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Kapitel 3. Ledarideal och identitet

Sabrina Thelander
En kommun är en komplex organisation, som innefattar två ”världar” – po-
litikens och förvaltningens. Dessa världar möts på olika sätt och i olika sam-
manhang. Ett exempel på det är då politiska ledare och chefstjänstemän för-
väntas åstadkomma ett fungerande samarbete utifrån (eller kanske trots) de 
på många sätt olika villkor som de arbetar under, relationer som de har och 
utmaningar som de möter. Det behövs en ökad kunskap om samarbetsrelatio-
ner som formas i ett sådant socialt och organisatoriskt sammanhang. 

Detta kapitel kan ses som en del av arbetet med en nu pågående studie av 
ett specifikt fall av en sådan samarbetsrelation, nämligen den mellan kom-
munstyrelseordförande och kommunchef. De är de två högsta ledarna i en 
svensk kommun. I den kommunala organisationen ses deras förmåga att 
åstadkomma en fungerande samarbetsrelation ofta som avgörande för hur po-
litik och förvaltning fungerar och lyckas med ett centralt åtagande: att göra 
politik till verklighet. En huvudfråga som ställs i studien är vilken förståelse 
dessa ledare har av hur en samarbetsrelation formas i olika situationer. Vilka 
handlingar och situationer definieras som centrala för hur relationen blir? Sva-
ret söks i deras berättelser om det egna arbetet och samarbetet. 

Ett preliminärt resultat i studien är att kommunstyrelseordförande och 
kommunchefer ser legitimeringsprocesser som en viktig del i skapandet, åter-
skapandet och omförhandlingen av en samarbetsrelation. Begreppet ”legiti-
mitet” ges i studien den sociologiska innebörden att något blir rättfärdigat, 
tillåtet eller berättigat. För att diskutera och undersöka dessa legitimeringspro-
cesser kommer begreppen ”roll” och ”identitet” att vara användbara i det fort-
satta arbetet med analysen. Med roll menas då generaliserade förväntningar på 
beteenden och handlingar som kommuniceras av andra och som individen har 
att förhålla sig till (Sveningsson och Alvesson 2003). Att leva upp till en roll 
innebär sålunda att bete sig och agera på ett förväntat sätt. Med identitet me-
nas hur vi uppfattas och tolkas av oss själva och andra. Intresset för individers, 
gruppers och organisationers identiteter är stort inom samhällsvetenskapliga 
studier. Identiteter betraktas som betydelsefulla för motivation, samarbeten, 
relationer och mänskligt handlande. De ses som föränderliga och multipla: en 
individ kan ha olika och ibland motsägelsefulla identiteter; identiteter blir till, 
upprätthålls och omförhandlas i interaktionen mellan människor. Det som 
görs i den process i vilken identiteter formas kallar Sveningsson och Alvesson 
(2003) för identitetsarbete. 

Den roll som en kommunstyrelseordförande och en kommunchef har är 



24

ett socialt fenomen. Existensen av ett sådant socialt fenomen behöver (liksom 
då det rör sig om exempelvis ojämlikhetsstrukturer, auktoritetspositioner eller 
sociala praktiker) förklaras och stödjas för att leva vidare. Det sker i en process 
i vilken berättelser och förståelser konstrueras för att ge det sociala fenomenet 
legitimitet. Legitimering är en kollektiv process (Berger et al. 1998). I inter-
vjuer berättar kommunstyrelseordförande och kommunchefer om legitime-
ringsprocesser och identifierar dem som en viktig beståndsdel i formandet av 
en samarbetsrelation. Hur dessa berättelser kan tolkas kommer att diskuteras 
i en annan text. Redan här kan dock sägas att konstruktionen av identiteter 
framstår som central och att berättelserna pekar på ett samband mellan den 
innebörd som ledarrollen ges – det vill säga vad som behöver legitimeras - och 
hur identiteter konstrueras.

Detta kapitel syftar till att med hjälp av tidigare forskning (Alvesson och 
Sveningsson 2003; Sveningsson och Alvesson 2003; Alvesson och Spicer 2012) 
visa hur ledarideal och konstruktioner av identiteter kan samspela. Olika per-
spektiv på ledarrollen påverkar vad ledare betraktar som eftersträvansvärda 
identiteter och hur dessa identiteter kan konstrueras i det sociala livet (och 
ibland bidra till en omförhandling av ledarrollens innebörd). Närmast följer 
en kort genomgång av olika perspektiv på ledarens roll och på ledarskap. Där-
efter ges ett par exempel på studier som visar på sambandet mellan förståelsen 
av ledarrollen (ledarideal) och identitetskonstruktioner. Kapitlet avslutas med 
några ord om vad de studier som presenteras här visar och reflektioner över 
vad den studie som nämnts ovan kan bidra med.

Olika perspektiv på ledares roll 
I ledarskapsforskningen finns olika perspektiv på ledarrollen och på ledarskap. 
Inget av dessa perspektiv har egentligen kunnat visa vad ledarskap är, hur det 
sker. Det enda som har kunnat påvisas är att ledarskap involverar någon typ 
av utövande av avsiktligt och mer eller mindre systematiskt inflytande, det vill 
säga en asymmetrisk maktrelation mellan ledaren och den som leds (Alvesson 
och Spicer 2012a). Trots denna brist på tydliga definitioner har dessa olika 
perspektiv haft stor betydelse för synen på ledares roll, det vill säga för hur 
de förväntas bete sig och vad de förväntas ta ansvar för. Det får, som vi snart 
kommer att se, i sin tur konsekvenser för hur ledares identiteter konstrueras 
av dem själva och andra. 

Ledarskapsforskningen har alltså ändrats i sin inriktning över tid. Ett de-
cennium tillbaka sett kan den delas in i fem områden: egenskapsorientering, 
stilorientering, situationsorientering, den nya ledarskapsorienteringen samt 
en postheroisk orientering (Bryman 1996, refererad i Alvesson 2011). 

Den egenskapsorienterade forskningen var dominerande under den första 
halvan av förra seklet. Utifrån ett sådant perspektiv sågs ledare som något som 
en människa föds till, inte något som hon kan utvecklas till. Forskarna intres-
serade sig för fysiska egenskaper, personlighet och läggning. Den egenskaps-
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orienterade forskningen har haft stort inflytande i ledar-och chefsutbildningar 
och i media. I den stil- eller beteendeorienterade forskningen, som var som 
starkast under fyrtio- och femtiotalen, ansågs ledarrollen i praktiken kunna 
intas av vem som helst. Ledarskap betraktades som något som alla hade för-
utsättningar att utöva, bara de lärde sig vissa beteenden som betraktades som 
nödvändiga och lämpliga. Den situationsorienterade ledarskapsforskningen 
fick ökad betydelse under 1960-talet. Kärnan i denna forskning var att si-
tuationer ansågs vara betydelsefulla för hur en ledare organiserar arbetet och 
motiverar medarbetare. Ledarskapsstilar och beteenden sågs som något som 
utvecklades i situationer och genom relationen mellan över- och underordna-
de. Relationen antogs formas framför allt av ledaren, efter att denne bedömt 
medarbetarens kunskap och motivation.

I mer än tjugo år har den nya ledarskapsorienterade forskningen varit do-
minerande. Ledarskapsbegrepp, idéer och perspektiv som används i denna 
forskning har några gemensamma nämnare. Ledaren ses om en central figur 
som definierar uppdrag och riktning för organisationen genom att formu-
lera visioner och strategier. Ledaren är visionären som sysslar med de stora 
frågorna, som omfattar meningsskapande, värderingar och tankesätt. Detta 
perspektiv riktar alltså inte intresset mot hur ledaren påverkar det konkreta 
arbetet eller hur man intresserar sig för medarbetarna som personer. Inte säl-
lan ges ledaren en hjältestatus. Tre förhållningssätt är typiska för den nya le-
darskapsorienterade forskningen, nämligen:

• en distinktion mellan transformativt och transaktionellt ledarskap 
(Burns 1978 i Alvesson 2011);

• en distinktion mellan chefskap och ledarskap;
• ett fokus på det visionära och/eller karismatiska ledarskapet.

Ett transaktionellt ledarskap antas skapa en i huvudsak instrumentell relation 
mellan det som man kallar ledare och efterföljare. Ledare får saker gjorda i 
utbyte mot vissa materiella belöningar (lön till exempel). Ett transformativt 
ledarskap syftar istället till engagerade och inspirerade medarbetare, till ett en-
gagemang i riktning mot utveckling och förändring. En transformativ ledare 
tros till och med kunna få medarbetarna att sätta organisationens bästa före 
egna intressen.

Det transaktionella ledarskapet förknippas med ”chefskap” och det trans-
formativa med ”ledarskap”. Chefskap handlar i en sådan dikotomi om att 
utföra traditionellt, administrativt arbete för att åstadkomma stabilitet och 
ordning. Ledarskap antas istället handla om att ge inspiration, skapa visioner 
och ägna sig åt de stora frågorna, något som en karismatisk ledare anses ha 
stora förutsättningar att lyckas med. Egenskaper som ofta antas vara en grund 
för karisma är ”extremt högt självförtroende, dominerande stil, starka mora-
liska övertygelser och stort behov av att ha inflytande” (Alvesson 2011, s. 34). 
Alvesson (2011) lyfter fram kritiska synpunkter i relation till det och hävdar 
att föreställningen om ett transformativt ledarskap kan medföra grandiosi-
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tetsideal med pseudoautentiska och narcissistiska ideal. Därför bidrar han 
själv och andra till en orientering som ”tonar ner hjälteidealet till förmån för 
ett mer jordnära och vardagligt ledarskap, som kan utövas av alla chefer och 
i princip också av andra organisationsmedlemmar” (Alvesson 2011, s. 36). 
Ledarskapets relationella och processuella aspekter undersöks. Ledarens roll 
och ledarskap betraktas som något som konstrueras i sociala sammanhang. 
Alvesson kallar detta en postheroisk orientering.

Avslutningsvis kan sägas att det pågår ett kontinuerligt reflekterande över 
och problematiserande av definitioner av ledarrollen. Samtidigt har domine-
rande förståelser av ledarrollen starkt inflytande på ledares arbete och relatio-
ner. Dessa förståelser påverkar vilka förväntningar som finns på ledaren i olika 
organisatoriska sammanhang. I följande avsnitt ska vi se exempel på att de 
också har betydelse för hur identiteten hos den som förväntas inta en ledar-
roll skapas, återskapas och omförhandlas – det som Sveningsson och Alvesson 
(2003) kallar identitetsarbete. 

Identitet för ett ledarideal 1
I en studie av ledarskap på ett kunskapsintensivt företag visar Alvesson och 
Sveningsson (2003) hur idealbilden av ledares roll som stödjande, visionär 
och heroisk får konsekvenser för hur ledare konstruerar identiteter.

Studien är genomförd på en FoU-avdelning och i en arbetsmiljö där det 
kan vara svårt för chefer att utöva kontroll över beteenden och resultat. De 
som arbetar där ser sig i hög grad som oberoende och självstyrande, med ett 
mycket litet behov av ledning. Den organisatoriska kulturen präglas av värden 
som autonomi, nätverksbyggande, intresse för kunskap och uppskattning av 
horisontella relationer. I intervjuer talade cheferna initialt om visioner, strate-
gier och riktlinjer på ett sätt som kan relateras till ”ledarskap” i det som ovan 
beskrivits som den nya ledarskapsorienteringen. Men när de fick frågan om 
hur det gick till i praktiken blev det svårt. Då talade de istället om sådant 
som brukar förknippas med ”chefskap” och om vardagliga handlingar och 
händelser. Det tycktes svårt för dessa chefer att identifiera handlingar som 
skulle kunna ses som ett uttryck för ett visionärt och kanske heroiskt ledar-
skap. Alvesson och Sveningsson (2003) visar att cheferna löste detta genom att 
identifiera vardagliga handlingar som särskilda och ge dem en djup innebörd. 

En prestation som de intervjuade cheferna talade mycket om var ”att lyss-
na” och ”att småprata”. Med dessa handlingar sade de sig vilja väcka entusi-
asm, ge personalen en möjlighet att förklara vad de menade, underlätta en för-
ståelse för organisatoriska processer, forma struktur och strategisk orientering, 
stärka och lugna människor, underlätta beslutsfattande, skapa relationer och 
förtroende och visa att man var villig att lyssna på medarbetare. Men, påpe-
kar Alvesson och Sveningsson (2003), det är värt att notera att det inte fanns 
något som tydde på att lyssnandet betraktades som ett sätt att ge dessa med-
arbetare ökat inflytande eller handlingsutrymme. Det var inte ens avgörande 
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att samtal handlade om arbetet – syftet var att skapa goda känslor. Ledaren 
framställdes som i det närmaste passiv och reaktiv. Det som ledaren fick höra 
skulle inte i första hand, om alls, användas till utveckling av arbetet, utan mer 
till att bekräfta identiteter och stödja framväxten av goda relationer.

Hur kan detta tolkas? Chefernas framställningar av vardagliga handlingar 
som att lyssna och småprata som utövande av ledarskap, som något som till-
hör ledarrollen, kan sägas vara i linje med trender i synen på ledarskap som 
säger att ledaren ska underlätta och stödja snarare än att dirigera. Men fram-
ställningarna kan också ses som en del av mer heroisk ledarskapsorientering. 
Genom att dessa handlingar görs extraordinära och signifikanta på grund av 
att ledare utför dem (och med anspråk på att dessa handlingar får stora kon-
sekvenser för andra) ges handlingarna en nästan mystisk innebörd. Som om 
cheferna har tillgång till ett speciellt sätt att lyssna och småprata. Att lyssna 
ges ett symboliskt värde. En chef som framställer sig som en lyssnande och 
småpratande chef visar sig också, för sig själv och andra, som någon som är 
progressiv och har förmåga att hantera människor och sociala relationer. En 
chefsidentitet blir till och chefen framstår som kapabel att utöva ett modernt 
och transformativt ledarskap. Cheferna använder vardagliga handlingar som 
symboliska objekt i det som Alvesson och Sveningsson (2003) kallar identi-
tetsarbete, för att höja sin egen status. 

Identitet för ett ledarideal 2
Sveningsson och Alvesson (2003) har genomfört en fallstudie av chefers iden-
titetsarbete på en FoU-enhet på ett internationellt, forskningsintensivt och 
högteknologiskt industriföretag (hädanefter kallat Företaget). De undersöker 
vad som händer när en person ska vara chef i en organisation som genomgår 
stora förändringar och det dessutom blir så att organisationens förväntningar 
på ledarrollen är en annan än individens. De visar hur identitetsarbete blir ett 
sätt för individen att hantera situationen. Detta arbete påverkas av en del av de 
dominerande förståelser av ledarrollen som har presenterats ovan, men också 
av olika organisatoriska villkor och diskurser. Därför ges här en kort presenta-
tion av de organisatoriska förändringar som hade skett på Företaget, rådande 
diskurser som Sveningsson och Alvesson tycker sig kunna urskilja där och av 
den chef (hädanefter kallad H) vars identitetsarbete de studerade.

Företaget var resultatet av ett samgående på 1990-talet, mellan ett ameri-
kanskt och ett svenskt bolag. Studien gjordes på den svenska delen av före-
taget, lokaliserad i Sverige. Företaget organiserades efter samgåendet i lokala 
forskningsenheter (tidigare självständiga företag), som i sin tur delades in i 
underavdelningar. För varje forskningsenhet och underavdelning fanns en lo-
kal och global nivå. 

Den forskningsenhet som H sedermera blev chef för (hädanefter kallad 
Enheten) var historiskt sett framgångsrik, men fick problem på 1990-talet. 
Då uppstod diskussioner om vad det kunde bero på. En åsikt som framför-
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des var att forskarna ägnade sig åt forskning som var vetenskapligt intressant, 
men affärsmässigt svag. Enheten beskrevs av många som ett universitet. Detta 
utgör en bakgrund till de diskurser3 som Sveningsson och Alvesson tycker sig 
kunna urskilja (2003, s. 1171) och som, liksom dominerande bilder av ledar-
rollen, visar sig ha betydelse för ledarrollen och det identitetsarbete som H 
utför. Därför sägs några ord om dessa diskurser här. De identifierar fyra olika 
diskurser, som påverkade arbete och identiteter. Efter sammanslagningen sågs 
företaget som globalt. Det kom att innebära att beslutsfattande och inflytande 
centraliserades till huvudkontoret, vilket fick konsekvenser för de lokala en-
hetscheferna. Deras uppgift reducerades till att i huvudsak koordinera upp-
gifter. Underavdelningarnas chefer förväntades rapportera direkt till huvud-
kontoret och inte till enhetschefen. Samtidigt ökade standardiseringen och 
centraliseringen kraven på den lokala nivån att underordna sig administrativa 
behov och förväntningar. Det fanns också en dominerande diskurs om vikten 
av att balansera formella organisatoriska krav på centralisering och standar-
disering mot det som sågs som det egentliga möjliggörandet av kreativitet, 
nämligen informella och vardagliga praktiker som tillåter olydnad och till och 
med galenskap. I en tredje diskurs lyftes betydelsen av nätverk. Företaget hade 
nära relationer till andra aktörer i forskarsamhället, vilket också fick betydelse 
för cheferna, som förväntades representera sin enhet och företaget utåt. Ef-
ter sammanslagningen underströks vikten av att göra produktutvecklingen 
mer strukturerad, transparent och hanterbar. Produktutveckling sågs som en 
ledningsprocess och detaljerade tid- och aktivitetsscheman fick allt större be-
tydelse. Detta var alltså de diskurser som H och andra på Företaget skapade, 
upprätthöll och omförhandlade. 

H engagerades efter sammanslagningen som lokal enhetschef för Enheten. 
Hon var då 40 år gammal och hade arbetet länge i företaget som forskare och 
ledare. Som ledare hade hon utbildats för ett ledarskap som var indirekt och 
stödjande till sin karaktär, i en organisation där hennes roll förutsattes vara 
att skapa organisatoriska förutsättningar för att andra skulle kunna skapa och 
uppfinna. I linje med det nya ledarskapsorienterade forskningsperspektivet 
(Alvesson och Spicer 2012a) definierade hon ledarskapsrollen som att ha an-
svar för visioner, strategier och att genom ett transformativt ledarskap påverka 
medarbetares meningsskapande, värderingar och tänkesätt. Sveningsson och 
Alvesson genomförde ett antal djupintervjuer med henne, följde henne i arbe-
tet och intervjuade dessutom hennes fyrtio underställda chefer om henne och 
hennes arbetssituation.

Det visade sig att H hade problem med att identifiera sig med den roll 
som hon tilldelades och inte ville ha. Genom att konstruera olika identiteter 
omförhandlade hon sin roll och försökte skapa nya roller, mer anpassade till 
hennes förståelse av ledarrollen. För det första: I sin roll som lokal enhets-

3 Begreppet diskurs använder de för att referera till ett sätt att resonera som i sig är en 
särskild version av den sociala världen och som påverkar praktiken (Sveningsson och 
Alvesson 2003, s. 1172).     
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chef förväntades H ansvara för att den tekniska infrastrukturen fungerade och 
utföra administrativt arbete. Hon förväntades också implementera det led-
ningskontrollsystem som det internationella huvudkontoret beslutat om; hon 
förväntades inte ta ansvar för strategi- och visionsfrågor. H hanterade enligt 
Sveningsson och Alvesson (2003) detta genom att konstruera vad de kallar 
en anti-identitet, det vill säga en identitet som inte var hennes, som hon inte 
ville ha och som hon inte såg som förenlig med en ledares roll: portvakten. De 
uppgifter som beskrivs ovan definierade hon som portvaktsysslor. Hon gjorde 
det rimligt att tolka de mer traditionella chefsuppgifter som hon förväntades 
utföra som portvaktsarbete genom att göra ”modernt ledarskap” till en mått-
stock. Sveningsson och Alvesson visar också hur diskursen om forskning sedd 
som en aktivitet som är beroende av relationer, kultur, ett visst mått av olyd-
nad och av multifunktionella team blev ett redskap i hennes identitetsarbete.

För det andra: Som lokal enhetschef förväntades H representera Företaget i 
det omgivande samhället. Både Företaget och hennes närmaste omgivning såg 
emellertid denna representation som symbolisk, eftersom den ledarroll som 
hon gavs innebar en låg grad av autonomi och inflytande internt. H omdefi-
nierade rollen och beskrev och levde den som att hon skulle representera lokal 
autonomi, närhet till lokalsamhället och även en viss distans till Företaget. 
Detta sätt att hantera situationen skapade en del spänningar internt, men det 
gav henne legitimitet i lokalsamhället. Det blev också en del i konstruktionen 
av en identitet som senior chef med strategiskt ansvar. 

För det tredje: Som lokal enhetschef förväntades H inte ansvara för rela-
tions- och kulturutveckling. Stärkt av sin övertygelse om att det är just vad 
en chef och ledare bör göra bildade H därför så snart hon börjat som chef 
på Enheten en chefsgrupp som hon ville skulle arbeta med kulturfrågor. När 
initiativet möttes av en viss förvåning, ifrågasatte hon inte sitt agerande utan 
såg det snarare som ett bevis för att hon hade en stark vilja och drivkraft som 
ledare. En del chefer på huvudkontoret menade att det som hon gjorde var 
illegitimt utövande av makt. I chefsgruppen hade H alltmer kommit att tala 
om sina ansträngningar för att skapa kultur som ”rebelliska” och som ”geril-
laaktiviteter”. Det, menar Sveningsson och Alvesson (2003), kan tolkas som 
en vilja att identifiera sig som en grandios ledare med visioner och stridskraft. 

Vad Sveningsson och Alvesson visar är att H, för att hantera den konflikt 
och det spänningsfält som hon hamnat i, utför identitetsarbete för att omför-
handla och omkonstruera sin ledarroll. Vilka strategier hon använder för att 
göra det, och vilka roller hon vill forma, påverkas av hennes socialt skapade 
förståelse av ledarrollen som någon som ska vara visionär och kulturbärare.

Avslutande reflektion
I detta kapitel lyfter jag fram att det finns ett starkt samband mellan ledares 
förståelse av ledarrollen och deras identitetsarbete. Ledarideal påverkar vilken 
identitet de konstruerar och hur det går till. Deras förståelse av ledarrollen 
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påverkas av dominerande ledarideal, men - som vi har sett - även av diskurser 
om rutiner, arbetssätt och relationer i den organisation där de är verksamma. 
I konstruktionen av identiteter kan ledarrollens innebörd bekräftas eller ifrå-
gasättas. Oavsett vilket, gör individen vardagen begriplig och hanterbar på 
detta vis.

Kommunstyrelseordförande och kommunchefer talar om aktiviteter som 
jag väljer att kalla legitimitetsskapande handlingar. Dessa handlingar kan 
innebära att göra den andre synlig och delaktig, att bevaka men också i vissa 
situationer överskrida en föreställd gräns mellan politik och förvaltning, eller 
att göra olika logiker och situationer begripliga och meningsfulla för dem 
som finns omkring. När de berättar om dessa handlingar definieras inte bara 
vad som är en god samarbetsrelation. Då konstrueras också ledaridentiteter. 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen görs till handlingskraf-
tiga, modiga, ibland äventyrliga, informerade, lojala och stridsberedda ledare 
som förtjänar sin roll som kommunens högsta ledare. 

Sveningssons och Alvessons (2003) arbete inspirerar till frågor som berör 
kommunstyrelseordförandenas och kommunchefernas samarbetsrelation och 
legitimeringsprocesser: Vad menar de behöver legitimeras, av vem, när och 
hur? Vilka ledarideal framträder och vilka identiteter konstrueras i deras be-
rättelser om legitimeringsprocessen? Hur samspelar förståelser av ledarrollen 
och identitetskonstruktioner? Ett antagande är att den nu pågående forsk-
ningen om kommunala ledares samarbetsrelation kommer att bekräfta flera 
av de fenomen som Sveningsson och Alvesson (2003; 2003) visar. Samtidigt 
kommer den pågående studie som mycket kort har presenterats här också att 
generera nya infallsvinklar och aspekter på ledares arbete. Bland annat med 
avseende på hur två ledare, med två formellt sett olika uppdrag i politiskt 
styrda organisationer, tillsammans formar en samarbetsrelation och hur iden-
titetsarbete och legitimering är bärande element i den processen.
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