en fullständig 

objektivitet går inte att uppnå (Bryman & Bell, 2005). Vi har försökt att inte låta personliga 

värderingar påverka hur vi utfört uppsatsen på något sätt. 

3.7. Analysmetod 

Det första som skedde efter intervjuerna var att materialet transkriberades, vilket vi gjorde för att 

inte gå miste om viktiga aspekter i materialet som vi eventuellt annars hade missat. Ytterligare ett 

argument för varför vi först valde att transkribera materialet var för att kunna läsa igenom 

intervjuerna i sin helhet och sedan kunna föra en gemensam diskussion om eventuella oklarheter 

författarna emellan. Detta är enligt Andersson (2005) samt Bryman och Bell (2005) en bra 

strategi för att säkerställa att våra uppfattningar om det som sades stämmer överens, och på så sätt 

eliminera oklarheter oss emellan. Transkriberingen återgavs inte i sin helhet i empirin då 

textmängden blev väldigt stor. Istället valdes meningsenheter ut som vi ansåg kunna vara 

relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar, ett tillvägagångssätt likt det Graneheim och 

Lundman (2004) använt sig av för att skala ner mängden transkriberat material. Med 

meningsenheter menas sammanhängande ord eller textmassa som relaterar till samma centrala 

innebörd i en text (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa meningsenheter är alltid återgivna 

korrekt och i sin helhet för att inte analyserats felaktigt vilket stärker resultatets trovärdighet 

(Guba & Lincoln, 1994) 

 

I nästa steg av analysmetoden har vi valt att ta inspiration från befintliga tillvägagångssätt som 

finns för kvalitativ dataanalys och på så vis utformat vår egen analysmetod anpassad för denna 

uppsats. Det valet har vi gjort på grund av att det inte finns några entydiga regler för hur en 
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kvalitativ dataanalys egentligen bör gå till, utan kan snarare ses som generella tillvägagångssätt 

och strategier (Bryman & Bell, 2005). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att kvalitativa 

studier drar fördel av att kombinera det teoretiska ramverket och det empiriska materialet, och 

kallar detta för ett abduktivt förhållningssätt. Det var någonting vi ansåg vara fördelaktigt för oss 

också då vissa delar behövde analyseras mer utifrån vår teoretiska referensram, exempelvis de tre 

”jagen”, identitetsprocesserna och Stryker och Burkes (2000) förhållningssätt, medan andra delar 

enbart återfanns i det empiriska materialet. Vi har under analysprocessen till stor del använt oss 

av ett tolkande perspektiv för att bearbeta respondenternas konstruktion av verkligheten. Det 

tolkande perspektivet är även någonting Sveningsson och Alvesson (2014) använt sig av i sin 

studie om ledarskap och identitet. Sveningsson och Alvesson (2014) menar på att holistiska 

tolkningar lämpar sig när det handlar om att få en bättre helhetsbild, vilket innebär att helheten är 

viktigare än summan av delarna. Att förstå helheten har varit väldigt viktigt för oss för att kunna 

skapa en rättvis bild för hur respondenterna upplever, tänker och känner kring sin föreställning 

om verkligheten (Sveningsson & Alvesson, 2014). Det innebär mer konkret att vi utifrån det 

transkriberade materialet, som är deras föreställning om verkligheten, tolkar hur respondenterna 

förhåller sig till de tre “jagen” utifrån sina ledarskapserfarenheter. Likt det Bryman och Bell 

(2005) beskriver om det tolkande perspektivet vill även vi skapa en förståelse kring sociala 

kontexter och fånga in den subjektiva innebörden av en social handling. I vår studie har vi dock 

ansett det vara nödvändigt att kombinera det tolkande perspektivet med att koda och kategorisera 

materialet. Det har vi gjort för att göra det empiriska materialet mer hanterbart i analysen. Till det 

har vi här tagit hjälp av Zheng och Muir (2015), som även dem studerat ledarskapsidentitet, och 

Corley och Gioia (2004) som studerat organisationsidentitet. Nedan följer nu tre stycken 

underrubriker – 3.7.1. Första gradens kategorisering, 3.7.2. Första kodningsvarvet och 3.7.3. 

Andra kodningsvarvet – som mer djupgående redogör för hur analysmetodens steg har gått till. 
 

3.7.1. Första gradens kategorisering 
Som ovan nämnt inledde vi med att läsa de transkriberade intervjuerna flera gånger för att få en 

känsla över texten. Efter det försökte vi enskilt urskilja meningsenheter som vi ansåg relevanta 

för vårt syfte och våra frågeställningar. Meningsenheter i detta sammanhang är ord eller uttalande 

som relaterar till samma centrala innebörd i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Våra separata 

tolkningar av materialet jämfördes och diskuteras sedan emellan oss båda för att nå en gemensam 
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uppfattning om vilka meningsenheter vi skulle gå vidare med. Detta liknar Zheng och Muirs 

(2015) tillvägagångssätt för att få en gemensam uppfattning kring författarnas tolkningar vilket är 

nödvändigt enligt dem. Under denna del fann vi tidigt att erfarenhet spelade en stor roll i samtliga 

respondenters berättelser. Det medförde att en första grads kategorisering av samtliga 

respondenters empiriska material skedde, och det utifrån mindre erfaren, erfaren och mycket 

erfaren ledare. Utifrån berättelserna syftar mindre erfaren till början av respondenternas tid som 

ledare, medan erfaren och mycket erfaren syftar till när respondenterna fått mer erfarenhet som 

ledare med tiden. Att använda en första grads kategorisering gjorde vi med inspiration från 

Corley och Gioias (2004) studie där de genom denna metod identifierar och klassificerar 

likvärdig information. Detta tillvägagångssätt ansågs därför väldigt lämpligt då bägge författarna 

under de individuella tolkningarna av respondenternas transkriberade material identifierat olika 

nivåer av erfarenhet i berättelserna.  Figur 2 nedan illustrerar ett exempel på hur de tre olika 

nivåerna kategoriserats i det empiriska materialet. 
 

	  
Figur 2. Första gradens kategorisering utifrån erfarenhet. Egen konstruktion. 

	  

För att kunna urskilja och kategorisera in respondenternas transkriberade material utifrån de tre 

erfarenhetsnivåerna sökte vi efter likheter i de meningsenheter vi tolkat som relevanta och valt ut 

ur transkriberingarna (Corley & Gioia, 2004). De fetmarkerade och understrukna delarna i 

respektive erfarenhetsruta i figur 2 illustrerar exempel på nyckelord och meningar vi försökt 

identifiera för att klassificera materialet. Den första kategoriseringen bygger på våra tolkningar 

kring hur respondenterna pratat om sina ledarskapserfarenheter utifrån dåtid och nutid där vi 

kunnat utläsa skillnader i deras sätt att berätta. De tre kategorierna gavs sedan en färgkod för att 
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enklare kunna sortera och separera erfarenhetsnivåerna för vidare analys. Grön färg tilldelades 

den mindre erfarne ledaren, blå färg den erfarne ledaren och röd färg den mycket erfarne ledaren. 
 

I nästa steg av analysmetoden har vi i två separata varv kodat och kategoriserat det empiriska 

material som valts ut utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Det innebär att när vi kodar och 

kategoriserar material direkt kan hänföra det till någon av de respektive erfarenhetsnivåerna. Det 

då det empiriska materialet redan blivit kategoriserat i steg ett. Det första kodningsvarvet har som 

utgångspunkt att söka svar på hur de tre “jagen” förhåller sig till varandra, och presenteras i 3.7.2. 

Det andra kodningsvarvet har istället som utgångspunkt att söka svar på hur de tre “jagen” 

hanteras av ledaren, och presenteras i 3.7.3. 

 

3.7.2. Första kodningsvarvet hur ”jagen” förhåller sig till varandra 
I steg två av analysmetoden kodades först samma meningsenheter som i första gradens 

kategorisering öppet, vilket gjorde att koderna från början redan tillhörde någon av de tre 

erfarenhetsnivåerna. Att koda materialet öppet gjorde vi för att korta ned meningsenheterna, men 

utan att förlora kvaliteten (Graneheim & Lundman, 2004). Förfarandet att använda sig av öppen 

kodning kan liknas vid det Corley och Gioia (2004) gjort i sin studie, men där de valt att benämna 

det koncept. Det är även ett tillvägagångssätt Zheng och Muir (2015) använt sig av, men där de 

utgått ifrån det empiriska materialet i sin helhet snarare än utifrån meningsenheter. Vi valde att 

börja med längre meningsenheter för att vi inte ville tappa relevant information eller dess 

innebörd, vilket hade kunnat ske om vi kodat materialet direkt och i mindre delar. Koderna 

kopplades sedan var för sig ihop med kategorier utifrån teorierna i 2.2.1. om de tre “jagen”. Det 

gjordes genom att tolka hur de tre “jagen” - det individuella, relationella och kollektiva - kom till 

uttryck i koden. Vad som visade sig utifrån den öppna kodningen var att de tre “jagen” kom till 

uttryck genom att de antingen framhävdes, hölls tillbaka eller varken framhävdes eller hölls 

tillbaka i koden. För att illustrera detta tilldelades de tre “jagen”, var för sig, ett + (framhäva), - 

(håller igen) eller 0 (varken eller). 
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Figur 3. Från meningsenhet till kategori. Egen konstruktion 

 

Som Figur 3 visar har meningsenheten brutits ned till en öppen kod som sedermera har tolkats 

utifrån de tre “jagen” genom att antingen tilldelas ett +, - eller 0. I detta exempel är det en 

meningsenhet från Omegas erfarna ledarskapsberättelse, vilket indikeras med den blå 

bakgrundsfärgen. Som den öppna koden beskriver så “bromsar” Omega sig själv, vilket vi då 

tolkat som att han håller igen sitt individuella “jag” och minskar det i förhållande till de andra 

“jagen”. Det gör Omega för att “få med omgivningen”, vilket vi tolkar som medarbetarna och det 

kollektiva, och framhäver därför sitt relationella och kollektiva “jag” och låter dessa växa. De 

gånger något av de tre “jagen” tilldelats 0 har den öppna koden inte berört detta “jag” i det 

avseendet att det varken framhävts eller hållits tillbaka. Vi har valt att illustrera 0:an i 

kategorierna då vår teoretiska utgångspunkt är att alla tre “jagen” existerar samtidigt. Valet att 

kategorisera koderna på detta sätt grundades i målet att skapa en bild av hur förhållandet mellan 

de tre “jagen” såg ut i den ursprungliga meningsenheten. Detta skedde utifrån våra egna 

tolkningar där mycket diskussioner författarna emellan la grunden för hur vi gemensamt tolkade 

det i slutändan likt Corley och Gioia (2004) samt Zheng och Muir (2015). Vad som dock kom 

fram i diskussionerna mellan oss var att det inte var tillräckligt att enbart kategorisera koderna 

utifrån hur de tre “jagen” kom till uttryck. Istället behövdes ytterligare en dimension tillföras 

kategorierna för att förstå hur de tre “jagen” förhöll sig till varandra. Det gjordes genom att 

färgkoda kategorierna utifrån huruvida förhållandet mellan de tre “jagen” symboliserades av 

samverkan eller distans. 
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Figur 4. Samverkan eller distans. Egen konstruktion.	  

 

Figur 4 är samma exempel som i Figur 3 men där kategorin nu har tilldelats en färgkod, i detta 

fall för samverkan (lila). Vad som menas med samverkan och distans är att vi i den öppna koden 

har tolkat huruvida de tre “jagen” samverkar med varandra eller agerar i distans till varandra. 

Som Figur 4 illustrerar har vi tolkat det som att respondenten uttrycker de tre “jagen” i 

samverkan genom att medvetet förändra sig själv för att få med sig omgivningen. Ett exempel 

från empirin som visar på en distans i förhållandet mellan de tre “jagen” är koden: “Blir dominant 

och förbiser omgivningen”. Koden visar på hur respondenten uttrycker sina tre “jag” i distans till 

varandra genom att framhäva sig själv och förbise omgivningen, vilket leder till kategorin: Ind +, 

Rel - & Koll -, där orange symboliserar distans. I vissa fall har vi inte kunnat kategorisera om de 

tre “jagen” samverkar eller agerar i distans till varandra och har då valt att inte färgkoda 

kategorin. Efter detta steg kunde vi nu genomföra en axial kodning av våra öppna koder. Med 

axial kodning menar vi att de öppna koderna som gått till samma kategori nu kunde föras ihop på 

nya sätt (Corley & Gioia, 2004; Strauss & Corbin, 1990; Zheng & Muir, 2015). Den axiala 

kodningen underlättade på så sätt för oss att mer överskådligt kunna se analysen. Se Figur 5 

under öppen kodning för visuell illustration. 
 
 

I det sista steget av analysen kunde vi nu hänföra respondenternas kategorier till en slutgiltig 

ögonblicksbild över förhållandet mellan de tre “jagen” som vi benämnt till ”typ av ledare”. 

Denna ”typ av ledare” är något vi tolkat fram genom analysmetoden och visar således hur de tre 

”jagen” förhåller sig till varandra. I och med den första kategoriseringen där vi sorterat in det 

empiriska materialet utifrån de olika erfarenhetsnivåerna av respondenternas ledarskap kunde vi 
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nu analysera fram allt ifrån en till tre olika ledarskapssidentiteter hos varje respondent. Nedan 

följer ett exempel över hur vi utifrån första varvets kodning har fått fram en ögonblicksbild över 

Omegas erfarne ledarskapsidentitet. Exempel på hur kategoriseringen sett ut för den mindre 

erfarne ledaren och den mycket erfarne ledaren återfinns i bilaga 2 och 3. 
 
 

 
Figur 5. Färdigkodad ledarskapsidentitet. Egen konstruktion 

 

3.7.3. Andra kodningsvarvet hur ”jagen” hanteras 
I det andra kodningsvarvet kodades meningsenheterna än en gång öppet likt Corley och Gioia, 

(2004), Graneheim och Lundman (2004) samt Zheng och Muir (2015), men nu med målet att 

besvara den andra frågeställningen: att se hur ledarna hanterar de tre “jagen” i identitetsarbetet. 

Det har gjorts utifrån en mer allmän syn för hur respondenterna hanterar förhållandet utifrån 

intervjuguidens scenariobaserade frågor samt deras egna erfarenheter. Utgångspunkten togs 
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återigen i de meningsenheter som tagits fram, vilket återigen gjorde att vi kunde koppla koderna 

till de olika erfarenhetsnivåerna. Metoden i andra kodningsvarvet följde sedan ett liknande 

tillvägagångssätt som i det första varvets kodning där meningsenheterna första tolkades 

individuellt för att sedan diskuteras författarna emellan (Corley & Gioia, 2004; Zheng & Muir, 

2015). Efter det fördes de öppna koderna vidare till kategorier som skapades utifrån att ställa sig 

frågan: vad som händer i identitetsarbetet i den öppna koden, vilket som ledde till att liknande 

koder kunde föras samman till en kategori. På så vis skedde även här en axial kodning av de 

öppna koderna (Corley & Gioia, 2004; Zheng & Muir, 2015) Figur 6 visar på hur ett sådant 

exempel har sett ut under kategoriseringen och den axiala kodningen under det andra 

kodningsvarvet. 
 
 

 
Figur 6. Från kod till kategori. Egen konstruktion. 

 

Som Figur 6 visar har de öppna koderna som går till samma kategori axialt förts ihop. För att 

skapa kategorierna har vi som ovan nämnt ställt frågan “vad som händer i identitetsarbetet?” i de 

öppna koderna. För de tre öppna koderna i Figur 6 har vi fått liknande svar på frågan, vilket är att 

respondenterna åsidosätter sig själva. Avslutningsvis har kategorierna sedan försökt föras vidare 

ytterligare ett steg till en aggregerad kategori, men där vi istället ställt oss frågan “varför händer 

det?” i kategorierna. Att vi ställer oss frågorna om vad som händer och varför grundar sig i målet 

att besvara den andra frågeställningen, och på så sätt finna svar på hur respondenterna hanterar de 
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tre “jagen” i identitetsarbetet. Figur 7 visar ett exempel från det empiriska materialet på hur två 

kategorier har förts samman till en gemensam aggregerad kategori. 
 
 

 
Figur 7. Från kategori till aggregerad kategori. Egen konstruktion. 

 

I figur 7 ovan, som är taget ifrån den erfarne ledaren, har de tre kategorierna förts samman till en 

aggregerad kategori som svarar på varför kategorierna ser ut som de gör. Genom att ha 

strukturerat analysen utifrån de tre erfarenhetsnivåerna som skedde i den första kategoriseringen 

har tre stycken resultat tagits fram under det andra kodningsvarvet. Ett som illustrerar hur 

respondenterna hanterar sin ledarskapsidentitet utifrån de tre “jagen” när de talat om sig själva 

som den mindre erfarne ledaren, ett för den erfarne ledaren, och avslutningsvis ett för den mycket 

erfarne ledaren. Det metodiska tillvägagångssättet återfinns i sin helhet illustrerat i bilaga 4,5 och 

6. 
 

3.8. Etiska överväganden 

När kontakt togs med respondenterna förklarade vi vad uppsatsen handlade om och vad vi hade 

för avsikt med den. Vi ville med det skapa en förståelse hos respondenterna över vad vi avsåg att 

studera. Anledningen till det var att vi ansåg det vara av vikt att respondenterna skulle förstå 
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uppsatsens syfte innan vi inledde intervjuerna. Efter det gav vi respondenterna några dagar på sig 

att fundera över om de ville ställa upp eller inte, där sex av sju tackade ja. Anonymiteten för 

respondenterna valde vi också att informera om under den första kontakten eftersom vi inte ansåg 

att deras eller företagets namn hade någon relevans för uppsatsen. Fördelen med anonymitet är att 

det kan inspirera respondenterna till att ge utförligare svar och att de framhäver tankar och 

situationer mer, till skillnad om de hade presenterats med namn. Inspelningen, som kan upplevas 

besvärande, valde vi också att informera respondenterna om för att de skulle känna sig bekväma. 

Hade någon avböjt inspelningen hade vi ändå genomfört intervjun och antecknat, men alla gick 

lyckligtvis med på detta. Nackdelen är dock att det krävde ännu större noggrannhet när vi 

bearbetade den insamlade data för att inte detaljer som presenteras kan härledas till företaget och 

respondenterna (Yin, 2009). Vi valde också att radera inspelningarna efter att de transkriberats 

med tanke på visad respekt för respondenterna. Allt detta är i enlighet med de etiska aspekter 

Bryman och Bell (2005) samt Vetenskapliga rådets publikation (2011) “God Forskningssed” tar 

upp. 

3.9. Metodreflektion 

Vanlig kritik vid metodreflektion kring kvalitativa studier är att de ofta bygger på forskarnas 

uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Det beror främst på att det är forskarnas 

subjektiva bedömningar kring exempelvis tolkning och förståelse av det kvalitativa 

datamaterialet som slutsatser dras ifrån (Christensen et al. 2010). I vår studie har vi dock behövt 

vara subjektiva och gjort tolkningar då studien är av sådan art, och subjektiviteten något som är 

centralt i kvalitativa studier vilket gör att det inte går att komma ifrån den. Vi har nu efter att ha 

genomfört vår studie hunnit reflektera över våra metodologiska val. Vad som kan sägas kring vår 

fallstudie är att resultatet skulle ha skiljt sig om vi exempelvis hade studerat fler organisationer 

och sociala kontexter, eller om vi studerat en helt annan social kontext. Däremot anser vi att vårt 

resultat, som utfördes som en fallstudie inom en organisation, kan vara användbart på liknande 

organisationer.  

 

Gällande antalet respondenter som blev sex till antalet så hade vi hoppats få med ytterligare 

någon respondent i studien, men en respondent avböjde att medverka, och givetvis hade ett större 

antal respondenter gett ett bredare djup. Däremot ansåg vi att antalet respondenter i fallstudien 
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var tillräckligt för denna specifika kontext. Vid intervjutillfället med respondenterna valde vi att 

till viss del använda oss av en scenariobaserad intervju för att få igång en diskussion kring 

ledarskapsidentitet. En fråga vi ställt oss i efterhand är om det verkligen var respondenternas 

identiteter vi fångade eller om det snarare var deras erfarenheter de haft i ledarskapsrollen, som vi 

sedan tolkat till ledarskapsidentitet. 
 

Det riktas ibland kritik mot fallstudier för att dem är svåra att generalisera och replikera på grund 

av att kvalitativa studier vanligen har låg grad av strukturering och grundar sig i forskarens egna 

intresse (Andersson, 2005; Bryman & Bell, 2005). Vi har inte haft för avsikt att utföra en studie 

som ska kunna generaliseras eller replikeras till en hel population, utan avsikten har varit att 

skapa en djupare förståelse för fenomenet ledarskapsidentitet inom en given kontext. Det innebär 

att resultaten och slutsatserna baserar sig på fallföretagets unika kontext och på de unika 

situationer som uppstod med respondenterna. Därför har vi istället försökt erhålla en hög inre 

validitet vilket innebär att mätningen motsvarar de som avses att mätas (Bryman & Bell, 2005; 

Merriam, 1994). Detta har vi gjort genom ett utförligt och noggrant arbetssätt där vi alltid försökt 

att förklara och grunda de teoretiska och metodologiska val vi gjort tydligt för läsaren. 
 

Gällande vår analysmetodik så har vi försökt läsa mellan raderna i texterna och ställa frågor till 

texten vilket gör att de öppnas upp för tolkning. I tolkningen har vi gått in med öppna sinnen för 

att vidare hitta meningar vi kan koda och hänföra till kategorier. Just att koda vid analys av 

datamaterial har också kritiserats då Bryman och Bell (2005) menar på att helheten och kontexten 

försvinner när texten splittras i koder. Vi har försökt undvika det genom att i största möjliga mån 

återge textmaterialet i empirin så helheten ska förstås. Vi har också i analysen inte utformat 

kategorierna i förväg utan låtit kategorierna växa fram i analysen (Bryman & Bell, 2005). Det har 

även grundats i att vi inte visste vad vi skulle finna. Vi är även medvetna om att vår analysmetod 

är lång och en aning komplex, men har efter diskussioner sinsemellan kommit fram till att detta 

är den bästa analysmetod för just denna studie. Detta då ledarskapsidentitet i sig är subjektivt och 

behöver tolkas genom flera dimensioner för att skapa en förståelse.  Det är därför vi har använt 

oss av ett tolkande perspektiv för att på så vis nå en förståelse och fånga helheten. Vi har däremot 

använt oss av mer mekaniska procedurer också för att kunna bearbeta den stora textmängd vi 

erhöll genom intervjuerna. Vi har på så sätt mixat ett tolkande perspektiv med ett mer mekaniskt 

arbetssätt. Kritik kan även riktas mot att vi varit “för” tolkande i vår analys, men vi anser att detta 
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har varit nödvändigt för det vår uppsats behandlar. Det då ämnet i sig är väldigt subjektivt och 

kan angripas på många olika sätt så, vilket gör att någon form av tolkning behövs för förståelsen. 
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4. Empiri 
Empirin är uppbyggd utifrån de sex intervjuer vi haft och kommer nedan att presenteras var för 

sig där respondenterna benämnas med kodnamnen Alfa, Beta, Gamma, Delta, Sigma och Omega. 

Detta val görs för att visa vad varje respondent enskilt svarat samt för att ge ett bättre flyt för 

läsaren. I empirins presenteras de enskilda intervjuernas material kring ledarskap i ett 

berättande format där delarna som valts ut ämnar ge underlag för att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar.  

 

Empiriavsnittets struktur är uppbyggd utifrån varje enskild respondents intervju, vilket innebär att 

empirin kommer att bestå av sex stycken rubriker som benämns med kodnamnen Alfa, Beta, 

Gamma, Delta, Sigma och Omega. Att vi valt att presentera det empiriska materialet på detta sätt 

grundar sig i att respondenternas berättelser inte skulle göras rättvisa om de hade blandats. Varje 

respondents berättelse om sitt ledarskap bör istället ses som individuellt och unikt för att på ett 

korrekt och rättvist sätt kunna förstå det identitetsarbete de beskriver. Det empiriska material som 

återfinns i varje respondents berättelse bygger på de meningsenheter som gemensamt diskuterats 

och tolkats fram författarna emellan, vilket baserades på vad som ansågs relevant för att besvara 

vårt syfte och våra frågeställningar. Det innebär att vi efter att ha presenterat det empiriska 

materialet ämnar kunna skapa en ögonblicksbild över vardera respondents ledarskapsidentitet där 

förhållandet visuellt kan illustreras. Nedan i Figur 8 följer ett hypotetiskt exempel för att läsaren 

enklare ska kunna förstå hur vi ämnar illustrera ögonblicksbilden av de tre “jagen” - 

ledarskapsidentiteten. Det individuella har förkortats till I, relationella till R och kollektiva till K.  

 

 
 

 

 

 

 

Figur 8. Hypotetisk ögonblicksbild. Egen konstruktion. 
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4.1. Alfa 

Alfa beskriver att hon får mycket frihet eller snarare tar sig mycket frihet i sitt ledarskap och att 

det förmodligen har med erfarenhet att göra. Hon har dock en tendens att bli dominant i sin roll 

som ledare eftersom hon vill visa vad hon vill, men ser sig ändå som en prestigelös ledare. 

 

“Jag tenderar ju att bli för dominant för att jag tycker ju saker, vill saker och visar vad jag vill. Så jag 

tenderar ju att bli det i grupper dessvärre… Medarbetarna är ju specialisterna i mitt lag där jag är 

coachen. Det är ju inte jag som gör målen utan det gör min personal som är utbildad för det.” 

 

Relation till sina medarbetare beskriver Alfa som öppen men ställer sig frågande om 

medarbetarna vågar säga det dem vill till henne eftersom det är en ganska stor åldersskillnad på 

henne och hennes medarbetare. Åldersskillnaden är däremot något som skulle kunna vara både en 

fördel och nackdel, men hon har märkt att hon inte kommer nära sin grupp på det sociala sättet 

riktigt och om det är någon hon känner att hon misslyckas med så är det den biten. Alfa anser 

dock att det fortfarande är högt i tak och att enligt de arbetsmiljöenkäter som görs så tycker 

medarbetarna att de kan komma till henne och påpeka saker. 

 

”Vi är ett lag och vi är jäkligt duktiga och jag vill ju vara bäst och vinna ligan. Det har vi pratat om 

ganska ofta. Jag hoppas att jag får personalen att känna att jag tror på dem, jag tror på att vi tillsammans 

är bäst. Och det är inget jag säger utan jag tror det.” 

 

Alfa reflekterar över sitt ledarskap utifrån scenarierna och kommer då fram till att hon kört ”sitt 

eget race”, men att det egna “racet” förmodligen inte är så långt ifrån det hon förväntas göra utav 

organisationen. Däremot anpassar sig inte Alfa till omgivningen utan hon är den hon är. 

 

”Jag tänker inte ledarskap, jag tänker inte att på vilket sätt ska jag utveckla mitt ledarskap för att bli en 

bättre ledare. När jag säger det själv låter det ju jätteknäppt, men fasen, varför är det så?” 

 

Alfa menar på att hon till en början haft en viss karaktär men tillslut slutade hon tänka på den, 

och bara är. Istället reflekterar och undrar Alfa snarare över varför hon ska förändra sig. En 
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anledning kan enligt Alfa vara att hon är för mogen som chef för att fundera på dem här bitarna, 

och slår fast vid att hon kanske är ”övermogen”. 

 

Något som är viktigt för Alfa är att inte hamna i en situation där hon känner sig fast och inte har 

någon frihet i sitt handlande. På samma sätt ser hon till relationen mellan henne och 

medarbetarna där Alfa vill att de ska känna frihet att agera själva. Det innebär att Alfa måste ha 

en fast tro på det organisationen vill och gör, för annars skulle hon börja ifrågasätta om det 

verkligen är åt rätt håll de är på väg. 

 

”Och då skulle jag behöva bli insåld på varför vi går såhär. Jag skulle aldrig acceptera det rakt av, jag 

skulle aldrig göra det.” 

 

Det innebär att vid tillfällen när de sker en förändring i organisationen så måste Alfa tro på den 

och se att det leder till en utveckling. Om Alfa inte förstår eller tror på förändringen kan hon nog 

lätt uppfattas som besvärlig på grund av att hon då säger vad hon tycker. Ett exempel på en sådan 

förändring där det inte har fungerat var när Alfa fick en överställd chef som inte hade den 

erfarenheten hon har i organisationen. Däremot anser Alfa att det är viktigt att alla inom en 

organisation vågar ifrågasätta varför de gör på ett visst sätt. 

 

”Där jag har sagt vad jag tycker, det här tror jag inte vi ska testa det har vi gjort förut det funkar inget 

bra. Där jag blivit just besvärlig, har jag ju.” 

 

Alfa känner att hon aldrig håller tillbaka utan ser det som en skyldighet att säga vad hon tycker. 

På frågan om medarbetarna påverkar hennes sätt att leda så tror hon inte det faktiskt utan hon kör 

”sitt eget race”. Däremot menar Alfa samtidigt att det är viktigt att få med alla mot samma mål, 

och är inte alla med på “racet” mot samma mål kan det bli problem. Det eftersom medarbetarna 

kanske upplever att de då har en chef som bara kör på och inte har förståelse för andras sätt att 

tänka. 

 

Alfa avslutar med att hon alltid är den hon är, och även i privata sammanhang har hon en tendens 

att bli ledaren. Det är inget medvetet menar hon, eller så kanske det är det på sätt och vis. Hon 
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tror också att just medarbetarnas påverkan på hennes ledarskap var större i början av 

chefskarriären. 

 

”Som nybliven chef, kan jag tänka mig. Att då är det så att man bryter ihjäl sig i all välmening för att 

tillmötesgå medarbetarna istället för att be dem göra detta själv. Det har väl också med att göra att man 

är osäker i sin identitet som ledare.” 

4.2. Beta 

När Beta går in på vad som är viktigt i sitt ledarskap nämns ödmjukhet och ansvar, men även att 

detta är en insikt som snarare vuxit fram med åren. När allt började för tio år sedan erkänner Beta 

hur synen på ledarskapet var lite annorlunda. Det var då någonting spännande och roligt som 

Beta hade strävat efter, och förståelsen för att det i stunder kräver ett stort ansvar som emellanåt 

kan vara en utsatt och ensam roll hade Beta ännu inte blivit varse om. 

 

”Så jag ser mig inte själv som en chef utan jag har lite andra arbetsuppgifter än mina medarbetare och 

jag vet om att jag är ansvarig ifall det skulle bränna till, men jag går inte och tänker på mig som om jag 

är tuppen i hönsgården på något sätt. Utan jag har fått en mycket mer ödmjuk inställning till ledarskapet 

med åren måste jag säga.” 

 

För att uppnå en relation där Betas ledarskap accepteras av medarbetarna poängteras respekt som 

en nyckel, vilket måste vara ömsesidigt åt bägge riktningarna i relationen. För att uppnå en 

respektfull miljö tror Beta det är viktigt att en förståelse för medarbetarnas arbetsuppgifter finns 

men även att han visar handlingskraft i vissa situationer när det krävs. 

 

”Jag tror också det är viktigt att visa vem jag är! Att inte bara vara en mall för en chef, utan jag är ju jag 

och nu råkar jag vara chef, men jag har ändå en egen identitet.” 

 

Att accepteras i relationen till medarbetarna men samtidigt vara chef och den ledare Beta själv 

vill vara beskriver han dock som stundtals svårt. Återigen halkar vi in på att det kan vara en 

ensam roll i vissa lägen, och att detta var någonting Beta fann tyngre förr och i början av sin 

karriär som chef. Däremot påpekar Beta att detta handlar om att vara konsistent i vem du är, 

vilket kräver en ihärdighet hos en själv. 
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”Man ställs ju inför nya beslut ibland som man aldrig har varit med om tidigare, och då får man försöka 

gå tillbaka och tänka vad tycker jag egentligen om det här? Tycker jag att det är läge att agera på det här 

sättet som kanske förväntas eller är det jag? Så jag tror man får försöka gå tillbaka till sig själv och 

situationen, det finns inget rätt eller fel, utan det är lite beroende på vem jag är.” 

 

Tankarna kring vilken påverkan de sociala grupperna inom banken har på Betas ledarskap har 

han inte några större betänkligheter kring utan tror att det är väldigt individuellt i vem som är 

iakttagaren. Däremot tycker Beta det är en intressant fråga att ställa sig vilka som egentligen är 

ens ”lag”, är det hans medarbetargrupp eller chefskollektivet? Utan att ha något rakt svar på 

frågan hänvisar Beta återigen till att det gäller att individuellt känna av vad som känns rätt i 

situationen. Beta berättar bland annat hur han brukar försöka skämta mycket med gruppen och 

kanske köpa godis på fredagar. Något som kanske omedvetet sker enligt Beta för att komma in i 

gänget. 

 

Under sina år som chef berättar Beta hur han till och från hamnat i situationer där medarbetarna 

har anammat någon form av efterföljar-position. Anledningen till att dessa situationer har uppstått 

tror Beta grundar sig i att han är en person som gillar att ha kontroll på saker och detaljer. Något 

som har lett till att han till och från gärna löser problemen själv åt medarbetarna, trots att han är 

medveten om att medarbetarna då intar någon form av passiv roll. Detta är dock någonting som 

har blivit bättre med åren och som Beta har lättare för att inte göra i dagsläget. 

 

”Det är tråkigt för alla och ett dåligt ledarskap tycker jag, men det kan vara svårt att släppa kontrollen. 

Även om jag har blivit bättre på det så får jag jobba med det ibland. Jag försöker ha någon sokratisk 

ledarstil där jag låter folk lösa sina egna problem genom att bara bolla med dem.” 

 

Beta vill inte beskriva sig som den typen av ledare som hoppar in och ”visar vart skåpet ska stå” 

utan påpekar snarare hur han är väldigt beroende av sina medarbetare och deras kompetens. 

Istället strävar Beta efter att uttrycka sitt ledarskap genom att sätta upp vissa strukturer för hur 

han anser att saker och ting ska skötas. För att lyckosamt sätta upp dessa ramar och strukturer så 

anser Beta att det är viktigt att han gör det utifrån vad han själv anser är rätt acceptansnivå men 

även att medarbetarnas åsikter vägs in. 
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”Sen är det inte alltid att jag kan möta alla deras förväntningar, för de kan ju vara motsägelsefulla 

sinsemellan. Men att jag kan stå för det jag väljer. Det tycker jag är viktigt, och kan jag inte det så blir det 

väldigt svårt att driva igenom den riktningen.” 

 

Beta känner att detta tillvägagångssätt inte är någonting som stöts bort av den resterande 

chefsgruppen, utan de har snarare en väldigt pragmatisk inställning till problem där de alltid 

försöker hitta en lösning. 

 

”Sen vet vi om att vi tycker olika, men vi är ganska bekväma med det och brukar komma fram till att man 

kan göra saker och ting på olika sätt fast vi har samma mål. Så viss handlingsfrihet finns det.” 

 

Däremot kan Beta tycka att hans självbild och omgivningens krav och förväntningar ibland inte 

alltid går helt ihop, där han till exempel brukar få höra hur han är för snäll. Det är dock ingenting 

som stör Beta i detta fall eller står i vägen för hans ledarskap i dagsläget. Han konstaterar istället 

att ”man är den man är”, och även om det går att utveckla massa egenskaper så tror inte Beta att 

du kan spela chef eller ledare. Inte i det långa loppet. Istället menar Beta på att i verkligheten 

kommer det tillslut alltid fram vem du egentligen är. 

 

”Du kan vara väldigt auktoritär eller vara mindre auktoritär, och jag löser nog mina utmaningar genom 

att vara mindre auktoritär och försöka övertyga min omgivning om att vi behöver göra någonting. Jag 

tror det är en mognadsgrej också, i alla fall var det så för mig.” 

 

När det kommer till huruvida Beta någon gång befunnit sig i en situation där allt bara känns helt 

hopplöst svarar han till en början nej. Nästan alla dagar under Betas tio år som chef har han känt 

ett sug över att gå till arbetet och sett fram emot det, men poängterar ändå att det självklart har 

funnits upp och nedgångar. Dessa nedgångar har dock oftast grundat sig i att det skett 

förändringar i form av omorganiseringar som drabbat honom och hans medarbetare, och i dessa 

situationer har det givetvis funnits beslut som bland annat varit jobbiga att fatta. En del som har 

varit viktig för Betas ledarskap vid dessa förändringar är arbetet med sig själv. 
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”Att försöka sälja in den här lösningen till sig själv, resonera kring fördelar och nackdelar och orsaker 

och sådana saker och få sig själv att acceptera förändringen. För kan man inte göra det så kan man inte 

gå ut och argumentera för någon annan om det heller. Utan att försöka oavsett vad det är se möjligheter 

och positiva saker i en förändring. Det är nog så jag börjar jobba.” 

 

Det gäller helt enkelt att hitta argument för att göra saker på att visst sätt. Beta tror också att det 

är viktigt i sin roll som ledare att företräda bankens vilja för att inte bara bli ett rundningsmärke 

som skyller ifrån sig. Är det så att Beta inte kan förstå besluten så är det upp till honom att gå 

tillbaka och jobba med det eller i värsta fall gå tillbaka till beslutsfattaren och argumentera. 

 

Avslutningsvis poängterar Beta hur en viktig del för hans ledarskap efter tio år som chef har varit 

att han är sprungen från organisationen. Det har gjort att hans åsikter, tankar och personlighet 

formats under hans tid i medarbetarledet tillsammans med sina kollegor och gör att han helt 

plötsligt inte kan bli någon annan. Även om det på andra sätt också fört med sig vissa svårigheter 

enligt Beta då det inte alltid är det lättaste att gå ifrån att vara på samma nivå till att bli chef för 

sina kollegor. 

 

”Jag hade en annan arbetsroll men ändå försökte vara medarbetare till en viss del och tycka lite samma 

saker som jag tyckte tidigare. Sen så upptäckte jag ju efter ett tag att jag avskärmades mer och mer och 

det var ju kanske mer ofrivilligt kanske. Plötsligt var jag inte en i gänget längre utan jag var en liten udda 

fågel.” 

4.3. Gamma 

Gamma menar att hans ledarskap har förändrats över åren och sett annorlunda ut i olika 

situationer och organisationer. När han var ställföreträdande chef för hela Bank X var det mer 

övergripande och då fanns en svårighet i att välja frågor. 

 

”Det gäller att inte bli för insyltad i alla vardagsfrågor för då blir man uppäten utav att hela tiden tänka 

på allt. Det var mer strategi, marknadsföring och ha dialog utåt. Samtidigt så behövde jag hålla 

gruppcheferna ihop och ha en tydlig bild vart vi var på väg. Det gällde att hålla sig till dem grova 

penseldragen vid beslut.” 
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Gamma saknade dock den dagliga kontakten med medarbetarna då rollen som ställföreträdande 

chef för hela Bank X betydde att han var mycket ute och flög runt på olika möten. Han menar att 

“man var liksom överallt men ingenstans”. Gamma trivdes med det men saknade den dagligen 

påverkan som en chef kan ha. Det var också en av anledningarna till att han bytte tillbaka till sin 

nuvarande chefsroll där han ansvarar för en specialistgrupp. 

 

”Jag brukar jämföra mina chefsroller med att antingen vara förbundskapten eller att vara tränare för att 

klubblag. Det var just att träffa medarbetarna dagligen jag saknade och att ha ett gruppansvar på ett helt 

annat sätt.” 

 

Organisationsmässigt så har det varit en omställning för Gamma att byta chefsroller inom Bank 

X. I dagsläget där han är chef för en grupp specialister så är en del av omställning att det inte är 

Gamma som har sista ordet i allt, utan det är en viss “abrovink” innan beslut kan tas. Det gör att 

han får fundera mycket på hur de ska agera som grupp och hur dem ska hantera beslut, vad som 

är bäst för gruppen och försöka påverka efter det. Det var annorlunda när han var 

ställföreträdande chef för hela Bank X. Då var det kortare beslutsvägar och större beslut som 

skulle tas, men i sin nuvarande roll känner han att han har fria tyglar från sin chef där det är 

mycket att “bara köra och fråga om det är något”. Han känner att han har mycket förtroende från 

sin chef. Han menar också på att erfarenheten han fått under sina 20 år i Bank X gjort att han vet 

hur han ska agera för att få saker att flyga och gå framåt. 

 

I relationen till medarbetarna känner Gamma att han nu måste vara mer insatt i alla områden 

kunskapsmässigt eftersom de är så duktiga inom sitt område. Det är dock en del av att vara ledare 

enligt Gamma, att inte gå ner på skruv och mutter nivå på alla plan, för då tappar du istället 

ledardelarna. Det gäller att där hitta en balansgång. För att nå en acceptans i relationen till 

medarbetarna anser Gamma att han måste vara delaktig och tydlig. Han måste veta vart han vill 

innan han kan visa vart gruppen ska. För är han inkonsekvent eller otydlig tappar medarbetarna 

förtroende ganska fort. 

 

”Det här är ju en grupp som är extremt kompetenta, jag måste liksom förstå sammanhanget och sätta mig 

in i det men jag ska aldrig ner pilla i minsta beståndsdel. För då kommer det aldrig funka, de funkar inte 

vare sig för mig eller dem.” 
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Gamma menar på att leda den här gruppen är speciellt eftersom det gäller att hittar morötter för 

dem, ge de något att bita i eftersom dem ska vara ”djupa” i sin kunskap. Det tror Gamma är 

viktigt för just det här gänget, att hitta ”triggers”. Han har exempelvis arbetat med att delegera ut 

ansvarsområden som kan vara att en medarbetare ansvarar för en viss produkt. 

 

“I specialistdelen är det jätteviktig. Att man får känna sig som en specialist också genom att driva projekt 

och så, och då behöver inte jag vara med på alla projekt. Till exempel sitter nu några av medarbetarna i 

ett möte som jag blev kallad till för att de sitter på detaljkunskapen. Det tror jag är speciellt viktigt i en 

specialistgrupp, att de får den bekräftelsen.” 

 

Han försöker att ha väldigt mycket delaktighet i sin grupp och tror mycket på eget ansvar. Det 

gäller att vara tydlig med vad som förväntas men att ge medarbetarna eget ansvar att utföra 

arbetet. Självklart får dem bolla med honom men i slutändan vill Gamma att det är medarbetarna 

som gör ”hantverket”. 

 

Bekräftelsebiten är något som Gamma tror mycket på i sitt ledarskap. Det kan vara små saker 

som att säga ”snyggt jobbat”.  Bara att visa att han som chef ser och hör är viktigt. Att prata med 

alla under dagen och att bara nämna vid namn är exempel på sådana små saker som kan göra 

skillnad. Han påpekar också att det är en utmaning att alltid kunna ge bekräftelse och att vara 

nära gruppen i alla situationer. Han har också förståelse för att alla individer är olika vilket gör att 

relationerna ser annorlunda ut beroende på vem människan är. 

 

”Det är viktigt att coacha på planen och inte vid sidlinjen, jag är med och är med i situationerna, jag 

sitter ibland och tar samtal för att visa upp mig.” 

 

I situationer när Gamma vill vara med och driva på medarbetarna så känner han också att han inte 

får ta över deras ansvar. Samtidigt som han har sitt ansvar förväntar han sig detsamma från 

medarbetarna. Han tror att erfarenheten från när han själv var medarbetare spelar stor roll i när 

det gäller att förstå hur medarbetare tänker och tycker. Det allra bästa tycker Gamma är när han 

får rita den grova skissen och visa vart vi ska. Sedan är det upp till medarbetarna att ta ansvaret 

och växa med det, men vissa situationer är svårare än andra. 
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”Så kan det vara i vissa situationer, att det är fingertoppskänsla när det är jag som måste driva på och 

när jag måste rätta mig in i ledet och låta dem köra på. Det är ju ibland saker som inte är snackbara, och 

då måste jag vara tydlig och köra på som det är bestämt uppifrån.” 

 

En svårighet för hitta balansen är att känna av hur gruppen som leds är. Förut när Gamma var 

ställföreträdande chef för gruppchefer så var det ett oerhört driv och alla skulle tycka och tänka. 

När han då bjöd in till diskussion blev det ett oerhört ”kackel”, men menar på att det finns i 

naturen hos chefer. Då var utmaningen snarare att säga nej nu är det ”good enough” och vi kör 

på det här sättet. Balansgången med att hur mycket han som ledare ska släppa in eller inte är 

mycket beroende på gruppen han leder. 

 

När det gäller att uttrycka sitt ledarskap och visa omgivningen vem han är så tror Gamma att det 

har mycket med erfarenhet att göra. Att han som ledare är trygg i sig själv och känner 

verksamheten väl. Gamma vet också att han måste vara tydlig i sitt ledarskap för att få andra med 

sig. Den tydligheten har också växt med hans erfarenhet som ledare. Att han faktiskt kan påvisa 

från tidigare situationer att han klarat av utmaningar som organisationen ställts inför. 

 

”Och sen när jag faktiskt kan påvisa exempel på att det här har jag erfarenhet av sen tidigare. Det gäller 

som sagt att få förtroende från medarbetarna, inte så mycket övertygande utan mer förtroende för att 

förstå att det är här en bra linje att gå för oss.” 

 

I början av sitt ledarskap menar Gamma att han tänkte mer utifrån laget och la mer värderingar i 

hur han uppfattades av andra i sitt ledarskap. Ju mer erfarenhet han fått så har funderingarna 

minskat. Däremot funderar Gamma mycket på detaljer i det dagliga arbetet, men att fundera på 

hur han uppfattas gör han inte lika mycket längre på grund av erfarenheten. 

 

”Jag har till exempel på Bank X varje morgon gått hela vändan och hejat på alla istället för att gå och 

sätta mig på kontoret direkt. Så det gör jag men däremot så tänker jag inte så mycket på längre hur jag 

uppfattas som ledare, utan snarare att jag är trygg med vart jag vill och lägger krut på detaljer, vad vill 

jag och hur vill jag.” 
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Bekräftelsen som Gamma får för att känna sig tillfreds med arbetet är när allt fungerar och 

gruppen visar hög moral och arbetsglädje. Det är sällan du som ledare får bekräftelse genom att 

någon kommer och klappar dig på axeln och säger ”vilken bra ledare du är” utan det gäller 

snarare att hitta bekräftelsen själv enligt Gamma. 

 

Gällande kollektivets förväntningar på honom så känner Gamma att det var tuffare förr, som när 

han var ställföreträdande chef för en stor och växande organisation och det fanns många som 

tyckte och tänkte. Idag har Gamma blivit bättre på att vara trygg i sig själv och veta vart han vill, 

men samtidigt brottas han fortfarande ibland med vad omgivningen och han själv vill. Att folk 

inte tycker som honom kommer de alltid finnas enligt Gamma. Men han håller inte på och 

kompromissar med sig själv längre, det var mer i början när han ville vara alla till lags. 

 

”Det var tufft i början hitta en egen identitet i det här. Men när jag började göra det ordentligt då fick jag 

också ett helt annat gehör och en annan respekt. Man måste hitta ens egen driv och vilja. Det får man 

genom att ha erfarenhet och en trygghet i verksamheten någonstans.” 

 

Gamma avslutar med att berätta att självklart har rollen som chef också “dippar” och att han har 

upplevt former av krascher under sin tid. Det bakomliggande kring det är när Gamma känner att 

han inte har möjlighet att påverka som han vill, då uppstår frustration. Sedan när gruppen inte 

mår bra och han känner att han inte har musklerna att förändra, då är det tufft. Anspänningen att 

alltid ha ett ansvar är också en faktor som tär på honom som ledare, att de aldrig går att koppla 

bort det riktigt. 

 

“Ibland så känner man att man istället skulle vilja köra lastbil från A till B. Det är inte många sådana 

dagar men samtidigt kommer det också när det kan vara tuffare. Framförallt är det när förändringar och 

saker sker som man inte kan påverka, som när gruppen eller någon i gruppen far illa. Då tycker jag att 

man blir illa berörd. Då tar de ordentligt liksom. Ofta är det för att man inte själv har möjlighet att 

påverka, och det är en frustration.” 

4.4. Delta 

Delta beskriver sin nuvarande arbetsroll som coachande, och då hon själv var en av medarbetarna 

innan ser hon det snarare som att hon har tagit ett steg åt sidan än uppåt i gruppen. Med det menar 
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Delta att hon nu tagit ett steg ifrån produktion och snarare hjälper medarbetarna och är ett 

bollplank samtidigt som hon tagit ett större ansvar för det administrativa som schemaläggning, 

utvecklingssamtal och lönesamtal. 

 

”Då jag suttit med mina medarbetare och ska ha lönesamtal. Det har varit tufft alltså att komma in i den 

rollen, men de har funkat rätt bra. Jag är ju ganska, jag är ju pådrivande och uttrycksfull. Men jag är nog 

ändå, anser mig själv vara ganska lyhörd och ödmjuk i den rollen. Lyssnar väldigt mycket på vad dem vill 

ha ut av mig och hur de vill att jag ska agera och ska vara.” 

 

Däremot ser inte Delta det som att hon med det tagit en passiv roll, men hennes ambition har 

aldrig varit att klättra uppåt. Delta beskriver snarare hur hon är en person som inte är rädd för att 

ta en diskussion eller gå in och styra, och känner sig trygg i det. En anledning till den tryggheten 

är att Delta känner att mandatet delats ut för att kunna leda som hon vill samt att det funnits ett 

stort stöd från chefskollegorna. 

 

”Vi får ju gå vår väg som vi tycker, sen har vi ju ramar också som är tydliga, vi vet ju vad vi jobbar med 

det här är våra arbetsuppgifter. Man har ett mandat att liksom gör det på sitt sätt och det har jag känt. 

Jättebra uppifrån på så sätt från XX som är min närmsta chef, man har fått förtroende för det jobb vi gör 

och de har jag känt att hon har. Det är jätteviktigt.” 

 

Delta berättar att det finns tydliga förväntningar och normer för hur de som chefer ska vara inom 

organisationen, men att den inte allt för långt gångna omorganiseringen har gjort det lite svårt att 

bland annat vara ute i verksamheten som förväntas. Det har helt enkelt blivit en miljö där 

cheferna suttit mer bakom stängda dörrar, vilket inte är något Delta uppskattar. 

 

”Och jag tycker ju om att stå mitt i och jobba, jag har ju ställt mig mitt i gruppen och liksom tagit krediter 

eller telefon också. Jag tycker att det är jätteviktigt att vara närvarande och hålla sig jour med vad alla 

gör för att kunna vara en bra chef.” 

 

I sin relation till medarbetarna försöker Delta alltid se varje individ och visa att hon bryr sig om 

personen och hur den mår. Detta är någonting som alltid varit en del av Deltas personlighet och 

någonting som även återspeglar sig utanför arbetet i hennes privata relationer. Här känner även 
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Delta att organisationen är väldigt stöttande och ger ett stort utrymme för att hon ska kunna vara 

den hon är. 

 

När Delta får beskriva vad som är viktigt för henne och hur hon ser sig själv som ledare lyfts 

ordet öppenhet fram. Med det menar Delta att hon vill ha öppna dörrar och högt i tak där 

medarbetarna ska kunna komma och prata med henne. Delta beskriver sig även som väldigt rak i 

sin kommunikation men att hon ändå är lyhörd inför andra. 

 

”Jag lindar aldrig in någonting, sen är jag väldigt noga med hur jag uttrycker det. Jag skulle aldrig gå 

fram till någon och peka med hela handen att nu gör du såhär, men jag är rak och jag har högt i tak. Och 

det bjuder jag också in till.” 

 

Däremot innebär det inte alltid att det går att göra som alla vill, men att Delta då visar att hon 

lyssnar och förstår men ändå förklarar att nu är det så här. I relationerna till medarbetarna vill hon 

därför ha en miljö där alla får känna och tycka, och ifall något är fel så ska de försöka lösas. 

 

”Det här med långsinta människor det är det värsta jag vet, allt kan man lösa. Sen får man gärna ha 

betänketid och man får gärna fundera lite men det får inte dra sig långbänk det funkar inte. Och då är jag 

lite såhär på en arbetsplats är vi vuxna människor allihop. Man behöver inte gilla alla men man måste 

respektera alla.” 

 

När det kommer till hur Delta ser sig själv som ledare i förhållande till chefsgruppen tar hon 

återigen upp hur de stöttar varandra, men nämner även att de är olika individer som gör saker på 

olika sätt. Det är dock inget problematiskt enligt Delta då hon känner att det ger henne utrymme 

till att vara den hon vill vara. Exempelvis är inte Delta den person som gillar att i alla lägen 

fundera för mycket utan driver på så att saker händer och är rak på sak, vilket kompletteras av de 

som är mer funderande och eftertänksamma. 

 

Att medarbetarna intar en form av efterföljarbeteende är någonting Delta rätt ofta kan känna igen 

sig i. Delta tror det grundar sig i att hon är en person som gärna driver på, och därför blir en 

viktig del för henne att kunna delegera ansvar också. Som exempel tar Delta upp de rutinenliga 

morgonmötena som hon och hennes kollega brukar hålla i. Där blir det lätt tyst när ordet är fritt 
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vilket är frustrerande för Delta. Det är dock något Delta tycker att hon lärt sig att hantera bättre 

med åren vilket hon jämför med att bli förälder. 

”I mitt fall handlar de om att jag är pådrivande, jag har lite svårt för dem här som blir sega och kommer 

efter och känner då ”men kom igen nu”. Och då måste jag lägga band på mig själv och det har ju jag lärt 

mig i den här rollen jag har nu…Det har nog kommit mycket från dem åren när man fick barn och så, när 

jag va yngre innan jag hade dem hade jag ingen förståelse alls, då tyckte jag mer hur svårt ska de vara 

kör igång! Hallå!” 

 

Delta tar ännu en gång upp den omorganisering som precis skett på Bank X och i samband med 

att hon tillträdde tjänsten som vikarierande gruppchef. Det var då ett läge där mycket satt och 

diskuterades mellan cheferna, men bakom stängda dörrar. 

 

”Men vad gör ni? Vad håller ni på med? Alltså sluta! Gå ut! Tala om för personalen istället. Jag upplevde 

när jag kom in i min roll att man lindade in allting lite och sen så tog det för lång tid. Istället för att, kör 

nu liksom! Tänk inte så mycket, utan det är ju det vad det är, så gå ut med det till personalen tala om för 

dem och öppna upp lite.” 

 

En anledning till att Delta kände på det här viset tror hon grundar sig i att hon själv kom direkt 

från medarbetarledet och ibland hade upplevt detta. Detta har även gjort att Delta inte fullt ut 

kunnat vara den ledare hon velat vara då det varit mycket stängda dörrar. Hon vill som tidigare 

påpekat vara ute bland gruppen i verksamheten. Däremot kan Delta idag förstå, när hon nu sitter i 

den rollen, att det inte alltid går att bara köra på i dessa situationer utan att eftertanke kan 

behövas. 

 

Att inte bara köra på är även någonting Delta funderar på när det kommer till kontakten med 

medarbetarna. Som Delta redan varit inne på är hon en person som bryr sig om andra och alltid 

försöker se alla individer runt sig, vilket gör att hon dagligen funderar på hur hon uppfattas som 

ledare och efter det i viss mån anpassar sig. Även om det ibland innebär att kanske gå emot det 

hon själv vill. 
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”Kanske inte går ut här idag nu ska vi höja våra siffror idag kör vi sälj, när jag vet att idag tycker folk att 

jag har gjort mitt bästa idag jag orkar inte mer, det kanske inte är en sådan dag idag utan idag gör vi det 

vi ska och det får vara bra.” 

4.5. Sigma 

Sigma berättar hur väl han trivs i den roll han har idag och hur han även själv på ett personligt 

plan verkligen brinner för ledarskap och alla de frågor som finns kring fenomenet. I samband 

med det påpekar även Sigma hur han inte har blivit ”skolad i någon skola” för att bli en ledare, 

vilket han är väldigt glad för idag. 

 

”Det ger mig också ett annat sätt och ett annat perspektiv vad gäller att vara ledare. Och precis som du 

nämnde, den här gamla normen att det är en gubbe med hatt som utan någon form av samråd med andra 

styr och ställer, är precis motsatsen till hur jag vill agera som ledare. Jag tror överhuvudtaget inte på det 

upplägget, jag har sett det upplägget i verksamheter förr och i det långa loppet känns det omodernt och 

faller inte mig i smaken överhuvudtaget, så där är vi.” 

 

I och med att Sigma inte hade någon större erfarenhet eller utbildning inom ledarskap såg 

utmaningarna under de första åren annorlunda ut gentemot idag. Till och börja med var Sigma 

väldigt ung när han tog över ansvaret för de timanställda, och det i kombination med att det var 

hans första fasta tjänst var tufft. Den andra delen, som även har varit en fördel, var att Sigma nu 

blev ledare över den grupp han själv kom ifrån. Med det menar Sigma att ett relationellt band 

redan fanns mellan honom och medarbetarna, och när han nu blev chef över dem rubbar det den 

relationen. En annan aspekt som också var utmanande i början var att du som ledare nu får ett 

annat ansvar i relationen till din medarbetare än du haft innan. Det handlar helt plötsligt om att 

förstå varje individ på ett djupare plan för att kunna finnas där, vilket ibland kan handla om 

väldigt jobbiga privata frågor. 

 

”Den relationen har man inte alltid som kollega utan då är det mer en "klapp på axeln" kom igen detta 

ordnar sig. Som chef har du ett annat ansvar för det, då har du ansvarar för hela den här biten med 

arbetsmiljö och hälsa, dem bitar som faktiskt du som chef ansvarar för. Det går liksom inte att blunda för 

det att det måste man ta tag i då, det var en utmaning!” 
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Det här var någonting Sigma blev varse om med tiden och som han själv uttrycker det ”fick lära 

sig den svåra vägen”. Till sin hjälp har Sigma därför försökt att se mycket till andra ledargestalter 

som han imponeras av och försökt lära utifrån hur de hanterar olika situationer. Det är någonting 

Sigma tror är naturligt som ny chef, eller som ny i vilken roll som helst, att du sneglar på de som 

lyckats bra. Det har nog gjort att Sigma till en början lyssnade mer till chefskollektivet än vad 

han gör idag, då han nu även kan känna sig som anförare också. 

 

Sigma är tydlig med att påpeka att ledarskap är en lärande process som aldrig slutar, men om en 

ledare mot förmodan känner så bör den personen ”byta jobb”. I och med det poängterar även 

Sigma hur han ser det som en väsentlig skillnad på att vara chef och ledare. 

 

”En chef är ju en titel, den får du av att du antingen söker en tjänst eller att du blir tillsatt. Per automatik 

blir det en hierarkinivå mellan chef och medarbetare. Som ledare så är inte den gränsen lika tydligt utan 

en ledare är någonting du är och någonting du vill vara också. Dom som sätter likhetstecken mellan chef 

och ledare har inte riktigt förstått hela bilden tycker jag.” 

 

Det har därför inneburit en personlig och intern resa för Sigma att brottas med vem han själv vill 

vara och är som ledare, vilket gjort att han ställt sig frågor som ”vill jag det här?”. Här kände 

dock Sigma tidigt att det är åt ledarskapshållet han vill då han just brinner för personal och 

ledarskapsfrågor.   

 

När Sigma börjar prata om relationen till medarbetarna inom Bank X nämner han direkt hur 

ambitionen är att det ska vara fritt och prata och högt i tak, men att det nog inte alltid är så. Utan 

skulle vi gå ut och fråga medarbetarna hade de nog svarat ”nej det är det inte”, men strävan är att 

det är den miljön Bank X vill ha där medarbetarna vågar prata öppet och fritt. 

 

”Verkligheten är inte så för det finns en hierarkinivå, även om den är lite brusig och grumlig så finns den 

alltid där vilket gör att individen inte alltid vågar säga det oavsett hur bra dialog man har i en grupp och 

hur bra relation man har till sin chef, så skapar det alltid någon form av tröskel. Som gör att man inte 

vågar säga vad man tycker och tänker.” 
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Det här är därför någonting Sigma aktivt arbetar med och pratar om med sin grupp för att skapa 

en miljö där de vågar prata öppet och säga vad de tycker. Däremot menar Sigma att det är en 

skyldighet hos bägge parterna för att den miljön ska uppnås. Han må ha verktygen som ledare att 

öppna upp för det och bjuda in till ett sådant klimat, men det ligger sedan hos varje enskild 

individ att ta ansvar för att klimatet uppnås. Sigma kan inte själv bara gå ut och säga att nu ska vi 

ha högt i tak och alla får säga och tycka fritt, utan det handlar om att varje individ vågar göra det. 

 

”Sen är det en process som jag sa. Det är ingenting man bara säger att nu får alla tycka och tänka precis 

som man vill. Det är inte så det går till utan de handlar om att göra det och tillåta sådana idéer, att inte 

slå ner utan att uppmuntra till nytänk, och det är också en av våra värderingar i Bank X. Jobbar man här 

ska man vara nytänkande.  Man ska vara en proaktiv person som försöker förändra och hela tiden försöka 

göra saker och ting bättre.” 

 

Här tycker Sigma att Bank X har kommit väldigt långt, men är tydlig med att dem är långt ifrån 

klara och att det är en bit kvar för att fullt ut nå ett sådant klimat. Sigmas roll i detta som ledare 

menar han är att alltid vara sig själv i alla situationer, vilket han grundar i att människor agerar 

utifrån vad andra gör snarare än vad som sägs. 

 

”För den dagen jag blir en annan person som chef än vad jag faktiskt är då försvinner det förtroendet från 

dem som jobbar i min grupp. Det är en gyllene regel, där tror jag många chefer ibland går bort sig lite. 

Att när man träder in i den rollen då förväntas man bli någon annan då förväntas man bli en chef som inte 

har känslor eller vad det nu kan vara.” 

 

Så genom att vara sig själv och att våga vara det i alla situationer tror Sigma att han som bäst 

uppmuntrar till en miljö där även hans medarbetare vågar kliva fram och säga vad de tycker. 

Däremot förstår Sigma att det ibland kan vara svårt för medarbetarna att ta diskussionen då de 

sitter på en annan hierarkisk position, men då gäller det att Sigma vågar ta diskussionen och 

förklarar att han vill ha deras input och att han inte slår tillbaka på den här personen för att han 

inte håller med. 

 

Det här är även någonting som återspeglas i Sigmas beskrivning av sig själv som ledare och vad 

han anser är viktigt. Sigma ser sig inte alls som en auktoritär ledare, utan värdesätter snarare att 
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beslut tas gemensamt och att det finns en delaktighet. Sen är det självklart att det inte alltid går att 

göra så, men att i den utsträckningen det är möjligt att arbeta på det sättet är viktigt för Sigma. 

Det här är även en av grunderna i att uppnå en acceptans i relationen till medarbetarna enligt 

Sigma. 

 

”Det handlar hela tiden om att vara närvarande i alla typer av frågor tycker jag. Och närvarande genuint, 

att visa att man faktiskt bryr sig om folk som arbetar på den här arbetsplatsen. Jag bryr mig om den här 

organisationen och jag bryr mig om individen som arbetar här. Det kan vara små saker liksom, typ att jag 

tänker på hur jag sitter i lokalen. Det kan ju vara lätt för chefer att sitta på ett kontor och stänga dörren 

sen sitter man där hela dagen.” 

 

Utifrån kollektivets förväntningar och krav anser Sigma att det finns en relativt tydligt bild för 

vad som förväntas av honom. Som exempel på förväntningar nämner Sigma att han ska vara 

närvarande, hjälpa personalen och göra dem delaktiga i beslutsfattandet. Detta är någonting 

Sigma trivs med men påpekar att det gör att förväntningarna och kraven på alla inom Bank X är 

höga, och det måste man vara medveten om. Hos Bank X räcker det inte att ”bara gör sitt jobb” 

utan alla är ansvariga för att hela tiden utvecklas själva och hjälpa andra till det. 

 

”Det är tufft skulle jag säga och det är inte alla organisationer som jobbar på det sättet men det gör Bank 

X och det är något jag är väldigt stolt över. För det är så jag vill att en arbetsgivare ska agera, involverar 

alla i beslutsfattandet Och det är också det som gör att man blir framgångsrik i slutändan.” 

 

Dock är det här någonting som kan vara svårt i rollen som ledare och medarbetare då det ibland 

uppstår situationer där ledaren kör på för hårt, vilket leder till att medarbetarna intar en position 

som efterföljare. 

 

”Det väldigt lätt att ta den där efterföljarpositionen det är mänskligt, då är de lättare att luta sig tillbaka 

när någon annan bestämmer hur det ska gå till. Då kan det vara väldigt skönt att köpa det och slippa ta 

ansvar. Jag tycker det är helt fel utifrån mitt sätt att se det. Då tar man inte ansvar för sin utveckling själv 

heller. Och som chef så är det här en sådan sak som man som chef måste vara medveten om.” 
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Sigma tror att en stor anledning till att du som ledare hamnar här är att du ibland glömmer bort 

”hur:et” och bara förmedlar målet. Kommunikationen blir därför här extra viktig som ledare för 

att få medarbetarna införstådda med varför det här är målet och hur organisationen ska ta sig dit. 

 

För att kunna vara den ledaren som inte skapar en situation där efterföljare uppstår men ändå ha 

möjlighet till att agera och vara pådrivande tror även Sigma att hans delaktighet i den vardagliga 

verksamheten är väldigt viktigt. Det är på så sätt han själv kan förstå hur:et och utifrån det kan 

agera och uttrycka sitt ledarskap på ett effektivt sätt. 

 

”Och i det här fallet för mig är det som ledare att sätta sig i telefon, arbeta med krediter och förstå liksom 

hur lång tid tar det? Vad är det för ärenden vi har? Är de rimligt att sätta en sådan målbild? Där tror jag 

många gör bort sig, och stirrar blint på målet och vi ska nå dit, det här målet sätter vi under nästa år sen 

har man inte riktigt förstått hur:et i det där.” 

 

Som Sigma upprepade gånger har varit inne på så är ledarskapet en lärande process som han 

aldrig tror slutar. Det är även på grund av det som han ofta reflekterar över det och i förhållande 

till hur omgivningen mår. 

 

”Det är någonting som hör ledarskapet till liksom, att känna på pulsen hela tiden, hur mår du egentligen. 

Vi jobbar mycket med sådana friskvårdsfaktorer också här, det handlar ju om balans i livet. Funkar det 

inte på hemmaplan så funkar det inte här heller.” 

 

Just dessa frågor om omgivningens välmående önskar även Sigma att han hade mer tid till och 

möjlighet att reflektera över, men att det dagliga arbetet ibland kan ta över. Däremot försöker 

Sigma ta sig tiden att reflektera över det här och fundera över vem han är, kan han stå för den han 

är idag och se sig själv i spegeln efter sina fattade beslut. 

 

”Så viktar man över sådan tid för eftertanke kontra sin normala arbetsdag med saker som ska göras så 

tror jag att vi ägnar för mycket tid åt att göra det som ska göras arbetsmässigt istället för att fundera på 

sådana här saker, ta tid sig tid att sätta sig ner och fundera över livet och hur saker och ting är. Man 

glömmer bort det för mycket.” 
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Som Sigma sagt så är det här utmanande att hinna med, vilket leder in på det som ofta kan 

uppfattas som boven i dramat – tiden. Däremot är Sigma tydligen med att han tycker det är 

chefers eget ansvar att faktiskt ta sig tiden då du i viss mån med din roll har möjlighet till att 

påverka hur det ser ut runt om dig. 

 

”Och är det så att den dagliga driften som jag ansvarar för den tar ungefär 110 % av min tid, då har jag 

också som gruppchef ett ansvar att ta det med min chef och säga att min roll är ju också att jobba 

utveckling och finnas nära personalen. Så som det ser ut nu finns det inte tid för det. Sen tror jag tyvärr 

att många duckar för det lite.” 

 

Sigma menar snarare att det för honom är just de här frågorna som är viktigare och som måste få 

utrymme. För om han sköter de bitarna bra och jobbar med personalfrågorna så kommer även det 

dagliga arbetet att gå bra i längden. 

 

4.6. Omega 

Omega tar upp vikten av hur dåliga eller bra tider inom organisationen påverkar hur han agerar 

och hanterar sitt ledarskap, vilket kan leda till så kallat efterföljarbeteende hos medarbetarna. 

Under sämre tider menar Omega att det kan uppstå som en konsekvens av att ett något tuffare och 

rakare ledarskap krävs, men även under bättre tider, då Omega gärna vill vara med och göra saker 

själv. Detta är därför någonting Omega får påminna sig själv om ibland för att inte ta för mycket 

plats och springa iväg utan att medarbetarna och organisationen hänger med. Omega pratar här 

om ett spann och menar på att det är viktigt att du som ledare behåller någon form av linje. Att du 

inte seglar iväg för mycket utan är konsistent och driver på ungefär lika mycket i de flesta 

situationerna. 

 

“Man får ibland hålla igen lite grann. För om man tycker det är roligt att det händer saker men 

organisationen inte springer lika fort då har man ju också ett problem. För man kan ju inte vara ensam 

om en känsla, vilket gör att det inte är någon idé att driva på 20 stycken om man känner att nej det här 

kommer liksom inte bita på dem.” 
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Med spannet menar även Omega att han måste vara konsistent i vem han är som ledare och inte 

hoppa för mycket upp och ner utan hela tiden vara sig själv och den medarbetaren känner igen. 

Detta är även någonting som Omega behöver fundera på när saker och ting ska bli gjorda för att 

inte göra för mycket själv. Han refererar till det som ett ”gammalt ledarskap” där det blir att du 

som chef är först på jobbet och går hem sist för att du tror du visar vägen för omgivningen. Här 

tror Omega att utvecklingen bland den nya generationen spelat in då detta kanske bet på 

medarbetarna förr och den äldre generationen, men det är ingenting som lockar de yngre. Istället 

handlar det mer om att finna en balans i livet, och det är vad som motiverar andra till att bli chef 

idag snarare än det “gamla ledarskapet”. Det här är någonting Omega är medveten om att han 

behöver arbeta med vilket gör att han behöver lägga band på sig själv. 

 

”Ja det är nog bara jag själv som kan påverka. När jag ställer väckarklockan en timme tidigare så måste 

man ställa frågan "Är det någon nytta ifall jag gör det här?", kan vi inte fördela om arbetet på de 20 

andra och så kan jag hjälpa till istället och ge support med svar på en del frågor om det nu är mycket att 

göra, än att man mer fysiskt försöker gå och visa vägen själv. Men ibland när det är mycket att göra är 

det lätt att stoppa ner huvudet och tänka nu kör vi lite hårt här och lägger ner lite fler timmar så kommer 

vi ifatt. Det där är nog inte den bästa medicinen.” 

 

Konstigt nog är det här någonting Omega ibland kan känna att han blivit sämre på, trots 

erfarenheten och att han kanske borde ha blivit klokare med åren. Omega tror att det grundar sig i 

att han kanske är mer mån om att han vill vara ett gott föredöme, men även att tiden idag finns 

där på ett helt annat sätt än när till exempel barnen var unga och det var alltifrån hämtning på 

dagis till läxhjälp. Det här är dock något Omega är medveten om inte alltid är positivt utan att den 

fria tiden snarare nu borde läggas på sin egen hälsa och välmående samt familjen. 

 

”Men när man inte har några direkta stopp som man kanske hade när man hade småbarn, utan då blir det 

mer naturligt att gå hem. För det är ingen som säger emot när du ska gå hem kl 16-17 på dagen för att 

hämta barnen på dagis, utan det är helt accepterat. Men när man har ensamma vuxna hemma och inte så 

mycket hålltider är det väldigt lätt att man utökar arbetstiden till och med. Så det är nog bara jag själv 

som kan påverka det.” 
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Något som dock kan vara en fördel med att vara först på jobbet enligt Omega är att han har 

möjlighet att varje dag få en känsla av hur medarbetarna i hans omgivning mår och känner. 

 

”Efter 10-15 sek känner jag i alla fall hur vissa medarbetare mår den här dagen. Och det beror väl på att 

man har jobbat ganska länge med några och en del är väldigt tydliga på att i sitt kroppsspråk att berätta 

hur man mår och känner, vilket nog kan påverka mitt sätt att leda den dagen. Det bästa är att direkt fråga 

om man märker på morgonen att det är något om jag kan hjälp till med något på grund av att personen 

sitter trångt till på jobbet eller är det något annat du vill berätta. Vågar man ställa den frågan tidigt så 

har man ofta mycket bättre kommunikation under dagen.” 

 

Det här är någonting Omega anser vara viktigt för sitt ledarskap och något som gör att han 

medvetet eller omedvetet påverkar sitt ledarskap för dagen. Märker han av att det är lite låg 

stämning kanske han exempelvis inte startar dagen med att “pusha” på alla genom att säga till 

gruppen att de måste höja sig ett snäpp denna vecka. Det är även i dessa situationer Omega 

känner att han tar lite mer ansvar och där hans ledarskap blir väldigt viktigt. Ibland innebär det att 

han själv tar på sig lite mer arbete, men då det inte är optimalt heller försöker han se till att 

omfördela arbetsbördan. Det här är något som blir extra viktigt på just bank X då organisationen 

arbetar utifrån något de benämner ”eget kundansvar”. Det innebär att varje medarbetare har sina 

kunder vilket gör att arbetsbelastningen kraftigt kan variera över tid. 

 

”Är de då väldigt aktiva samlat under en period så får du ju fruktansvärt mycket jobb, medan kollegan 

bredvid med lika mycket kunder inte har det på grund av att den personens kunder inte är lika aktiva. Då 

blir det ju en väldig arbetstrycksförskjutning, och då är kollegorna sinsemellan inte så duktiga på att 

prata med varandra utan tänker "det här ska jag fixa", ibland har vi i Sverige svårt att be om hjälp, då är 

det ju bra om jag som chef ser det.” 
 

Situationer där Omega känner att det ibland uppstår en konflikt eller osämja mellan hur han vill 

vara som ledare och omgivningens förväntningar och krav är när det kanske är mycket att göra 

här och nu. Omega förklarar bland annat hur även cheferna har ett kundansvar, och det i 

kombination med att andra ska coachas och att det är mycket jobb för stunden gör att det 

långsiktiga perspektivet glöms av lite. För att hantera detta tror Omega att det är viktigt att du 

som chef har ett eget lite skyddsnät av personer som påminner dig om dess frågor till och från. 
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”Kommer obekväma frågor från en vän eller coach är det ju mycket lättare att tänka lite goda tankar 

istället för att hamna i försvarsställning.” 

 

Även om tuffa tider kan skapa ett tryck att förbättra saker och ting i nuet tycker inte Omega att 

omgivningen i form av medarbetarna eller organisationen står i vägen för att vara den ledaren han 

vill vara. Istället tycker Omega att Bank X uppmuntrar till att framhäva varje enskild individs 

bästa sidor och erbjuder en relativt hög flexibilitet för omgivningens arbetssätt. Anledningen till 

att Omega kan vara samma person på och utanför jobbet grundar sig i vilka mandat han får från 

sin chef.   

 

”Om han/hon försöker påverka mig att jobba på ett sätt som jag själv inte står bakom då tror jag att det 

blir svårt att vara Omega 24/7, utan då tvingas man nog ha en roll här och en utanför. Då tror jag faktiskt 

man ska fundera på om jobbet är det rätta för en faktiskt. För det tror jag blir väldigt jobbigt att spela två 

olika personer då. Utan det handlar nog om varje organisations förtroende för människan.” 

 

Däremot lyfter Omega fram att det finns tillfällen när hans bild av sig själv som ledare hamnar i 

konflikt med vad som kanske krävs och behövs ifrån honom, vilket enligt honom själv grundar 

sig i att han haft samma chefsroll i 15 år. Det i sin tur har gjort att han till och från kan ha tagits 

förgivet av sin omgivning. 

 

”För till sist blir man säkert väldigt förutsägbar. Medarbetarna vet att går jag in och frågar Omega så 

kommer han ge samma svar som innan, så de vet nästan redan innan de kliver in vad jag har att säga och 

kommer att svara. Och det kan ju vara något, som vi pratade om förut, är bra med en viss förutsägbarhet, 

men det blir också en viss tråkighet kanske. Det blir ingen förnyelse.” 

 

När dessa situationer uppstår menar Omega att det kan vara viktigt att förändra sig själv lite, och 

återkopplar återigen till spannet. Dessa lägen kanske kräver av Omega att han förändrar sitt 

beteende lite och lämnar tryggheten i spannet. 

 

”Så jag tror att om ni går ut och frågar några här så är det klart att dem kanske tar mig lite för givet. De 

vet att är det mycket att göra då är Omega där väldigt tidigt och går hem sent. De behöver inte känna av 
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arbetsstämningen, utan de vet att är jag där är det mycket att göra. Och någon gång skulle man givetvis 

vilja chocka och genom att när det är mycket att göra hålla sig borta lite mer så det blir en viss diskussion 

eller friktion.” 
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5. Föranalys 

I detta avsnitt kommer en föranalys att presenteras då det ansågs nödvändig att genomföra innan 
analys kunde ta vid. Föranalysen kommer på så sätt förklara varför den kommande analysen är 
strukturerad utifrån tre stycken erfarenhetsnivåer. Det gör att avsnittet kan ses som en sorts 
brygga mellan det empiriska materialet och analysen.  
 

5.1. Erfarenhetsnivåerna 

Något som uppmärksammades vid bearbetningen av det empiriska materialet var att erfarenhet 

har haft en betydande roll i respondenternas berättelser. Det skapade en problematik för den 

tänkta analysen då det blev svårt att enbart få fram en övergripande ögonblicksbild av 

respondenternas ledarskapsidentitet utifrån de tre “jagen”. Därför ansågs det nödvändigt att 

genom en första grads kategorisering, som beskrivs i 3.7.1, kategorisera det empiriska materialet 

för vardera respondent utifrån deras ledarskapserfarenheter. Resultatet av kategoriseringen blev 

att respondenterna i sina berättelser kunde prata om sin ledarskapsidentitet utifrån tre kategorier - 

den mindre erfarne ledaren, den erfarne ledaren och den mycket erfarne ledaren. Den mindre 

erfarne ledaren syftar till början av respondenternas tid som ledare, medan den erfarne och 

mycket erfarne syftar till när respondenterna fått mer erfarenhet i rollen som ledare med tiden. 

Det innebär att de tre erfarenhetsnivåerna finns inbäddade i det empiriska materialet och 

respondenternas berättelser. Däremot har inte alla respondenter berört samtliga erfarenhetsnivåer 

då detta inte var någonting vi förväntade oss att generera ifrån det transkriberade materialet, utan 

snarare var någonting som visade sig i efterhand. För analysen innebär det att varje respondent nu 

istället kan ha en till tre ögonblicksbilder över deras ledarskapsidentitet utifrån de tre “jagen”. 

Utifrån föranalysen av det empiriska materialet fann vi att de sex respondenterna förekom i 

följande erfarenhetsnivåer: 

 
Respondent\Erfarenhetsnivå Mindre erfarne Erfarne Mycket erfarne 

Alfa X X X 

Beta X X X 

Gamma X X  



	   69	  

Delta X X  

Sigma X X  

Omega  X X 

	  
Figur 9. Erfarenhetsnivåerna. Egen konstruktion. 
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6. Analys 
Avsnittet inleder med en övergripande analys som kommer bygga på en egenkonstruerad 

illustration över resultatet från empirin. Denna illustration kommer sedan mer djupgående att 

analyseras i tre underrubriker - mindre erfaren, erfaren och mycket erfaren - där vad som sker i 

förhållandena mellan respondenternas tre “jag” kommer agera utgångspunkt och hur 

förhållandet hanteras. 

  

Med utgångspunkt i analysen och utifrån den tidigare teorin om de tre ”jagens” förhållande till 

varandra har två nya begrepp genererats fram som kan agera förklaring till skillnaderna mellan 

hur respondenternas tre ”jag” förhåller sig till varandra. Dessa två är huruvida ledaren hanterar 

förhållandena mellan de tre “jagen” i samverkan eller distans till varandra. Det är anledningen till 

att Figur 10 nedan har två pilar som går i motsatt riktning, där varderas ände symboliserar total 

samverkan eller distans. Detta gav även upphov till den streckade linjen i mitten av de två 

begreppen som symboliserar de fall där det inte går att urskilja om de tre “jagen” samverkar eller 

distanserar sig ifrån varandra. Med andra ord ett så kallat noll-läge, och något som kan liknas vid 

det likgiltiga förhållande Simon (1997) tar upp. Så även fast vår utgångspunkt låg i att studera de 

tre “jagens” förhållande till varandra som om de alltid interagerar med varandra, som DeRue och 

Ashford (2010), har ett resultat som visar på att det inte är nödvändigt analyserats fram ur det 

empiriska materialet. Istället visar materialet på att ledare snarare kan hantera de tre “jagen” 

utifrån samverkan eller distans. Dessa två begrepp växte fram under analysen då det inte ansågs 

tillräckligt att enbart beakta hur de tre “jagen” uttryckte sig och tog plats i respondenternas 

identitetsarbete. Med hjälp av dessa begrepp kunde vi analysera fram en skillnad mellan hur 

respondenterna talade om de tre ”jagens” förhållande till varandra. Det var även en skillnad vi 

tydligt kunde se mellan de olika erfarenhetsnivåerna. En samverkan mellan de tre ”jagen” kan 

visa sig när en ledare exempelvis medvetet förändrar sig själv för att på så sätt få med sig 

medarbetarna och resten av organisationen. Det kan innebära att en ledare håller tillbaka sitt 

individuella ”jag” för att ge större utrymme till ens relationella och kollektiva ”jag”. En distans 

finns istället när en ledare exempelvis framhäver sitt individuella ”jag” utan att ta hänsyn till det 

relationella och kollektiva ”jaget”. Ett exempel på det är när en ledare går in och löser problem åt 

sina medarbetare trots en medvetenhet om att medarbetarna då intar en passiv roll. Samverkan 

innebär med andra ord att hanteringen av de tre “jagen” och hur ledaren låter de komma till 
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uttryck sker med hänsyn till varandra, medan hänsyn till de andra tre “jagen” inte tas med när det 

råder en distans i förhållandet.  

 

Figur 10 nedan illustrerar det övergripande resultatet vi har analyserat fram ifrån det empiriska 

materialet. Respondenterna benämns med första bokstaven i deras kodnamn vilket innebär att 

exempelvis Alfa benämns A, Beta B och så vidare. Figur 10 kommer att diskuteras och förklaras 

under figuren. 

 

 
Figur 10.  Erfarenhetsnivåerna, samverkan och distans. Egen konstruktion. 

 

Utifrån det empiriska materialet och med utgångspunkt de definitioner av de tre “jagen” som tas 

upp har vi genom analysmetoden fått fram ett antal olika ledarskapssidentiteter i de tre 

erfarenhetsnivåerna (Anderssons, 2005; Brewer & Gardeners, 1996; DeRue & Ashfords, 2010; 

Lührmann & Eberls, 2007; Simons, 1997). Dessa ledarskapssidentiteter som har identifierats hos 
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respondenterna är med andra ord konstruerade utifrån hur de tre “jagen” förhåller sig till 

varandra, och vi har i samtliga respondenters fall kunnat identifiera respektive “jag”. I respektive 

identitet har vi även, i likhet med Simon (1997), lyckats identifiera att det finns ett mer eller 

mindre samspel mellan de tre “jagen” hos respondenterna. Däremot har det skiljt sig åt huruvida 

de tre “jagen” agerar som partners, motståndare eller är likgiltiga inför varandra, vilket mycket av 

den tidigare forskningen också har konstaterat (Brewer & Gardener, 1996; Simon, 1997). Det har 

även funnits fall av identiteter hos respondenterna där det gått att identifiera hur det individuella 

“jaget” varit mer styrande och snarare gett upphov till de två andra “jagen”, medan andra 

respondenter snarare påvisat en ledarskapsidentitet som är betydligt mer integrerande mellan de 

tre “jagen” (Brewer & Gardener, 1996). 
 
Vad det empiriska materialet genomgående har visat på är att respondenterna pratar om sitt 

ledarskap utifrån erfarenheter. I dessa ledarskapserfarenheter har tre olika delar kunnat analyseras 

- mindre erfaren, erfaren och mycket erfaren - och illustreras därför var för sig i Figur 10. Som 

figuren visar går det att identifiera ett mönster hur respondenternas sätt att hantera förhållandet 

mellan de tre “jagen” blir mer och mer samverkande med ökad erfarenhet. Viktigt att poängtera 

är att allt område inom respektive erfarenhetsnivå är likartat. Med andra ord är inte respondent O 

mer erfaren än respondent B i fältet erfaren. Utifrån vilken erfarenhetsnivå respondenterna talat 

om har vi kunnat se ett tydligt mönster och skillnader mellan de tre “jagens” samverkan, vilket 

har varit i det närmaste genomgående med undantag för respondent A i den erfarne ledaren. Vad 

det empiriska materialet även påvisat är att de tre “jagen” förhåller sig olika till varandra 

beroende på vilken ledarskapserfarenhet respondenterna talat om. Vi har bland annat kunnat se 

hur de flesta respondenterna i den oerfarna kategorin saknat förmågan att differentiera sig själva 

från omgivningen och definiera vad som ses som unikt för den personen. 
 

I Figur 10 har vi övergripande presenterat resultatet från det empiriska materialet och illustrerat 

hur respondenternas samverkan eller distans mellan de tre “jagen” förändras med tiden. Vad 

figuren inte visar är hur förhållandet mellan de tre “jagen” ser ut och förändras utifrån respektive 

erfarenhetsnivå. För att göra det tydligare kommer vi därför att i tre separat underrubriker 

analysera varje nivås resultat var för sig. Det kommer vi att göra genom att illustrera hur 

förhållandet mellan de tre “jagen” ser ut med hjälp av den visuella illustration som presenterades 

i Figur 1 i 2.2.1 och exemplifierades i Figur 8 i kapitel 4. För att komma åt den andra delen av 
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vårt syfte kommer vi även att analysera hur respondenterna hanterar förhållande mellan de tre 

“jagen”.              

 

6.1. Den mindre erfarne ledaren 

I Figur 11 nedan illustreras resultatet från det vi har analyserat fram på ett djupare plan inom 

erfarenhetsnivån mindre erfaren. Här kommer respondenternas förhållande mellan de tre “jagen” 

att illustreras och diskuteras för att förstå vad ögonblicksbilden innebär. Ringarnas storlek ska 

inte jämföras mellan respondenterna utan illustrerar snarare varje individs separata förhållande 

mellan de tre “jagen”. Det innebär att storleken på respondenternas individuella ringar 

symboliserar hur de tre “jagen” framhävs eller hålls tillbaka i förhållande till varandra. Med 

framhäva menar vi att respondenten låter något eller några av “jagen” växa, medan det innebär att 

respondenterna minskar något eller några av “jagen” när de håller igen dem. Med andra ord visar 

ringarnas storlek vilket ”jag” i förhållandet som uttrycks starkast i respondentens 

ledarskapsidentitet. De tre “jagen” är illustrerade med hjälp av färger där varje “jag” förkortats 

ned till första bokstaven. Det innebär att individuella “jaget” symboliseras av I och färgen 

orange/gul. Dessa förutsättningar gäller även för de nästkommande två underrubrikerna. 
 

 
Figur 11. Den mindre erfarne ledaren. Egen konstruktion. 
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Figur 11 ovan illustrerar en mer detaljerad ögonblicksbild av förhållandena mellan de tre “jagen” 

hos respondenterna och visar tydligt hur vi, som tidigare påpekat, har sett samtliga tre “jag” hos 

alla respondenter. Vad som dock blev tydligt i denna erfarenhetsnivå var att förhållandet mellan 

de tre “jagen” i nästan alla fall har dominerats av det relationella och kollektiva “jaget”. 

Respondenternas individuella “jag” har med andra ord inte lyckats uppnå den differentiering av 

sig själv i förhållande till omgivningen som DeRue och Ashford (2010) påpekar är avgörande för 

detta “jag”. Istället bygger mycket av respondenternas ledarskap på att försöka passa in i 

relationerna till medarbetarna och i den nya grupptillhörigheten som chef inom den sociala 

kontexten, vilket Gamma uttryckte väldigt tydligt: 
 
 

"I början av sitt ledarskap menar Gamma att han tänkte mer utifrån laget och la mer värderingar i hur 

han uppfattades av andra i sitt ledarskap. Ju mer erfarenhet han fått så har funderingarna minskat." 

 

Även Sigma är inne på samma spår och menar på att han till en början lyssnade mycket mer på 

vad chefskollektivet hade att säga för att lära sig, medan Alfa är inne på att hon ville vara alla till 

lags i början. Vad analysen av det empiriska materialet därför har kunnat påvisa är att ledare med 

mindre erfarenhet ofta åsidosätter sig själva, det individuella “jaget”, och istället prioriterar att 

söka en kollektiv och relationell acceptans. Det förklarar varför respondenterna, med undantag 

för respondent D, lägger mindre vikt vid att differentiera sig själv från gruppen och i relationerna. 

Utöver prioriteringen att söka en acceptans i det relationella och kollektiva “jaget” har vi även 

kunnat analysera att det kan finnas ett fjärde “jag” under denna erfarenhetsnivå. Som Figur 11 

visar har vi i Alfa, Beta och Sigmas fall kunna urskilja ett fjärde “jag” som hänvisar till en form 

av förväntad bild av ledarskapet, eller en sorts idolbild av vart respondenten vill med sitt 

ledarskap. Så till en början förhåller sig ledaren även till denna bild av hur den ska vara och agera 

som ledare. Det kan grunda sig i en osäkerhet i vem ledaren själv vill vara, eller kopplat till 

DeRue och Ashford (2010), ett sätt att söka stöd i att försöka differentiera sig själv. I Deltas fall 

skiljer det sig däremot stort i förhållandet mellan de tre “jagen” i jämförelse med hur det ser ut i 

de andra respondenternas förhållande mellan de tre “jagen”. I Deltas fall är det istället det 

individuella “jaget” som dominera förhållandet till de andra två. Det grundar sig i att Delta till en 

början var en person som inte kunde hålla igen med vad hon tyckte, vilket skedde på bekostnad 

av hennes relationella och kollektiva “jag”.   
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För att summera analysen av den oerfarna ledaren går det att konstatera att denna erfarenhetsnivå 

handlar om att finna sin plats i kollektivet och relationerna till omgivningen som ledare, vilket 

sker på bekostnad av att det individuella “jaget”. Respondenterna prioriterar att först finna sin 

plats i gruppen för att sedan med tiden låta det individuella “jaget” växa fram. Denna nivå 

symboliserar även av att de tre “jagen” i bred utsträckning hanteras relativt separat utan att 

varken samverka eller ta distans ifrån varandra. Det går därför att koppla denna nivå till att de tre 

“jagen” agerar likgiltigt inför varandra (Simon, 1997). Det gäller även för det fjärde “jaget”, men 

där tendenser till att det samverkar med det individuella ”jaget” kan finnas. Denna summering 

gör att vi kan se hur denna nivå präglas av att inte avvika för mycket från 

organisationsmaskineriets krav som Sveningsson och Alvesson (2014) talar om i sina 

identitetsprocesser. Det går därför att se hur den oerfarna ledarens process till stor del 

symboliseras av att gruppen formar individen snarare än tvärtom likt den ena delen i den iterativa 

processen Karp & Helgö (2008) talar om. Den andra delen av den iterativa process som Karp och 

Helgö (2008) sedan talar om där detta börja ske i andra riktningen också och där individen även 

formar gruppen, visar sig mer tydligt hos den erfarna ledaren. Avslutningsvis går det därför också 

att konstatera att denna nivå tydligare påvisar det identitetsarbete som Stryker och Burke (2000) 

menar styrs av att sociala strukturer påverkar strukturer av “jaget”. 
 

6.2. Den erfarne ledaren 

Figur 12. Den erfarne ledaren. Egen konstruktion.	  
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Figur 12 ovan illustrerar den ögonblicksbild vi har analyserat fram utifrån det empiriska 

materialet som visar resultatet av förhållandena mellan respondenternas tre “jag” i 

erfarenhetsnivån erfaren. I denna nivå har vi kunnat utläsa hur nästan samtliga respondenter har 

rört sig längre ut åt vänster i figuren och att en tydligare samverkan mellan de tre “jagen” har 

visat sig i resultatet. En anledning till den ökade samverkan är att samtliga respondenters 

individuella “jag” har börjat växa fram och integrerats med de andra två “jagen”. Respondenterna 

har med andra ord börjat uppfylla den individuella differentiering som DeRue och Ashford 

(2010) talar om och uttrycker tydligt under denna erfarenhetsnivå vikten av att vara sig själv. 
 
 

"När det gäller att uttrycka sitt ledarskap och visa omgivningen vem jag är så tror jag att det har mycket 

med erfarenhet att göra. Att jag som ledare är trygg i sig själv och känner verksamheten väl. Jag vet 

också att jag måste vara tydlig i sitt ledarskap för att få andra med mig." 

 
 

Vägen fram till detta har sett olika ut för respondenterna. I Alfas fall har det individuella vuxit 

fram utan några större tendenser till samverkan emellan de tre “jagen”. Arbetet för Alfa med att 

differentiera sig själv och bygga upp sitt individuella “jag” har snarare skett i distans till de andra 

två “jagen”. Alfa var även väldigt tydlig med att hon kör sitt “race” där hon inte låter det 

kollektiva styra henne, vilket visar på likheter med synen av de tre “jagen” där de individuella 

“jaget” har en stark påverkan på de andra två (Brewer & Gardner, 1996; Simon, 1997). För Beta 

växer istället det individuella “jaget” fram genom en tydligare samverkan med det relationella 

“jaget”, medan Deltas mer växer fram genom en samverkan med det kollektiva “jaget”.  I dessa 

två fall kan vi därför börja se hur två av Betas och Deltas tre “jag” börjar agera mer som partners 

och snarare kompletterar varandra än agera som supplement något som kan hänföras Brewer & 

Gardners, (1996), Knippenberg et al, (2004) och Simons, (1997) studier. För Gamma och Sigma 

har denna trygghet i sig själv snarare vuxit fram i en gemensam samverkan med både det 

relationella och kollektiva “jaget”, vilket gör att dem likt Brewer och Gardner (1996), DeRue och 

Ashford (2010) och Simon (1997) börjat se samtliga tre “jag” som lika viktiga för att uppnå en 

självbild som accepteras i den breda social kontexten. 
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Utöver Alfa är det respondent Omega som sticker ut mest under denna erfarenhetsnivå, men inte 

för att han likt Alfa har en distans mellan de tre “jagen”. Snarare för att Omega samverkar de tre 

“jagen” till en sådan nivå att hans individuella är helt inbäddat i det relationella och kollektiva 

“jaget”. Vad vi kunnat se är att det inte längre finns någon form av friktion mellan de tre “jagen”. 

Medarbetarna kan exempelvis genom hans agerande känna av ifall det är mycket att göra eller 

inte, och han blir kanske ibland för “förutsägbar” som Omega uttrycker det. Det skulle kunna 

liknas vid att Omegas identitetsuttryckande process, som Sveningsson och Alvesson (2014) talar 

om, har nått till en punkt där det uppstått en form av “Moment 22”.   
 
 

”För till sist blir man säkert väldigt förutsägbar. Medarbetarna vet att går jag in och frågar Omega så 

kommer han ge samma svar som innan, så de vet nästan redan innan de kliver in vad jag har att säga och 

kommer att svara.” 

 

Det gör att denna situation, där det inte längre finns någon friktion mellan de tre “jagen”, inte går 

att identifiera i någon av Sveningsson och Alvessons (2014) eller Lührmann och Eberls (2007) 

identitetsprocesser då de bygger på att någon form av friktion finns. Istället visar resultatet i det 

empiriska materialet på att det kan finnas ytterligare en identitetsprocess som vi valt att benämna 

“Identitetsstagnation”. 

 

För att summera analysen den erfarne ledaren så går det att konstatera att identitetsarbetet i denna 

nivå handlar om att låta det individuella “jaget” växa fram. Det i sin tur sker på olika sätt, men 

symboliseras i fem av sex respondenters fall utav någon form av samverkan mellan två eller alla 

tre “jagen”. Det gör att vi kan se hur denna nivå även handlar mycket om den 

identitetsuttryckande processen då respondenterna anser sig ha en stark identitet och där deras 

självbild bekräftas och anses accepteras, och låter även den komma till explicit uttryck för att 

påverka den sociala kontexten runtomkring. Det i sin tur leder till att vi även kan se tydligare 

tendenser till den del av identitetsprocessen där den interna konstruktionen påverkar socialt 

beteende (Stryker & Burke, 2000), vilket gör att respondenterna inom den erfarna nivån mer 

påverkar gruppen än tvärt om (Karp & Helgö, 2008). Resultatet från den oerfarna ledaren och 

erfarna ledaren visar därför hur bägge delarna av identitetsarbetet som Stryker och Burke (2000) 

integrerar sker över tid och påverkas av erfarenhet. Det gäller även för den iterativa processen där 
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både gruppen påverkar individen och individen påverkar gruppen (Karp & Helgö, 2008; Stryker 

& Burke, 2000), där hur den iterativa processen beror på ledarens erfarenhet. Det innebär mer 

konkret att ledarens erfarenhet till stor del avgör huruvida den sociala kontexten har en starkare 

påverkan på ledarens självbild eller om det är ledarens individuella utformning av självbilden 

som påverkar den sociala kontexten. 

 

6.3. Den mycket erfarne ledaren 

 
Figur 13. Den mycket erfarne ledaren. Egen konstruktion. 

 

Figur 13 illustrerar den ögonblicksbild som varit möjlig att analysera fram ifrån respondenterna 

Alfa, Beta och Omega, och symboliserar den mycket erfarne ledaren. Att det enbart är tre stycken 

respondenter som är representerade i denna erfarenhetsnivå grundar sig i svårigheten att avgöra 

när respondenterna talat om sig själva som erfarna och/eller mycket erfarna. Utifrån den första 

kategorisering, som presenterades i 3.7.1, har vi snarare valt att koda meningsenheterna som den 

erfarne ledaren än den mycket erfarne. Det har med andra ord behövt vara tydligt att 

respondenterna talat om sig själva som exempelvis “övermogen” för att kategoriseras i denna 

erfarenhetsnivå. Omega exemplifierar det på ett tydligt sätt: 
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”Efter 10-15 sekunder känner jag i alla fall hur vissa medarbetare mår den här dagen. Och det beror väl 

på att man har jobbat ganska länge med några och en del är väldigt tydliga på att i sitt kroppsspråk att 

berätta hur man mår och känner, vilket nog kan påverka mitt sätt att leda den dagen.” 

 
 

Vad som tydligt går att se i figuren är att alla tre “jagen” i det närmaste är lika framhävande 

sinsemellan varandra i samtliga respondenters ögonblicksbild av den mycket erfarne ledaren. Det 

går även att se hur samverkan mellan de tre “jagen” i det närmaste är likartat respondenterna 

emellan. Denna erfarenhetsnivå visar därför tendenser till det likartat beroende i det sociala 

samspelet mellan de tre “jagen” som Simon (1997) talar om. Erfarenhetsnivån stämmer även bäst 

överens med det tredje sättet att se på de tre ”jagen” där de tillslut integreras i en enad modell av 

ens självbild, något som kan grundas i att alla respondenters tre “jag” ses som lika viktiga i 

förhållandet dem sinsemellan. 
 
Hur de tre respondenterna har nått denna erfarenhetsnivå har kommit till uttryck på olika sätt 

även om resultatet är i det närmaste identiskt. Alfa beskriver det bland annat som att hon i denna 

nivå blivit en del av allt och därför inte ser någon anledning till att förändra sig. Det kan tyda på 

att alla tre “jag” anses vara lika viktiga, vilket har vuxit fram med tiden genom att Alfa har blivit 

tryggare i sig själv som ledare. Det går därför att se det som att hennes individuella “jag” har 

inkorporerat rollen som ledare men att den även accepterats och konstaterats av omgivningen i 

den sociala kontexten (DeRue & Ashford, 2010) när hon talar om sin mycket erfarne 

ledarskapsidentitet. För Alfa har de tre “jagen” med andra ord tydligt integrerats i denna 

erfarenhetsnivå likt hur de tre ”jagen” integreras i Brewer & Gardeners (1996), DeRue & 

Ashfords, (2010) och Simons, (1997) studier. Men det utan att förlora den hon själv är. 
 
 

För Beta har det till stor del handlat om att acceptera sin roll i den sociala kontexten och att börja 

anamma sitt kollektiva “jag” med det individuella och relationella “jaget”. Beta uttrycker det här 

genom att poängtera hur han med erfarenheten insett att det är viktigt att han representerar Bank 

X och exempelvis försöker förstå en förändring själv först för att kunna få med sig sina 

medarbetare. 
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"Jag tror också att det är viktigt i min roll som ledare att företräda bankens vilja för att inte bara bli ett 

rundningsmärke som skyller ifrån sig. Är det så att jag inte kan förstå besluten så är det upp till mig att gå 

tillbaka och jobba med det eller i värsta fall gå tillbaka till beslutsfattaren och argumentera"  

 
 

Ett resonemang som visar på hur de tre “jagen” samverkar och anses vara lika viktiga för att 

uppnå en självbild som accepteras av andra i den breda sociala kontexten (Brewer & Gardener, 

1996; DeRue & Ashford, 2010; Simon, 1997). I Omegas fall har det snarare handlat om att börja 

förändra sitt individuella “jag” i viss mån då han redan i den erfarne ledarens nivå hade en 

fullständig samverkan. Det är någonting Omega uttrycker genom att påpeka hur han borde bryta 

vissa mönster för att nästan skapa en friktion i den sociala kontexten. Det har därför snarare 

inneburit att Omega gett mer utrymme för sitt individuella “jag” och gått ifrån den fullständiga 

samverkan som rådde tidigare. I Omegas fall går det därför att se likheter med hur han återigen 

återfunnit en identitetsbalans i förhållandet mellan de tre “jagen” där han kan uttrycka sin 

identitet (Sveningsson & Alvesson, 2014; Lührmann & Eberls, 2007). Det gör att vi även kan se 

hur en för stark samverkan kan leda till identitetskonflikt då de tre “jagen” inte längre är enskilda. 

I Omegas fall att hans individuella “jag” försvinner i det relationella och kollektiva “jaget” och på 

så sätt inte kommer till uttryck. Vad samtliga respondenter sammanfattade därför belyser är 

vikten av att alla tre “jag” är lika viktiga, vilket har diskuteras i tidigare studier (Brewer & 

Gardener, 1996; DeRue & Ashford, 2010; Simon, 1997) och att denna insikt och likartade 

framhävning av de tre “jagen” grundar sig att vara trygg i sig själv. 

 

För att sammanfatta den “mycket erfarne” ledaren går det att konstatera att samtliga respondenter 

uppnått ett stadie i sitt identitetsarbete där alla tre “jagen” anses vara lika viktiga för att 

accepteras av medarbetarna i den sociala kontexten. Denna erfarenhetsnivå går därför i linje med 

Brewer & Gardener (1996), DeRue & Ashford (2010) och Simon (1997). Vad som dock går att 

konstatera kring förhållandet mellan de tre “jagen” är att de inte samverkar fullt ut, utan att varje 

“jag” ändå fortfarande ges utrymme till att agera fritt i viss mån. Utifrån den analysen har vi även 

kunnat konstatera att denna erfarenhetsnivå präglas av identitetsuttryckande processen där det 

handlar om att balansera sina ledarskapssidentiteter. Den mycket erfarne ledarens nivå visar 

också på hur bägge grenarna från Stryker och Burkes (2000) studie existerar i en samverkan. 
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7. Slutsats och bidragsdiskussion 
I detta avsnitt kommer det empiriska resultatet som presenterats i analysen att kopplas till vårt 

ursprungliga syfte för att på så vis försöka skapa en djupare förståelse för fenomenet 

ledarskapsidentitet. För att göra det kommer våra frågeställningar först att besvaras under 7.1 

för att sedan följas av ytterligare en underrubrik, 7.2, där en bidragsdiskussion kommer föras 

och relateras till den tidigare forskningen. Innan 7.1 kommer en kortfattad diskussion om 

avsnittets upplägg diskuteras där även syftet och frågeställningarna vi ämnat besvara under 

uppsatsen gång kommer att presenteras.  

 

Vårt syfte med uppsatsen har varit att skapa en djupare förståelse för hur det individuella, 

relationella och kollektiva ”jaget” – delarna som utgör ens ledarskapsidentitet – förhåller sig till 

varandra under ledarens ständigt pågående identitetsarbete. Sedermera har vårt syfte varit att söka 

svar på vad som händer i detta identitetsarbete genom att även studera hur ledaren hantera detta 

förhållande mellan det individuella, relationella och kollektiva ”jagen”. Identitetsarbetet har i 

detta tvåfaldiga syfte studerats utifrån ledarens relation till medarbetarna inom den sociala 

kontexten, ett val som tagits för att förstå deras relativt osynlig men avgörande roll i ledarens 

identitetsarbete. Det har lett till två stycken frågeställningar för att skapa möjlighet att besvara 

och uppnå vårt syfte: 

 

• Hur förhåller sig det individuella, relationella och kollektiva ”jagen” till varandra i en 

ledares identitetsarbete? 

• Hur hanteras förhållandet mellan det individuella, relationella och kollektiva ”jagen i en 

ledares identitetsarbete? 

 

Vad vi har kunnat konstatera är att respondenternas erfarenhet, i form av tid som ledare, har haft 

en stor påverkan i hur deras identitetsarbete har sett ut. Både när det kommer till hur de tre 

“jagen” förhåller sig till varandra samt hur dessa förhållanden hanteras. Det gör att vi i 

slutsatserna kommer följa erfarenhetsnivåerna likt analysens struktur så att det blir en naturlig 

följd.  
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7.1. Slutsats 

I den första erfarenhetsnivån, den mindre erfarne ledaren, har vi kunnat konstatera att 

förhållandet mellan ledarnas tre “jag” har dominerats av att framhäva det relationella och 

kollektiva “jaget”. Att ledare hanterar sin ledarskapsidentitet på detta sätt grundas i att de 

åsidosätter sig själva och den dem själva vill vara för att uppnå en acceptans hos medarbetarna, 

andra chefer och den sociala kontexten. Med andra ord, det relationella och kollektiva är här 

viktigare än det individuella “jaget”. Ledarna lägger därför större vikt vid att bli accepterade i de 

enskilda relationerna och som en del av den sociala gruppen, ledarkollektivet, för utformningen 

av sin ledarskapsidentitet. Den ledaren själv vill vara och dennes egna preferenser prioriteras på 

så sätt inte i detta tidiga stadie. En avvikelse har dock noterats där förhållandet mellan de tre 

“jagen” snarare har dominerats av det individuella “jaget”. Anledningen till detta grundar sig i ett 

behov att uttrycka sig själv i en ny och oerfaren situation. Det innebär att ledaren i detta fall 

snarare tar en starkare utgångspunkt i sig själv och vad ledaren står för. Utifrån dessa 

konstateranden drar vi därför slutsatsen att förhållandet mellan de tre “jagen” för oerfarna ledare 

ofta domineras av det kollektiva och relationella “jaget”, och att ledare hantera förhållandet på 

detta sätt för att uppnå en acceptans till medarbetarna inom den sociala kontexten, både 

relationellt och kollektivt. Det gör att vi kan dra slutsatsen att medarbetarna och den sociala 

kontexten i denna erfarenhetsnivå spelar en stor roll i ledarens identitetsarbete. Vi har även under 

detta tidiga stadie av ledarnas ledarskapserfarenheter i samtliga fall funnit tecken på att det 

varken präglas av samverkan eller distans. Istället agerar de tre “jagen” snarare i ett form av 

likgiltigt förhållande till varandra. Det gör att vi drar slutsatsen att den oerfarne ledaren i detta 

tidiga stadie av sina ledarskapserfarenheter varken samverkar eller distanserar de tre “jagen” i sitt 

identitetsarbete, men att alla tre “jag” finns där. Utöver de tre “jagen” har vi även identifierat ett 

fjärde “jag” hos tre av de fem ledarskapsidentiteterna i denna erfarenhetsnivå. Detta fjärde “jag” 

symboliserar någon sorts förväntad bild av ledarskapet och kan bygga på förebilder eller ideal 

som florerar i samhället och ledarskapslitteraturen. Det fjärde “jaget” fungerar på så sätt som ett 

sorts stöd för att försöka finna sitt individuella “jag”. Huruvida slutsatsen kan dras om att ett 

fjärde “jag” existerar i alla ledares fall kan vi inte dra, men vi kan däremot konstatera att det 

existerar hos vissa ledare i denna erfarenhetsnivå för att hantera sitt identitetsarbete. Det kan 

därför tyda på att denna erfarenhetsnivå även präglas av andra aktörer än medarbetarna och den 

sociala kontexten i ledarens identitetsarbete. 



	   83	  

 
 

I den andra erfarenhetsnivån, den erfarne ledaren, har förhållandet mellan de tre “jagen” i 

samtliga fall förändrats ifrån den första nivån. Den tydligaste skillnaden som har identifierats är 

att ledaren nu har börjat låta sitt individuella “jag” växa fram. Det är en effekt som grundar sig i 

erfarenhet och att personen nu känner sig tryggare i sig själv och vet vem den vill vara som 

ledare. Att det individuella “jaget” har vuxit sig starkare och tydligare framhävs hos den erfarne 

ledaren grundar sig även i en ökad samverkan. Alla tre “jagen” samverkar dock inte lika tydligt 

hos alla ledare, utan det finns fall där det individuella ”jaget” växer fram genom en tydligare 

samverkan med det relationella, där det sker i en tydligare samverkan med det kollektiva, och 

även där det sker mer enhetligt med alla tre “jag” samtidigt. Det visar på att medarbetarna och 

den sociala kontexten fortfarande spelar en viktig roll i ledarens identitetsarbete, men det är spritt 

vilken av dess två som bidrar mest i identitetsarbetet. Däremot finns det ett undantag för denna 

samverkan i ett av fallen från fallstudien som visar på att det individuella “jaget” har vuxit fram 

utan samverkan och där förhållandet snarare präglats av en distans i de tre “jagen” sinsemellan. 

Det har dock inte inneburit att ledaren i fråga har åsidosatt de andra två “jagen”, utan både det 

relationella och kollektiva anses vara viktiga i ledarens identitetsarbete. Istället innebär det att de 

tre ”jagen” agerar relativt ensamt utan hänsyn till varandra. Utifrån det drar vi därför slutsatsen 

att ledare med ökad erfarenhet börjar låta sitt individuella “jag” växa fram. Det i sin tur är en 

effekt av att en trygghet börjat byggas upp i vem personen själv vill vara som ledare. Denna 

trygghet sker inte på bekostnad av de andra två “jagen”, utan dessa två är även dem framträdande 

i ledarens ledarskapsidentitet. Det gör att en slutsats blir att samverkan med ett av de andra två 

“jagen”, eller alla tre tillsammans, är en bidragande faktor för att finna denna trygghet i sitt 

individuella “jag”. 
 
Avslutningsvis har vi i ett av ledarnas fall identifierat hur ledaren i sitt identitetsarbete varit så 

samverkande mellan sin tre “jag” att ingen friktion existerat och ledarskapsidentiteten varit för 

självklar i relationen till medarbetarna inom den sociala kontexten. Det har gjort att vi dragit 

slutsatsen att ledare kan hamna i en form av identitetsstagnation i sitt förhållande mellan de tre 

“jagen”, och att denna stagnation måste hanteras genom att på något sätt skapa en friktion för att 

få ett sunt förhållande igen mellan de tre “jagen”. Anledningen till att ledaren behöver skapa en 

friktion i denna identitetsstagnation är för att alla tre “jagen” ska komma till uttryck i ledarskapet. 
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Det är även det vi menar med att nå ett sunt förhållande igen mellan de tre “jagen” då alla delar 

på så sätt samverkar samtidigt som de separat får komma till uttryck  
 
I den avslutande erfarenhetsnivån, den mycket erfarne ledaren, har vi konstaterat att samtliga tre 

“jag” - det individuella, relationella och kollektiva - är i det närmaste lika framträdande. På så vis 

går det att dra slutsatsen att alla tre “jagen” har blivit lika viktiga med den ökade erfarenheten. 

Ledaren har med andra ord insett vikten av alla tre “jagen” och att de på ett likställt sätt bör 

hanteras integrerat med varandra för att finna en acceptans till medarbetarna inom den sociala 

kontexten. Det gör att vi kan dra slutsatsen att medarbetarna och den sociala kontexten har en lika 

viktig roll som ledaren i identitetsarbetet i denna nivå. Det går även att konstatera att samverkan 

mellan de tre “jagen” hos samtliga respondenterna är lika tydlig, men det utan att bli total som i 

ett av fallen ifrån erfarenhetsnivån för den erfarna ledaren. Det gör att slutsatsen dras att ledare i 

denna erfarenhetsnivå insett vikten av att samverka alla tre “jagen”, men det utan att förlora 

identiteten av något ”jag” i ett annat. Med andra ord finns det fortfarande en form av friktion där 

varje “jag” har ett individuellt utrymme. Den sista erfarenhetsnivån leder därför till att vi även 

kan dra en gemensam slutsats för alla nivåer, och det är att förhållandet mellan de tre “jagen” 

förändras över tid. Vi kan även dra slutsatsen att samtliga tre “jag” med den ökade erfarenheten 

går emot att bli lika viktiga för ledarens identitet. Det görs genom att gå emot ett förhållande 

mellan de tre “jagen” där de mer och mer hanteras i en jämn samverkan än som tre separat delar. 

Alla tre “jagen” accepteras i ledarens identitetsarbete och accepteras i förhållandet mellan 

varandra. Det gör att vi avslutningsvis kan dra slutsatsen att medarbetarna och den sociala 

kontexten över tid har en bidragande roll i ledarens identitetsarbete. Det genom att i den mindre 

erfarne ledaren ha en starkt bidragande roll, i den erfarne en något avtagande roll på grund av att 

det individuella ”jaget” blir starkare, och en lika viktig roll som det individuella i den mycket 

erfarne ledaren. 
 

7.2. Bidragsdiskussion 

I förhållande till den tidigare forskningen inom ledarskapsidentitet, och grenen där den valts att 

studeras utifrån de tre “jagen”, kan vi ifrån våra slutsatser i 7.1 generera ett antal bidrag till 

forskningsområdet. Det första bidraget vi genererat fram är erfarenhetsaspekten. De genererade 

erfarenhetsnivåerna har i vår studie visat sig vara viktiga begrepp att hänsyn till för att öka 
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förståelsen kring hur de tre “jagen” förhåller sig till varandra. Det gör nivåerna genom att tydligt 

illustrera skillnader i hur de tre ”jagen” förhåller sig till varandra, vilket kan agera förklaring till 

hur ledare utifrån erfarenhet formar sin ledarskapsidentitet. Denna insikt bidrar på så sätt med ny 

kunskap till den problematiken som förts i den befintliga teorin om de tre “jagens” förhållande 

mellan varandra (Andersson, 2005; Brewer & Gardener, 1996; DeRue & Ashford, 2010; Simon, 

1997; Zheng & Muir, 2015). 
 
För att förstå de skillnader vi såg mellan de olika erfarenhetsnivåerna i sättet ledarna hanterade 

förhållandet mellan de tre “jagen” har även ytterligare ett bidrag genererats, och det är begreppen 

samverkan och distans. Med samverkan i detta avseende menar vi hur de tre ”jagen” agerar 

utifrån en hänsyn till varandra och där beslut fattas med en förståelse för vad det innebär för de 

andra ”jagen”. Distans syftar istället till hur de tre ”jagens” förhållande kommer till uttryck utan 

hänsyn till varandra. Vad forskarna är överens om är att ett socialt samspel i förhållandet mellan 

tre “jagen” existerar. Däremot har forskningen varit oense kring huruvida detta förhållande är 

som partners, motståndare, supplement eller att de tre “jagen” är likgiltiga inför varandra 

(Andersson, 2005; Brewer & Gardener, 1996; DeRue & Ashford, 2010; Simon, 1997). För att 

bättre förstå denna oenighet visade det sig i vårt fall att begreppen samverkan och distans 

tydligare kunde illustrera hur de tre “jagen” förhåller sig till varandra och hanteras av ledaren i 

sitt identitetsarbete. På så sätt behöver vi inte sätta en etikett på förhållandet om de exempelvis är 

partners eller motståndare, utan öppnar snarare för att de alla tidigare begrepp kan existera 

samtidigt beroende på situationen. Det är på så sätt ett rörligt förhållande vilket kan tyda på att 

det är situationsbaserat hur ledaren hanterar förhållandet mellan de “tre” jagen utifrån samverkan 

eller distans. Det går även tydligt i linje med Watson och Harris (1999) och Zheng och Muirs 

(2015) åsikt om att ledarskapsidentitet inte är något statiskt utan snarare är något som hela tiden 

omprövas och hanteras, vilket tydligt visat sig utifrån erfarenhetsnivåerna.  
 
Utöver bidragen till forskningen om hur de tre “jagen” förhåller sig till varandra och hanteras av 

ledaren i sitt identitetsarbete har vi även genererat ytterligare ett bidrag till den befintliga 

litteraturen i ämnet (Andersson, 2005; Brewer & Gardener, 1996; DeRue & Ashford, 2010; 

Simon, 1997; Zheng & Muir, 2015) - att det finns ett fjärde “jag”. Under analysen av det 

empiriska materialet i den mindre erfarne ledaren visade det sig hur ledarna pratade om sig själva 

utifrån ett nytt “jag”. Detta nya “jag” byggde mycket på de förväntningar och föreställningar 
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ledaren hade på ledarskapet och utgjorde därför till en början en del av deras samlade 

ledarskapsidentitet genom att vara ett stöd för det individuella ”jaget”. Att ledare förhåller sig till 

föreställningar om vad det innebär att vara en ledare och tar stöd i exempelvis kända 

ledargestalter är i sig inget nytt bidrag till ledarskapsforskningen. Däremot genererar denna insikt 

ny kunskap till den existerande forskningen om hur en ledares självbild och ledarskapsidentitet 

kan se ut utifrån teorierna om de tre “jagen” (Andersson, 2005; Brewer & Gardener, 1996; 

DeRue & Ashford, 2010; Simon, 1997; Zheng & Muir, 2015), men ger även ett praktiskt bidrag 

för ledare att bära med sig under sitt identitetsarbete i början av sitt ledarskap. Bidraget blir därför 

att ett fjärde “jag” bör tas i beaktning för att bättre förstå ledarens identitetsarbete under det tidiga 

stadiet i ens ledarskapskarriär.  
 
Avslutningsvis har vi även genererat ytterligare ett bidrag, men det till forskningen inom 

ledarskapsidentitet som studerat olika processer en ledares identitetsarbete kan befinna sig inom 

(Sveningsson & Alvesson, 2014; Lührmann & Eberl, 2007). Vad som visade sig var att de 

identitetsprocesser som Lührmann och Eberl (2007) samt Sveningsson och Alvesson (2014) tar 

upp kan kompletteras med ytterligare en process - identitetsstagnation. Med identitetsstagnation 

tolkar vi att en ledares ledarskapsidentitet har blivit för självklar i förhållandet till medarbetarna 

inom den sociala kontexten, och på så sätt tas för given. Det kan exempelvis bli något negativt för 

ledaren om det leder till att inte alla tre “jag” får komma till uttryck. Utifrån vårt exempel i denna 

uppsats visade det sig vara ett ledarskap som inte var hållbart då det inte påverkade medarbetarna 

inom den sociala kontexten på ett önskvärt sätt enligt ledaren. När en ledare hamnar i processen 

identitetsstagnation behöver personen därför på något sätt förändra förhållandet mellan sina tre 

“jag” för att nå en ledarskapsidentitet som fungerar. Det behöver inte innebär en identitetskrasch 

eller total revidering av sin ledarskapsidentitet, men någon form av identitetsjustering bör ske för 

att komma ur processen (Sveningsson & Alvesson, 2014).   
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8. Diskussion och förslag vidare forskning 
I detta avslutande avsnittskapitel kommer en friare diskussion att föras utifrån bland annat nya 

frågor som har dykt upp under vägens gång och begränsningar med studiens design. Avsnittet 

kommer löpande i denna diskussion ge förslag på vidare forskning inom området för 

ledarskapsidentitet. 

 

Utifrån resultatet i analysen och de slutsatser med efterföljande bidrag som presenterats i kapitel 

sex, analys, och kapitel sju, sammanfattande slutsats och bidragsdiskussion, vill vi påpeka vissa 

begränsningar med vår uppsats. En aspekt som kan leda till att resultatet kan ifrågasättas är att det 

baseras på våra egna subjektiva tolkningar av respondenternas berättelser om sin subjektiva 

verklighet. Utöver denna metodiska begränsning har ytterligare ett antal presenterats i 

metodavsnittet 3.9. Med utgångspunkt i den metodbegränsningen har därför möjligheter till 

vidare forskning utifrån vårt resultat blivit synliga under resans gång. Första och främst skulle det 

vara intressant att utföra en liknande studie i andra sociala kontexter, såväl lika som olika den vi 

utfört fallstudien i, för att på så vis se ifall liknande resultat kan genereras fram. Det skulle även 

vara intressant att se vad resultatet hade blivit om någon annan person hade fått utföra samma 

fallstudie, för att på så sätt se ifall ett liknande resultat hade visat sig. 
 
Något annat vi har behövt anpassa oss efter har varit tidsaspekten, vilket gör att det djup vi 

ämnade söka också kan ifrågasättas. I och med att erfarenhetsaspekten blev en så central del av 

vår fallstudies resultat hade det därför varit väldigt intressant att göra en liknande fallstudie över 

en längre tid för att på så sätt nå ett djupare resultat. Utifrån erfarenhetsaspekten har vi även i 

efterhand konstaterat att för vidare studier bör respondenterna redan ha valts utifrån de tre 

erfarenhetsnivåerna – tiden som ledare. Med andra ord intervjua ett större antal ledare som är i 

början av sin ledarskapskarriär, ett större antal som nått en viss grad av erfarenhet i sitt ledarskap, 

samt ett antal mycket erfarna ledare. Det hade erbjudit ett jämnare djup över erfarenhetsnivåerna 

än vad vårt resultat har genererat. Andra intressanta frågor som har dykt upp under studiens gång 

är bland annat genusaspekten. I vårt resultat har vi kunnat se tendenser till att kvinnorna tydligare 

framhäver sitt individuella ”jag” i sina berättelser, och det skulle därför vara intressant att göra en 

studie med ett större antal respondenter och lika många kvinnor som män. En annan del som 

syftet inte har haft i beaktning är vilken typ av ledartyp som är effektivast eller bäst accepteras i 
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den sociala kontexten. Vårt resultat ska med andra ord inte utläsas som att något förhållande är 

bättre än det andra, utan illustrerar enbart hur det har sett ut i denna kontext. Däremot är det en 

intressant fråga att ställa sig då det kan anses som målet att konstruera en ledarskapsidentitet som 

på bästa sätt accepteras i relationerna till följarna inom den sociala kontexten.   
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10. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Börja med att förklarar syftet på ett så lätt sätt som möjligt för att få respondenterna att förstå vad 

det är vi vill göra och prata om.  

 

Inledande frågor. 
– Detta är för att värma upp respondenten och få igång ett avspänt samtal. Punkterna under huvudfrågan är vad 

vi avser beröra. 

● Vill du börja med att kort presentera dig själv utifrån din yrkesbakgrund, hur det ser ut 

idag och hur du tagit dig hit? 

○ Hur du blev chef? 

○ Tid på företaget? 

○ Vad du har haft för roller? 

○ Din nuvarande roll? 

  
● Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? 

● Vad har för arbetsuppgifter? 

● Har du mycket fria tyglar eller är du hårt styrd? 

● Hinner du med ditt jobb? 

  
● Vad har du för erfarenheter från rollen som chef? 

○ Är det mer positiva eller negativa? 

○ Ledarskapskurser? 

  
Sociala kontexten och relationen till följarna. 
– Denna rubrik avser söka svar på hur den sociala kontexten ser ut och relationerna inom den mer brett sett. 

● Hur ser organisationen ut idag? 

○ Hur påverkar organisationen dig i ditt arbete? 

○ Vad uppmanar/uppmuntrar organisationsstrukturen till för typ av arbete? (Eget 

ansvar, följa riktlinjer och principer) 
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● Finns det normer och grupper (sociala) inom organisationen? 

○ Hur påverkar normerna ditt ledarskap? 

○ Hur påverkar de sociala grupperna ditt ledarskap? 

  
● Hur ser den dagliga kontakten ut mellan dig och medarbetarna? 

○ Hur påverkar kontexten? 

○ Styrs den av normer? 

○ Är relationerna öppna? 

○ Finns det en viss jargong? 

  
Respondentens personliga syn på de tre “jagen”.   
– Detta är med för att fånga upp deras syn på ledarskapsidentitet utifrån de tre jagen. Fungera som en kontroll 

inför scenarierna. 

● Hur ser du på dig själv som ledare i din nuvarande position? (Individuella “jaget”) 

○ Vad är viktigt och mindre viktigt? 

  
● Hur ser relationen ut mellan dig och medarbetarna, och vad innebär det för dig att vara 

ledare i relationen till medarbetarna? (Relationella “jaget”) 

○ Hur är/gör/agerar du för att accepteras i relationen mellan dig och medarbetarna? 

○ Är du konsistent eller olika beroende på person (över/under dig)? 

  
● Vilka förväntningar uppfattar du det att det finns på dig som ledare och på medarbetarna i 

organisationen? (Kollektiva “jaget”) 

○ Finns det grupperingar inom organisationen mellan exempelvis ledare och 

medarbetarna? Hur ställer dig till dessa? 

○ Finns det normer för hur ledaren/medarbetaren bör vara i organisationen? Hur 

ställer du dig till dessa? 

  
Situationer och händelser målas upp i olika scenarier som respondenten, utifrån vad den kan 

relatera till, får reflektera och prata kring. Inspiration till händelserna som målas upp har 

hämtats ifrån de olika typerna av identitetsprocesser som presenterades i 2.2.1. 
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Respondenterna behöver inte ha varit med om ett identiskt scenario, utan det kan vara något 

likartat. Scenarierna är därför till för att få igång en tankeverksamhet där vi får respondenterna 

att börja reflektera och fundera över sitt ledarskap. 

De får då berätta om sin likartade situation/händelse som vi sedan bygger vidare på med frågor 

om vad och varför de började tänka såhär. 

  
Scenario 1. 

“Jag känner att jag är en chef som alltid vill vara med, driva på och hittar lösningar åt alla 

problem. Men på senare tid har jag märkt att medarbetarna då intar en “efterföljarposition” och 

inväntar att jag ska ge dem tips och idéer om hur de ska arbeta och lösa problem. Samtidigt som 

jag är en person som gillar att driva på och ta ansvar så vet jag också att medarbetarna själva 

måste ta ansvar.” 

 

Vad ligger till grund för att du märker det här och varför tror du att det här händer och sker? Sker 

det på grund av den du är och dina värderingar eller spelar andra aspekter in? 

  

Scenario 2.  

“Jag springer inte till andra för att få saker gjort, utan jag visar istället vägen genom att själv 

göra saker som leder till acceptans. Om man ska göra förändring så måste man verkligen göra 

det, leva det. När jag blev rekryterad hit som chef så var allt kaos och det fanns inga strategier 

eller någon planering. Vi var dåliga på service, på disciplin och hade ingen riktigt anda i 

företaget. Därför kände jag ett behov av att ta tag i det och visa vägen.” 

  
Varför gjorde du såhär? Vad beror det på? Vad var viktigt för att möjliggöra detta och uppfattas 

som du vill? Hur påverkar medarbetarna dig i detta? Finns det normer och strukturer som gör det 

svårare eller underlättar det? 

  
 

Scenario 3. 

“Jag tänker ofta på hur jag är som ledare och hur det uppfattas av min omgivning. När jag 

kommer till jobbet på morgonen känner jag av situationen och hur mina medarbetare är och 

mår. Det för att kunna anpassa mig till förändringar. Jag tror inte att jag kan vara en effektiv 
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och bra ledare om jag inte kontinuerligt funderar över min roll som ledare. Det för att hela tiden 

utvecklas och bli en bättre ledare”. 

 

Varför tänker du såhär? Vad är det du tänker och reflekterar över i dessa situationer? Känner du 

att du måste anpassa dig för dig själv eller för omgivningen? Vilken roll har medarbetarna i 

detta? 

  

Scenario 4. 

“Ibland känner jag att det uppstår friktion mellan min självbild och omgivningens krav och 

förväntningar på mig. Jag ansvarar för och arbetar huvudsakligen med den löpande 

förvaltningen här, men upplever det som motigt av olika skäl och ser det emellanåt som ett 

nödvändigt ont. Jag är mer intresserad av utvecklingsfrågor och har därför svårt att helhjärtat 

identifiera mig med den löpande förvaltningen då sådant arbete skär sig med min självbild som 

ledare.” 

  
Varför känner du att de uppstår friktion? vad beror de på var kommer de ifrån? Varför tror du att 

omgivningen ser dig på att annat sätt än du själv? 

  
Scenario 5. 

“Jag upplever en viss friktion mellan självbilden - i det här fallet förknippat med synen på hur 

jag är övergripande samordnare i arbetssammanhang - och organisationsmiljöns förväntningar 

och föreställningar. Jag tycker att min personlighet delvis kommer till uttryck i jobbrollen - men 

att jag skulle kunna ta ett mycket större helhetsansvar eftersom jag är mer av en naturlig ledare 

än vad omgivningen inser.  Jag får nu istället kompromissa något med min identitet” 

 

Varför känner du att de uppstår friktion? vad beror de på var kommer de ifrån? Varför tror du att 

omgivningen ser dig på att annat sätt än du själv? 

 

Scenario 6. 

“Jag känner att jag nått till den punkt där min självbild som ledare endast bekräftas ringa av 

mina medarbetare. Jag känner mig som en “fena” (duktig) på det strategiska och göra planer för 

det, samt upprätthåller gruppdynamiken. Men mina medarbetare och andra chefer anropar mig 
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som en teknikspecialist och lite tvingar mig in i den rollen istället för som ledare. Detta försvagar 

givetvis min självbild som en engagerade ledare”. 

  
Varför känner du så? Vad beror detta på? Vad gör du för att hantera det? 

  
Scenario 7. 

“För ett tag sen var allting förbannat svårt och jag kunde inte heller finna någon väg ut, och för 

första gången i mitt liv hade jag inte lust att stiga upp på morgonen och gå till arbetet. Jag kunde 

inte längre nå folk, kommunicerade inte, och dagarna på arbetet blev till ingenting. I relationen 

till mina kollegor fanns ingenting.” 

 

Vad var det som fick dig att börja känna såhär? Vad var det som inte fungerade? 

 

Allmänna frågor för att få igång en diskussion. 

● Hur arbetar du med ditt ledarskap? Är det någonting du tänker och funderar över dagligen 

eller enbart i situationer när du känner att något kanske inte fungerar? 

● Vad är viktigt för dig i ditt ledarskap? 

● Hur påverkar medarbetarna och arbetsmiljön ditt sätt att leda? Varför påverkar det dig på 

det sättet? 

● Kan du berätta om någon gång du varit i en situation som gjort att du behövt börja fundera 

kring ditt ledarskap? 
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Bilaga 2. Den mindre erfarne ledaren 
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Bilaga 3. Den mycket erfarne ledaren 
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Bilaga 4. Vad och varför den mindre erfarne ledaren 

 

 

 



	   101	  

Bilaga 5. Vad och varför den erfarne ledaren 
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Bilaga 6. Vad och varför den mycket erfarne ledaren 
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Bilaga 7. Profiler och intervjutillfälle 

Alfa: Gruppchef inom Bank X intervju ägde rum 12/11 och varade ca 75 minuter. 

 

Beta: Gruppchef inom Bank X intervju ägde rum 13/11 och varade i ca 65 minuter 

 

Gamma: Gruppchef inom Bank X intervju ägde rum 17/11 och varade i ca 65 minuter 

 

Delta: Gruppchef inom Bank X intervju ägde rum 13/11 och varade i ca 60 minuter 

 

Sigma: Gruppchef inom Bank X intervju ägde rum 23/11 och varade i ca 65 minuter 

 

Omega: Kontorschef inom Bank X intervju ägde rum 17/11 och varade i ca 80 minuter 

 

 

 


