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Abstract 
In a conservative field as the law industry, where the exercise of profession is that 

independent that the employee becomes one's own leader and where the professional 

identity dominates the identity of the organisation, there is a trend to leave the 

company, either for another company or in order to start ones own business. In this 

qualitative study, we wanted to increase the understanding of identity and leadership 

constructed in a company in a professional field. The study was conducted at a micro 

business in the law industry in a small city, by semi structured interviews of the 

employees and the owner of the company. The empirical material and analysis has 

been thematised by the research questions concerning identity and leadership, and 

sense-making has been knitted together to discuss how these cooperate. The 

conclusion is that the identity of the organisation cooperates with the identity of the 

profession, and that is why the employees will relate to this identity, and also 

construct the owner, who has the ownership of the identity, as a leader. 
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Sammanfattning 
I en konservativ bransch som juristbranschen, där yrkesutövningen är så pass 

självständig att den anställde blir sin egna ledare och där den professionella 

identiteten dominerar organisationens finns det en trend att medarbetare lämnar 

byrån för att söka sig till andra byråer eller starta eget. Med denna kvalitativa studie 

ville vi öka förståelsen för identitet och ledarskap som konstruktion hos ett företag i 

en professionell bransch. Studien utfördes hos ett mikroföretag inom 

advokatbranschen, på liten ort och genomfördes med semistrukturerade intervjuer av 

medarbetarna och ägaren av företaget. Det empiriska materialet och analysen har 

tematiserats utifrån forskningsfrågorna rörande identitet och ledarskap, där 

meningsskapande har vävts in för att kunna diskutera hur dessa samspelar med 

varandra. Studiens slutsats blev att identiteten i organisationen samspelar med 

professionens identitet och att medarbetarna därför kan förhålla sig till denna 

identitet, och även konstruera ägaren som ledare då denne bland annat har 

upphovsrätten till identiteten. 
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Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vårt fallföretag och våra respondenter som generöst 
bidragit med sin tid och gett oss den empiri som legat till grund för vår uppsats. Tack 
till vår handledare, Leif Marcusson, för de diskussioner som förbättrat vårt arbete i 
både struktur och innehåll, samt vår examinator, Daniel Ericsson, som hjälpt oss att 
navigera genom detta arbete. Till sist vill vi också rikta ett tack till våra kurskamrater 
som under seminarieseriens gång bidragit med värdefulla kommentarer och tankar.  
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1 Inledning 
Ledarskap är ett trendkänsligt ämne. Bara under 2018 registrerades 127 nyutgivna 

böcker (e-böcker och avhandlingar borträknade) om ledarskap inom företagsekonomi 

i Kungliga Bibliotekets databas Libris – en databas som endast omfattar utgivning i 

Sverige (Libris, 2019). En sökning på böcker i kategorin Företagsledning: ledarskap 

och motivation hos Sveriges största nätbokhandel Adlibris med utgivningsår 2018 

ger en bra bit över 1000 träffar, alla språk och utgivningsländer inräknade (Dahlgren, 

2017). Då är dock alla upptänkliga publiceringsformat medräknade. Avgränsat till 

bundna böcker landar antalet träffar på 1030 stycken (Adlibris, 2019). 

 

En av de aktuella trenderna inom ledarskapsstudier idag är att beskriva ledarskap 

som en process som utgår från det sociala samspelet i en grupp, vilket innebär att 

fokusera på gruppen framför individen, på samverkan mer än upprätthållandet av 

rollerna som ledare och följare och på (den gemensamma) processen att leda. Detta 

visar på en skiftning i synen på ledarskap, från en annan, sedan tidigare väletablerad, 

syn på ledarskapet som ett förutbestämt mönster av egenskaper, beteenden och 

strukturer (Horner, 1997; Enders & Weibler, 2017). Uhl-Bien (2006) beskriver det 

samma genom sina definitioner av ett enhetsperspektiv respektive ett 

relationsperspektiv, av vilket det sista fokuserar på den sociala konstruktionen av 

ledarskapet. Ledarskap ses då som resultatet av en gemensam skapelseprocess, 

baserad på relationer och ömsesidiga beroenden, där alla medlemmar på ett eller 

annat sätt bidrar (Uhl-Bien, 2006). 

  

Med ett socialkonstruktionistiskt synsätt på ledarskap anses ledarskapet formas 

utifrån fler och andra parametrar än inom andra synsätt. Istället för att ha studerat 

ledaren i ensamt fokus, med ledarskapets syfte fokuserat på exempelvis effektivitet 

eller karisma, studeras ur detta synsätt istället det flöde av händelser, ageranden och 

tolkningar som uppstår genom samspel i en grupp av människor. Konstruktionen av 

ledarskapet händer både inom den enskilda individen, men också genom att den 

enskilda individens tolkningar möter omgivningens (Sjöstrand & Tyrstrup, 1999).  

 

Människor ”behöver prata om sig själva tills dess att de känner sig själva” (Berger & 

Luckmann, 1991:53) och berättande och beskrivande är en central del av 

konstruktionen för ledarskap, identitet och mening. En annan viktig del i skapandet 
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är yttre förväntningar från omgivningen, exempelvis från den normgivande 

professionen. Att vara verksam inom en profession innebär ofta att de yttre 

förväntningarna formuleras i förväntade roller, som överensstämmer med 

professionens normer. Rollerna svarar i sin tur mot den identitet som är särskilt 

framträdande inom konservativa professioner (Winroth, 1999). 

  

1.1 Problemdiskussion 
Världen idag är de professionellas värld (Perkin, 1996). De professionella – de som 

har utbildning och yrkeserfarenhet inom ett specifikt område, en profession – blir allt 

vanligare, även inom yrken som traditionellt sett inte ansetts vara professioner. Idag 

är det inte enbart advokater, läkare och ingenjörer som kan klassas som 

professionella. Istället har definitionen vidgats till att omfatta allt från byråkrater i 

statlig sektor till företagsledare. Den ökade professionaliseringen i samhället, genom 

ökade utbildnings- och kunskapskrav, medför också en ökad utbildningsgrad bland 

medborgarna, eftersom djup ämnesspecifik kunskap i ett startskede fås genom just 

utbildning på högre nivå (Perkin, 1996). Winroth (1999) beskriver vilka svårigheter 

som finns med att definiera en profession, eftersom stora tolkningsskillnader av de 

kriterier som en gång upprättats finns mellan olika länder och tidsepoker. 

Konsekvenserna av professionalisering beskriver Winroth (1999) genom två 

aspekter: diskretion och kontroll. Diskretion handlar dels om den professionella 

expertens arbetssätt, att vara fri till att självständigt göra bedömningar, och dels om 

relationen mellan den professionella experten och dennes klient (Hellberg, 1991). 

Kontroll syftar här inte på den kontroll som kan utövas mellan en överordnad och en 

underordnad, utan på den typen av kontroll som en redan befintlig profession kan 

utöva över den som är under processen att socialiseras in i professionen och de som 

redan tillhör den (Winroth, 1999). Inom en given profession finns normer som 

upprätthålls av de yrkesutövande. På så vis blir professionen självkontrollerande, 

vilket innebär att medlemmarna inom en särskild profession kontrollerar varandra så 

att alla följer de gemensamma normerna och att dessa normer på så vis också 

bevaras. Detta medför att normsystem inom en profession blir svåra att förändra, 

eftersom systemen är konservativa och syftar till att verka just reglerande och 

bevarande (Winroth, 1999).  
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En stark professionalisering kan också leda till en förskjutning i den professionella 

expertens identitet (Winroth, 1999). Istället för att identifiera sig som yrkesutövande 

tillhörande en specifik organisation blir det professionen i sin helhet som får 

beteckna den professionella expertens hemvist. Stein (1999) belyser de problem en 

ökad professionalisering medför ur ett ledarskapsperspektiv. När professionen som 

art är både självgående och självutvärderande i den bemärkelsen att medlemmarna 

inom professionen säkerställer att gemensamma normer följs, är det inte helt lätt för 

en formell ledare som på ett eller annat vis står utanför professionen och därmed 

saknar expertkunskap att motivera sin plats i gruppen. I de fall en formell ledare 

tillhör professionen och besitter expertkunskap har denne möjligen en entrébiljett in i 

gruppen, men kan inte vänta sig några garantier för att bli accepterad som ledare, 

eftersom ledare inom professioner konstrueras på andra premisser än formella 

yrkesroller (Stein, 1999). Istället för att hierarkiska strukturer antas befästa och 

förklara ledarskapet, konstrueras ledarskapet genom interaktionen mellan samtliga 

människor i gruppen. Ledarskapet är då även beroende av medarbetarnas vilja att 

överhuvudtaget konstruera en ledare (Alvesson, 2017).  

  

Precis som ledarskapet konstrueras, konstrueras även människors identiteter i en 

organisation, både i förhållande till övriga individer i gruppen, men också i 

förhållande till professionen som sådan (Alvesson, 2000). Den egna identiteten ska 

inte betraktas som någonting som hittas eller upptäcks, utan som en produkt av 

löpande interaktion med andra människor (Alvesson, 2000; Endres & Weibler, 

2017). I skapandet av sin egen identitet spelar personer i omgivningen en viktig roll 

för att skaffa sig målbilder och vidga synen på hur det är möjligt att vara som person 

(Alvesson, 2000). När det kommer till professioner spelar andra förebilder inom 

professionen en viktig roll för insocialiseringsprocessen (Winroth, 1999). Genom att 

spegla förväntningar och normer i sitt beteende, har en redan professionell person 

inverkan på andra personer på väg in i professionen och deras självbild (Winroth, 

1999).  

  

Inarbetade normsystem leder till en likformighet som konserverar professioner och 

personer inom dem (Hjort & Weber, 2004). Det är inte bara det faktiska utövandet av 

professionen som påverkas, utan även identitetsskapandet hos personerna inom 

professionen, vilka antar en professionell identitet som inte behöver vara densamma 
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som deras personliga, och inte heller sociala, identitet (Alvesson, 2000). Således är 

den konstruerade identiteten av särskilt intresse när professioner studeras. 

Konstruktion av ledarskap har studerats tidigare, bland annat i antologin Osynlig 

företagsledning (Sjöstrand, Sandberg & Tyrstrup (red.), 1999). Antologin tar 

avstamp i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på ledarskap och undersöker hur 

aspekter av ledarskapet konstrueras i olika situationer, exempelvis genom rekrytering 

och småprat. I antologin studeras konstruktionen av ledarskap ur olika aspekter i 

bland annat försäljningsbolag, telecom-bolag, mediabolag, statlig myndighet och 

försäkringsbolag (Sjöstrand, Sandberg & Tyrstrup (red.), 1999). Då vi vill studera det 

konstruerade ledarskapet och identiteterna inom en profession har vi valt att förlägga 

studien till en advokatbyrå. Även advokatbyråer har studerats tidigare, till exempel i 

avhandlingen När management kom till advokatbyrån (Winroth, 1999), men då med 

fokus på management och organisering på en medelstor advokatbyrå med flera 

delägare. Advokatbyrån vi har valt att studera uppfyller istället kraven för att klassas 

som mikroföretag och har endast en ägare. Studiens teoretiska bidrag blir därför att 

studera identiteter och ledarskap som konstruktion hos ett professionellt mikroföretag 

i en konservativ bransch. 

 

Den diskretion Winroth (1999) beskriver råder inom juristyrket, samt 

självständigheten som följer på den, visar sig i advokatbranschen genom att en stor 

del av Sveriges advokatbyråer är enmans- eller fåmansföretag (InfoTorg Företag). 

Att behålla kompetenta, professionella medarbetare hos en advokatbyrå blir 

problematiskt just på grund av professionens medfödda individualism (Winroth, 

1999). Inom professionen finns en förväntan om att medarbetare ska bryta sig loss 

från de medelstora och större byråerna för att starta en egen byrå (Winroth, 1999). 

Problemet med att få medarbetare att stanna på byrån beskriver också ägaren av 

fallföretaget som viktigt. Studiens praktiska bidrag blir därför att undersöka om och i 

så fall hur det konstruerade ledarskapet och identiteten gör att medarbetare väljer att 

stanna på en advokatbyrå. För att studera detta kommer följande frågeställning att 

användas: 

 

Vilken eller vilka identiteter konstrueras inom en professionell verksamhet? 

Vilket ledarskap konstrueras inom en professionell verksamhet? 
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för ledarskap och identiteter som 

konstruktion, hos ett företag i en professionell bransch.  

 

1.3 Kontext 
I detta avsnitt ges en kortare översikt över delar av den kontext som studien 

genomförs i. Mikroföretaget, professionen och bruksorten är alla delar som på ett 

eller annat vis har en inverkan på respondenterna och deras uppfattning av 

verkligheten, varför vi finner det av nytta att ge en kortare beskrivning av dessa tre 

kontextuella referenspunkter. Då vi studerar hur konstruktionen av identitet och 

ledarskap sker i en organisation i sin egna kontext – företag, bransch och platsen – 

kommer denna studie vara unik i sina svar. 

  

1.3.1 Mikroföretaget 
Mikroföretag, tillsammans med små och medelstora företag, är en viktig drivkraft för 

entreprenörskap och innovation i samhället och utgör 99 procent av alla företag inom 

EU. För att klassas som ett mikroföretag ska företaget ha färre än tio anställda och en 

årsomsättning eller balansomslutning under två miljoner euro, enligt gällande 

definition från EU (Kommissionens rekommendation, 2003/361). I Sverige utgör 

företag med färre än tio anställda nästan 97 procent av det totala antalet företag i 

landet, samtidigt som en övervägande del av tillväxten i Sverige sker just i de minsta 

företagen (Tillväxtverket, 2019; Småföretagarna, 2017). 

  

Studier på stora företag innebär mer komplexa organisationer att studera, med fler 

personer och således flera relationer där ledarskap kan konstrueras. I mikroföretag 

verkar som mest tio personer vilket innebär att de interna relationerna är färre. Detta 

medför att det är en väsentlig skillnad i att studera hur identitet och ledarskap 

konstrueras på ett mikroföretag jämfört med ett större företag. Den advokatbyrå som 

kommer agera fallföretag i denna studie består i nuläget av färre än tio anställda och 

har en årsomsättning under två miljoner euro och faller därmed inom ramarna för vad 

som definieras som ett mikroföretag.  

  

1.3.2 Den professionella branschen 
En bransch som väl motsvarar de generella siffrorna för Sverige när det gäller 

mikroföretag är juristbranschen, där närmare 97 procent av alla registrerade företag 



  
 

6 

har färre än tio anställda och en omsättning som understiger motsvarande två 

miljoner euro (InfoTorg Företag, 2019).  Juristbranschen är en bransch som, i 

förhållande till andra branscher, endast genomgått små förändringar under de senaste 

200 åren. Branschen beskrivs som en egen sluten värld, hittills relativt opåverkad av 

omvärldsförändringar och med en stängd kultur (Ernström, 2016). Däremot har 

behovet av jurister ökat sedan början av 1990-talet med anledning av de nya juridiska 

tjänster som uppkommit i näringslivet och således har forskningsintresset för 

juristbranschen expanderat (Winroth, 1999).  

  

För att få kalla sig advokat krävs det att personen är ledamot i Advokatsamfundet. 

Den verksamhet som Advokatsamfundet bedriver regleras i de stadgar som fastställts 

av regeringen, men även i rättegångsbalken 8 kap. Samfundet har funnits sedan 1887 

men infördes inte i rättegångsbalken förrän 1948. I december 2017 beräknades 

antalet ledamöter i Advokatsamfundet till 5878, varav 5357 av dessa var aktiva 

advokater. År 2017 var 1902 advokatbyråer verksamma i Sverige 

(Advokatsamfundet, u.å.).  

  

Juristbranschen benämns i studien som en professionell bransch i det avseende att 

denna bransch består av den profession som advokatyrket är. Winroth (1999) 

framhåller att bristen på kollektivism är utmärkande för just juristbranschen. Istället 

präglas branschen av stor individualism, vilket även sätter sin prägel på ledarskapet 

som till stor del bottnar i hierarkiska strukturer snarare än ett ledarskap som bygger 

skapandet av relationer. Den individualistiska prägeln på branschen medför också att 

det är mycket vanligt att medarbetare väljer att lämna etablerade byråer för att starta 

egna och därmed själv bli ledare genom att då också anta en roll som 

(del)ägare/partner, vilket är den högsta rollen i branschens hierarki. Således återföds 

ständigt individualister inom branschen, vilket håller ledarna på avstånd från de 

kollektivt fokuserade teorier som präglar ledarskapsstudier idag (Winroth, 1999).  

  

1.3.3 Bruksorten 
Med ett bruk som samhällets mittpunkt och en dominerande arbetsgivare som även 

agerar bostadsgivare framhåller Hedfeldt (2008) att en stark relation mellan 

arbetsgivare och arbetstagare växt fram. Relationen stärktes även av den 

lönearbetskultur där arbetet på bruket värderades som ett livslångt arbete vilket 

kunde vara i flera generationer (Johansson & Persson, 1991, refererad i Hedfeldt, 
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2008). De kulturella värderingarna som kännetecknar ett brukssamhälle beskriver 

Davidsson (1996, refererad i Hedfeldt, 2008) kan vara ofördelaktiga för företagandet 

då detta trots sitt höga samhälleliga anseende visar sig ha låg samhällsnytta.  

Hedfeldt (2008) beskriver att när småföretagande, där mikroföretag inkluderas, 

studeras i bruksorter jämförs dessa orter oftast med andra typiska småföretagarorter. 

Medan småföretagarorter anses vara entreprenöriella betraktas traditionella 

bruksorter som icke-entreprenöriella och homogena (Hedfeldt, 2008). Detta innebär 

att det finns vissa skillnader i mikroföretagande beroende på vilken typ av ort som 

studeras. Då företaget som kommer studeras i denna studie ligger i en bruksort är det 

därför möjligt att resultatet av studien kommer skilja sig från liknande studier som 

gjorts på småföretagarorter.  

 

 

  



  
 

8 

  



  
 

9 

2 Metod 
Metodkapitlet presenterar en beskrivning av hur denna uppsats växt fram. 

Inledningsvis redogörs för de ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

som gjorts, vartefter arbetsgången beskrivs. Avslutningsvis ägnas ett avsnitt åt de 

etiska aspekter som tagits i beaktande under arbetets gång.  

  

2.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 
Begreppet ontologi kan beskrivas som ”läran om hur världen faktiskt ser ut” 

(Jacobsen, 2002:29), det vill säga vad som kan sägas utgöra verkligheten. Hur 

världen ser ut i verkligheten varierar beroende på vilken utgångspunkt en närmar sig 

verkligheten ifrån. Från en positivistisk ståndpunkt förutsätts att verkligheten bygger 

på generella lagar, precis som naturvetenskapen, varför det intressanta då anses vara 

att finna och studera dessa sociala lagmönster. Den motsatta ståndpunkten till 

positivismens lagbundenhet hävdar istället att vad som kan förstås är unikt för varje 

given situation och att det alltså inte råder någon generell överförbarhet mellan en 

situation och en annan (Jacobsen, 2002). Den verklighet vi lever i kan därmed ses 

som socialt konstruerad av oss människor. Att se på verkligheten som en social 

konstruktion ger också att konstruktionen utgår från ett subjektivt perspektiv, vilket 

gör att bilderna av verkligheten skiljer sig åt från person till person och även mellan 

olika situationer. Vad som tillhör och uppfattas som verkligheten för en person 

behöver inte vara det samma som för en annan (Berger & Luckmann, 1991). 

Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver detta, inom ramen för 

socialkonstruktionismen, som att människor skapar roller, både åt sig själva men 

även åt andra och att det är genom dessa roller som vår vardag kommer till liv i olika 

sammanhang. När vi bär rollen som förälder, medarbetare, ledare, barn eller vän ger 

vi samtidigt liv åt det sammanhang – den kontext – i vilket rollen spelas. Rollerna är 

även viktiga både på individnivå, för att forma ett jag och på samhällsnivå, för att 

kommunicera samhällets rådande normer. Det är konstruktionismens syn på roller, 

begrepp och sammanhang som en konstruktion som utgjort den ontologiska 

ståndpunkten för denna studie. Eftersom studien gjorts på ett företag i en 

professionell bransch har det varit av vikt för oss att ta hänsyn till konstruktionen 

både på mikronivå, mellan individer, och på makronivå, mellan branschen och 

individen (Sandberg, 2001). Uppsatsen syftar inte till att beskriva det ledarskap och 

de identiteter som konstrueras på ett objektivt vis, fristående från både våra egna och 
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respondenternas subjektiva synpunkter, varför ett positivistiskt antagande om 

verkligheten inte vore fruktbart.  

  

När ontologiska antaganden behandlar hur verkligheten uppfattas, är det istället 

epistemologiska antaganden som behandlar hur kunskap om verkligheten samlas in, 

och vad som kan anses vara kunskap. Med en positivistisk syn på verkligheten som 

objektiv och lagbunden, kan kunskap om denna verklighet anses vara objektiv i den 

mening att den är neutral och fri från subjektiva värderingar, eftersom det som 

studeras är helt separerat från den som studerar (Jacobsen, 2002). Berger och 

Luckmann (1991) framhåller att det är tillräckligt att beskriva verkligheten som ett 

fenomen som vi inte kan önska bort och att beskriva kunskap som övertygelse om att 

fenomenet är på riktigt och besitter speciella egenskaper. Verklighet och kunskap 

betraktas således olika mellan människor, influerat av den sociala kontext där 

människorna befinner sig i. Vad som tas för givet som kunskap och hur den sociala 

verkligheten konstrueras skiljer sig därför åt mellan sociala kontexter som 

gemenskaper (Berger & Luckmann, 1991). För att kunna skapa förståelse för det 

konstruerade ledarskapet och identiteterna, som baseras på subjektiva värderingar, 

har vi genom studien behövt bära med oss en tolkande aspekt av människors 

beteende i de sociala sammanhang vi studerat. Därför har vårt epistemologiska 

ställningstagande utgått från en tolkningsbaserad ansats, vilken gjort det möjligt för 

oss att tolka den kunskap som insamlats utifrån sin kontext, snarare än att betrakta 

den som helt objektiv och oberoende av kontexten (Jacobsen, 2002). Ledarskap har 

länge använts som närmast en etikett, en titel med tillhörande förväntningar, att sätta 

på en viss given person som därmed blir att anse som ledare. Vi har i denna uppsats 

valt att frångå ett sådant synsätt, för att istället betrakta ledarskap som konstruerat 

genom samspelet mellan människor. Definitionerna av ledarskap är många, vilket ger 

att begreppet blir beroende av kontexten i vilket det används, av vem det används 

och varför. Ledarskap, som term och som utövande, är därför helt beroende av 

människors konstruktion av begreppet som sådant. Därmed är ledarskap att betrakta 

som någonting konstruerat, snarare än ett verifierat givet objekt som uppfattas på 

samma sätt av alla människor (Uhl-Bien, 2006).  
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2.2 Kvalitativ forskningsmetod 
Tolkningarna av vem som är ledare och hur ledarskap bäst ska utövas är många och 

olika beroende på vem som tillfrågas och det finns ingen definition som kan anses 

vara fullt ut objektiv. Därför är det troligt att våra egna uppfattningar och 

erfarenheter av ledarskap har påverkat hur vi analyserat och tolkat innehållet i vår 

studie och dess resultat, vilket medfört att studiens resultat inte på något vis kunnat 

tolkas som objektiv kunskap. Istället bör studien betraktas som en produkt av sina 

specifika förutsättningar. Då ingen av oss hade någon direkt förkunskap om 

juristbranschen har vi burit med oss våra egna stereotyper av branschen och 

människorna i den in i studien. Dessa subjektiva uppfattningar och värderingar har 

inte varit möjliga att åsidosätta. Därför har att studien utgått från en kvalitativ 

forskningsmetod, vilken erkänt att subjektiva värderingar och uppfattningar satt sin 

prägel på studien (Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa forskningsmetoden har 

också lämnat utrymme för oss att följa respondenternas perspektiv i första hand och 

låta deras agerande driva studien framåt, istället för att på förhand bestämma i detalj 

vilka delar i studien som skulle leverera specifika resultat (Alvesson & Sköldberg, 

2017).  

  

Då en kvalitativ metod i högre grad än en kvantitativ metod, öppnar upp för ny och i 

viss mån oväntad information är ett sådant metodologisk val ofta knutet till en ansats 

som även den är mera öppen (Jacobsen, 2002). Med detta, samt studiens syfte i 

åtanke, har vi valt att använda en abduktiv metod. Detta eftersom den abduktiva 

metoden fokuserar på förståelsen som sådan i större utsträckning än både deduktiv 

och induktiv metod (Alvesson & Sköldberg, 2017). Där den deduktiva metoden utgår 

från att generella regler kan användas för att förklara enskilda fall, utgår den 

induktiva metoden istället från ett flertal enskilda fall med strävan att urskilja ett 

samband mellan dessa enskilda fall, ett samband som också kan generaliseras 

(Alvesson & Sköldberg, 2017). En deduktiv metod kan kritiseras för att bli alltför 

begränsad, såtillvida att den information som frambringas genom sådan metod 

tenderar att bli begränsad och i viss mån även självuppfyllande. På motsvarande sätt 

kan en induktiv metod ifrågasättas gällande huruvida det faktiskt är möjligt att samla 

in all relevant information (Jacobsen, 2002). En abduktiv metod innehåller delar av 

både deduktion och induktion men även drag som är specifika för just abduktionen 

som sådan, exempelvis möjligheten att göra små justeringar i både empiri och teori 
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under arbetets gång, vilket varit av vikt då empiri samlats in vid fler än ett tillfälle. 

Efter att det empiriska materialet samlats in och bearbetats har den teoretiska ramen 

utvecklats med fokus på identitet och ledarskap samt meningsskapande i 

mikroföretag (Alvesson & Sköldberg, 2017). Att använda en abduktiv metod har 

också inneburit att vi har burit med oss vissa teoretiska förkunskaper in i arbetet, 

eftersom det är omöjligt att gå in med ett helt öppet sinne. Utöver dessa förkunskaper 

läste vi även initialt in oss på teori rörande identitet och ledarskap. Detta för att 

kunna skapa en yttre ram för vår intervjuguide (Jacobsen, 2002).  

  

2.3 Fallföretag 
Vid val av fallföretag har fokus lagts på att hitta ett företag som stämmer överens 

med den kontext där studien skulle genomföras, nämligen ett mikroföretag som 

verkar i en professionell bransch på liten ort. Vårt val föll därför på en advokatbyrå 

som uppfyllde kriterierna för mikroföretag och dessutom verkar på en liten ort. Som 

ett mikroföretag verksamt i en professionell bransch var denna advokatbyrå ett 

lämpligt fallföretag att studera för att uppfylla studiens syfte. Företagets 

samarbetsvillighet har tillåtit oss att studera ägaren och medarbetarna djupare och 

därför har vi ansett det vara tillräckligt att endast använda ett fallföretag för vår 

studie. Detta även eftersom fokus i studien har legat på interna relationer mellan 

människorna i företaget och inte på komparativa studier byråer emellan. Då företaget 

verkar i en känslig bransch har vi valt att anonymisera företaget (se avsnitt 2.9 Etiska 

överväganden). Intervjupersonerna från advokatbyrån kommer således benämnas 

som respondenter. Respondent 1 är ägaren av advokatbyrån, respondent 2, 3 och 4 är 

verksamma som jurist/advokat och respondent 5 och 6 arbetar som affärsstöd.  

  

I När management kom till advokatbyrån (1999) lyfter Winroth fram människans 

tendens att dela in andra människor i kategorier för att avgöra vilket beteende som 

kan förväntas och hur vi ska bemöta dem utan att behöva bedöma varje person 

individuellt. I ett företag delas individerna med fördel in i yrkeskategorier baserat på 

deras arbetsuppgift. Medarbetarna på advokatbyrån har vi valt att dela in i följande 

yrkeskategorier: ägare, advokater/jurister och affärsstöd. Dessa kategorier kan också 

peka på den sociala differentiering som finns i företaget där vissa personer och vissa 

yrkeskategorier kan tänkas ha högre status än andra (Winroth, 1999). Advokat och 

jurist skiljer sig åt rent yrkesmässigt. För att få kalla sig advokat krävs det att 
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personen är ledamot i Advokatsamfundet vilket förutsätter en advokatexamen och tre 

års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet utöver en juristexamen 

(Advokatsamfundet, u.å.). På advokatbyrån arbetade två advokater, varav den ena 

var ägare av företaget, samt tre jurister. I vår studie har vi valt att placera advokater 

och jurister som en yrkesgrupp för att säkerställa anonymiteten. Utöver advokater 

och jurister fanns det också ett affärsstöd av administratörer och affärsutvecklare. 

Det var dock viktigt att ta i beaktning att yrkeskategorierna inte bestämt avgör 

medarbetarnas beteende och att det är deras uppfattning vi studerar. Denna 

uppfattning formas av kontexten och förhållningssättet till professionen, som inte 

behöver vara densamma för alla yrkeskategorier. 

  

2.4 Insamling av material 
Empirin har samlats in som primärdata från ett flertal intervjuer. Intervjuerna har 

genomförts enskilt med alla anställda i företaget vid ett eller flera tillfällen. Första 

intervjutillfället hölls med ägaren av advokatbyrån, andra tillfället med samtliga 

respondenter och det tredje intervjutillfället hölls med ett urval av respondenterna 

från andra tillfället där urvalet baserats på tillgänglighet. 

  

2.4.1 Planering och genomförande av intervjuer 
För att kunna skapa en djupare förståelse för det konstruerade ledarskapet och 

identiteterna har vi valt att genomföra intervjuer för att samla in empiriskt material. 

Enligt Gillham och Jamison Gromark (2008) finns det tre kriterier för vad som 

definieras som intervju: att frågorna är ”öppna”, att intervjuaren och respondentens 

relation är antingen responsiv eller interaktiv och att det finns någon typ av struktur 

och syfte med intervjun. Denna typ av intervju är också lämpliga i sammanhang där 

det är av vikt att få fram individers tolkning av en situation, händelse eller fenomen 

(Jacobsen, 2002). Intervjuerna som genomförts vid det andra respektive tredje 

intervjutillfället har varit semistrukturerade och har alltså baserats på en uppsättning 

av öppna forskningsfrågor, med stor möjlighet för respondenterna att svara fritt samt 

för oss att ställa följdfrågor. Detta eftersom alltför reglerade intervjuer med 

förutbestämda svarsalternativ får funktionen av ett frågeformulär medan alltför 

ostrukturerade och öppna intervjuer riskerar att inte ge det empiriska underlag som 

behövs för att genomföra studien (Jacobsen, 2002). Eftersom den första intervjun inte 

enbart syftade till att samla in empiriskt material utan även för att få en bild av 

fallföretaget, såg vi det som givande att låta den intervjun vara av helt ostrukturerad 
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art, för att ge möjlighet att låta samtalet flyta helt fritt. Att intervjua advokater och 

jurister har inte varit helt enkelt och vi kände igen oss i de beskrivningar som ges i 

Winroth (1999) av advokater som vana vid att prata och styra samtalet. Med 

semistrukturerade intervjuer fick vi en bra balans mellan att låta respondenterna prata 

fritt och att hålla sig inom ramen för vad vi velat prata om – identitet och ledarskap. 

  

För att kunna besvara forskningsfrågorna om vilket ledarskap som konstrueras och 

gå på djupet med studien har både ägaren och medarbetare intervjuats. Att enbart 

fokusera på antingen ägaren eller dennes medarbetare hade inte varit tillräckligt för 

att kunna studera ledarskapet, dels för att studien blivit alltför ensidig och dels för att 

vi inte kan anta vem som konstrueras som ledare (Alvesson, 2017). Eftersom vårt 

fallföretag var ett mikroföretag med under tio anställda och de dessutom var mycket 

samarbetsvilliga till att bidra till studien har det varit möjligt att genomföra intervjuer 

med samtliga medarbetare anställda vid intervjutillfället med undantag för en av 

administratörerna som var föräldraledig vid tidpunkten för studien. Intervjuerna 

genomfördes i tre omgångar. Initialt genomfördes en ostrukturerad intervju med 

ägaren av byrån då vi ville få bakgrundsinformation om ägaren och företaget men 

inte hade några specifika frågor i det läget. Denna intervju hölls innan inläsning av 

teori. Vid andra intervjutillfället intervjuades samtliga tillgängliga medarbetare, 

varför inget urval behövde göras. Vid tredje intervjutillfället intervjuades en 

representant för varje yrkeskategori. Urvalet i respektive yrkeskategori baserades vid 

tredje tillfället på tillgänglighet, då vissa i personalen var stationerade på det andra 

kontoret och andra inte arbetade dagen då intervjuerna skulle hållas. Under första 

samtalet intervjuades ägaren utifrån sin ägarroll och under de andra intervjuerna fick 

denne samma frågor som de övriga respondenterna.  

  

Eftersom vi har haft möjlighet att genomföra de flesta intervjuer, med två undantag, 

på plats hos fallföretaget har vi vid utförande av intervjuer valt att intervjua 

personerna ansikte mot ansikte och inte på distans. Det finns ett flertal aspekter att ta 

hänsyn till när det krävs fysisk närvaro för intervjuandet. Intervjuarens resurser, i 

detta fall våra egna knappa resurser, är den aspekt som främst avgör huruvida 

intervjuerna bör ske på plats eller på distans (Gillham & Jamison Gromark, 2008). 

Att företaget inte låg på den ort där vi studerar har inneburit att vi fått investera mer 

tid än om intervjuerna skett via telefon. Gillham och Jamison Gromark (2008) 
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beskriver att intervjuer som sker ansikte mot ansikte tillåter respondenten att vara 

mer öppen och dela med sig av mer personliga svar och att det tämligen är en liten 

del av forskningen som styrker det motsatta att anonymitet och distans skulle 

generera mer öppenhet. Eftersom möjligheten att uppfylla studiens syfte har varit 

beroende av en öppenhet mellan oss och respondenterna har vi därför valt att 

genomföra intervjuer på plats hos företaget, då fördelarna med detta väger upp mot 

de extra resurser som krävs. Dessutom har våra besök på arbetsplatsen givit en 

kompletterande bild av företaget, exempelvis genom att vi fick se den fysiska 

arbetsplats de arbetar på. Då två av respondenterna, vilka inte var placerade på det 

kontor där intervjuerna hölls, inte kunde delta fysiskt skedde dessa intervjuer över 

Skype. Vi var medvetna om hur dessa skilde sig från de andra intervjuerna ifråga om 

fysisk närvaro, men valde att genomföra intervjuerna på detta sätt istället för att 

stryka dem helt. Genom videosamtalen fick vi ändå möjlighet att se varandra under 

hela intervjun, vilket vi ansåg vara att föredra framför ett vanligt telefonsamtal. 

  

Vid utformandet av intervjufrågor tog vi hänsyn till att frågorna skulle ge möjlighet 

för respondenten att i så stor utsträckning som möjligt lämna utvecklande svar. 

Frågorna behandlade våra två studieområden ledarskap och identitet och berörde 

både den nuvarande arbetsplatsen och -situationen, men även tidigare erfarenheter 

från arbetslivet. Detta eftersom vi ville få möjlighet att förstå vilka tidigare 

erfarenheter respondenten bar med sig till intervjutillfället.  

  

Intervjuerna genomfördes i tre omgångar på ett av byråns kontor. Det initiala mötet 

med ägaren ägde rum den 11 februari 2019. Den första omgången av 

semistrukturerade intervjuer ägde rum den 16 april 2019 då samtliga tillgängliga 

anställda i företaget intervjuades enskilt i mellan 30 och 45 minuter. Den andra 

omgången ägde rum den 2 maj 2019. Då intervjuades en representant från vardera 

yrkeskategorin enskilt under ungefär 30 minuter. Eftersom ägaren av advokatbyrån 

också var verksam som advokat inom densamma, hade denne rollen som ägare under 

det första intervjutillfället, och rollen som advokat under de två resterande 

intervjuerna. Intervjuerna spelades in vid båda tillfällena och vi gjorde även löpande 

anteckningar för hand. Under intervjuerna var en av oss ansvarig för att se till att 

intervjuguiden följdes. Den som inte ansvarade för intervjuguiden var istället 

ansvarig för att anteckningar fördes löpande under intervjun samt ställde följdfrågor. 
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Denna ansvarsuppdelning var konstant genom samtliga intervjuer. Vid den andra 

omgången av semistrukturerade intervjuer skiftades ansvaret. 

  

2.5 Bearbetning av material 
Samtliga intervjuer spelades in i sin helhet. I direkt anslutning till att varje intervju 

avslutats gjordes också enskilda anteckningar av vad som upplevts som centralt eller 

särskilt intressant under intervjun. Senare jämfördes de individuella anteckningarna, 

både med varandra och med ljudupptagningarna, för att på så vis få en heltäckande 

bild av materialet. Under en av intervjuerna förstördes ljudfilen under inspelning. 

Detta upptäcktes dock direkt efter intervjun, varpå intervjun kunde skrivas ner fritt 

från minnet direkt efteråt, samtidigt som respondenten var med och kunde upprepa 

sina svar i korthet. De övriga ljudupptagningarna lyssnades igenom i sin helhet och 

anteckningar gjordes för de partier av intervjuerna som uppfattades som särskilt 

intressanta. Med hänsyn tagen till att intervjuerna skedde sent i arbetsprocessen (på 

grund av respondenternas välfyllda kalendrar) valde vi att hantera intervjuerna på 

detta sätt, framför att transkribera sammanlagt elva intervjutillfällen, i enlighet med 

Jacobsens (2002) rekommendationer.  

  

2.6 Litteratursökning 
För insamling av teoretiskt referensmaterial har sökningar gjorts i databaserna 

EBSCO, Google Scholar och Linnéuniversitetets databas OneSearch. Sökorden har 

varit formulerade både på svenska och engelska, beroende på sökområde. Sökorden 

som använts har varit:  

identitet/identity, konstruktion, kunskapsintensiv/knowledge intense, juristbyrå/law 

firm, ledarskap/leadership, lojalitet/loyalty, meningsskapande, mikroföretag/micro 

businesses/small firm, profession (sv/eng), sensemaking, social construction och 

social identity i varierande kombinationer. 

  

2.7 Analysmetod 
Grunden för de intervjuguider som använts vid insamlandet av uppsatsens empiriska 

material har till lika delar baserats på uppsatsens frågeställningar som på teoretisk 

förståelse för ett konstruerat ledarskap och konstruerade identiteter. Det empiriska 

materialet som samlades in vid det andra intervjutillfället, bearbetades och 

sammanställdes i korthet, innan det tredje intervjutillfället. Detta gjorde det möjligt 

att även inför tredje intervjutillfället på förhand läsa in teoretiska kunskaper och på så 
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vis basera även denna intervjuguide på såväl uppsatsens frågeställningar som 

fördjupad teoretisk förståelse. Det insamlade empiriska materialet analyserades 

utifrån de två teman som varit genomgående för hela uppsatsen, ledarskap och 

identitetsskapande. Under analysprocessen låg fokus på att hitta underteman till både 

identitetsskapande och ledarskapskonstruktion, i syfte att förstå hur detta fungerar för 

individerna i gruppen. 

  

För att besvara våra forskningsfrågor rörande konstruktionen av identitet och 

ledarskap i en advokatbyrå har vi använt Alvessons (2017) modell vilken beskriver 

olika varianter av hur ledarskap kan konstrueras (figur 1), som stöd. Med denna 

modell som verktyg har vi analyserat ledarskapets konstruktion på advokatbyrån 

genom att studera hur arbetsvardagen och överenskommelsen om denna beskrivs. 

  

2.8 Kvalitetsmått 
Då en kvalitativ studie strävar efter att förklara och förstå en företeelse från 

respondenternas perspektiv och studeras utifrån forskarens eget jag är det inte möjligt 

att mäta hur sanna dessa åsikter är (Holme & Solvang, 1997). De vanligaste 

kvalitetsmåtten reliabilitet och validitet blir därför omöjliga att uppfylla då dessa 

utgår från att oberoende studier av samma företeelse bör ge samma eller åtminstone 

liknande resultat och att vår tolkning av ledarskap är den enda möjliga – vilket inte är 

fallet. Dessutom är det konstruerade ledarskapet och konstruerade identiteter 

beroende av sin kontext, varför resultaten av denna studie skulle kunna bli 

annorlunda om den genomfördes vid ett annat tillfälle. Alvesson och Sköldberg 

(2017) framhåller att det i kvalitativ forskning är om än viktigare att visa på 

medvetenhet, kreativitet och reflexivitet och att kunna belysa flera tolkningar av 

verkligheten för att detta ska anses vara god forskning. För kvalitativ studie 

presenterar Bryman och Bell (2017) trovärdighet och äkthet som två alternativa 

kvalitetsmått, vilka också är de mått vi antagit i vår studie.  

  

2.8.1 Trovärdighet 
Genom att tydligt redogöra för hur vi gått tillväga under studiens gång har vi strävat 

efter att skapa en trovärdighet för vårt resultat. Med detaljerade beskrivningar av vår 

forskningsprocess rörande bland annat formulering av forskningsfrågor, val av 

intervjuobjekt och analysmetod har det också varit möjligt att i efterhand själva göra 
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en avstämning av huruvida vi gått tillväga på samma sätt som vi påstått att vi ska 

göra i metodkapitlet.  

  

För att kunna studera det vi har sagt att vi ska studera har vi valt att intervjua 

samtliga medarbetare på företaget. Då vi studerar ledarskapet och hur detta upplevs 

av medarbetarna hade det inte varit tillräckligt att exempelvis endast intervjua ägaren 

eller fokusera på en yrkeskategori. Genom att låta alla medarbetare delta i studien 

ökade vi chansen att göra en trovärdig studie.  

  

2.8.2 Äkthet 
Då det i en kvalitativ studie är omöjligt att som forskare vara helt objektiv har 

presentationen av det empiriska materialet påverkats av vår egna tolkning av 

intervjuerna. För att återge en så rättvis bild av studien som möjligtvis har 

respondentvalidering tillämpats genom att respondenterna fått möjlighet att ta del av 

vår tolkning av deras intervju för att sedan avgöra om vi uppfattat och tolkat deras 

svar korrekt. Samtliga intervjuer är bedömda av respondenterna som rättvist tolkade 

och presenterade. Dock bör det tas i beaktning att respondenterna kan ha farit med 

osanning under intervjuerna av olika anledningar. Detta får dock antas bero på 

studiens frågor, som kan upplevas som känsliga och därför också antas vara en 

återkommande företeelse i de fall studien skulle upprepas.  

  

Respondentvalideringen innebar att varje intervju sammanställdes och skickades till 

respektive respondent som fick godkänna att vad som sagt också tolkats rätt. 

Respondenterna erbjöds också möjlighet att ta bort sådana delar som upplevdes som 

känsliga, innan vi bearbetade om allt empiriskt material för att generalisera svaren. 

  

Eftersom syftet med studien har varit att skapa en förståelse för ledarskap och 

identiteter som konstruktion har det varit av stor betydelse att inkludera båda sidor av 

ledarskapet, det vill säga både ägarens och medarbetarnas uppfattning. Att redogöra 

för allas åsikter om studiens ämne har varit viktigt för att skapa en så rättvis bild som 

möjligt.  

  

Kriterierna för äkthet innefattar även att de personer som deltagit i studien ska få en 

bättre förståelse av den sociala situation som de befinner sig i och även få en inblick i 

hur de andra betraktar den studerade situationen (Bryman & Bell, 2017). Genom att 
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intervjua samtliga personer i företaget, personer som dessutom har olika roller och 

olika perspektiv, anser vi dessa kriterier uppfyllda. 

  

2.9 Etiska överväganden 
Innan insamlingen av det empiriska materialet påbörjades frågade vi hur företaget 

ställde sig till att vara anonyma eller offentliga. Vår kontaktperson, tillika ägaren för 

advokatbyrån, ansåg att studien kunde genomföras utan att företaget behövdes 

anonymiseras. Vi kom då överens om att när det empiriska materialet färdigställts 

skulle detta skickas till företaget för godkännande innan det publiceras, vilket kallas 

respondentvalidering. Då vi själva efter genomförandet av den första 

intervjuomgången ansåg att anonymisering av företaget skulle tillåta oss att gå mer 

på djupet i vår studie, valde vi själva att anonymisera företaget och respondenterna 

och istället benämna dem efter yrkesroll. Med hänsyn till att vårt fallföretag är ett 

mikroföretag och att vi inte kan säkerställa full anonymitet för de andra 

medarbetarna i företaget har vi varit tydliga med detta och klargjort detta för 

respondenterna, vilka även har fått godkänna materialet. 

  

Eftersom intervjuerna är en känslig situation där respondenterna i samtalet har utgått 

från sin personliga uppfattning så var det av vikt för möjligheten att gå på djupet att 

respondenterna kände förtroende för oss som intervjuare. För att skapa ett öppet 

samtal och inte bygga ett olämpligt förtroende var vi noga med att presentera oss 

som forskare och tydligt förklara syftet med intervjun och studien. Alla respondenter 

deltog frivilligt i intervjun men bjöds in till medverkan av ägaren och inte direkt av 

oss, vilket kan ha påverkat deltagandegraden. Dock har samtliga fått frågan om de 

ville delta innan sin intervju och vi accepterar därmed deras medverkan som 

samtycke.  

  

Att det företag vi studerat opererar i en känslig bransch, juristbranschen, har varit en 

viktig etisk aspekt som vi behövt ha i åtanke under hela intervjuprocessen och 

presentationen av det empiriska materialet. Det dagliga arbetet på en advokatbyrå 

med klienterna innefattar oftast känslig information och sekretess och därför har det 

varit nödvändigt att endast fokusera på organisationen och ledarskapet när vi 

genomfört intervjuer. I de fall då klienter eller annan känslig information har kommit 

på tal har detta sedan strukits ur det empiriska material som presenterats. Sekretessen 
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var ännu en anledning till varför respondenterna fått möjlighet till 

respondentvalidering då deras medvetenhet om vad som får och inte får nämnas 

under sekretess var större än vår egna. 

 

2.10 Arbetsprocess 
Uppsatsens båda författare har medverkat till samtliga av uppsatsens kapitel. 

Respektive rubrik har till en början behandlats genom diskussion i gruppen, vartefter 

det initiala skrivarbetet delats upp på respektive författare. Därefter har båda 

uppsatsförfattare läst igenom, korrigerat och kommenterat de enskilt skrivna 

avsnitten, vilket gör att uppsatsens båda författare är jämlikt ansvariga för den text 

som producerats. Uppsatsens tolkande och diskuterande avsnitt är formulerade av 

båda uppsatsförfattarna gemensamt.  

  

Vid samtliga intervjuer var båda uppsatsförfattarna närvarande. Arbetet delades upp 

så att ena författaren ställde frågor och såg till att intervjuguiden följdes medan den 

andra författaren observerade intervjun och ställde följdfrågor. För att få en 

kontinuitet vid intervjuerna vidhölls dessa ansvarsområden genom samtliga 

intervjuer. Vid andra tillfället av semistrukturerade intervjuer byttes 

ansvarsområdena. 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som använts för underlag inför 

studiens intervjuer och som verktyg för analys av den insamlade empirin. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av identitetsskapande och sociala identiteter, för att följas 

av teorier rörande meningsskapande och den sociala konstruktionen av ledarskap. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur dessa teorier hänger samman med 

varandra.  

  

3.1 Identitetsskapande och sociala identiteter 
En organisation består av en vidd av relationer och sociala mönster som utvecklas 

mellan människor och grupper i organisationen. Detta medför en komplexitet när det 

kommer till en individs identitetsskapande i arbetslivet, vilket gör att identitetsfrågan 

är ett återkommande ämne (Knights & Willmott, 1989, refererad i Alvesson, 2000). 

Enligt teorin om social kategorisering kan en individ förhålla sig till sin identitet 

utifrån två olika förhållningssätt men behåller samma utgångspunkt: ”Vem är jag?” 

(Latham, 2012). En individ som utgår från sitt egna jag och kategoriserar sig på ett 

personligt plan är mer benägen att förhålla sig till sin personliga identitet. Detta 

innebär att individen motiveras att välja ett beteende som kan upprätthålla och stärka 

denna identitet. För en anställd med framträdande personlig identitet motiveras 

beteendet främst av självförverkligande, prestation och tillfredsställelse i arbetet 

(Latham, 2012; Hogg, Abrams & Brewer, 2017). En individ som däremot utgår från 

gruppens jag och kategoriserar sig på ett socialt plan motiveras inte lika enkelt av 

vad som motiverar på ett personligt plan. En person som identifierar sig som 

gruppmedlem är mer benägen att motiveras av vad som stärker deras status i gruppen 

genom att förhålla sig till gruppens mål och värderingar. Följaktligen förhåller sig 

denne individ till den sociala kategoriseringen. Vad som motiverar en anställds 

beteende beror således på huruvida denne främst förhåller sig till den personliga 

identitet som formas genom ett sammanhang både privat och på arbetsplatsen eller 

till den sociala kategorisering till vilken grupps identitet denne tillhör (Latham, 2012; 

Alvesson, 2000). Samtidigt beskriver Van Vugt och Hart (2004) att när medarbetare 

primärt identifierar sig med sin personliga identitet beror det på att den sociala 

identiteten, vad Van Vugt och Hart (2004) kallar gruppidentitet, i organisationen är 

för svag eller rentav obefintlig. Liberman, Woodward och Kinzler (2017) refererar 

samtidigt till social kategorisering som ett fenomen som visar sig redan från födseln 



  
 

22 

genom sociala grupper och framhåller även att sociala kategorier bör särskiljas från 

individers sociala preferenser från dessa sociala grupper då det förekommer 

markanta olikheter mellan dessa två fenomen. Varför individer söker sig till en grupp 

och antar gruppens identitet beskriver Hogg, Abrams och Brewer (2017) kan bero på 

en viss osäkerhet kring sitt egna jag. För att dämpa denna osäkerhet söker sig 

individen till den grupp vars stereotyp stämmer överens med den identitet den själv 

tror sig ha. Vidare beskriver Hogg, Abrams och Brewer (2017) att identitetsosäkerhet 

bättre dämpas i grupper med starka gemensamma egenskaper och mål och i vilka det 

är tydligt om en tillhör eller inte.  

  

En individ som kategoriserar sig som gruppmedlem antar gruppens yrkesidentitet 

(Winroth, 1999). Inom gruppen som verkar inom yrket finns föreställningar om sig 

själva som yrkesgrupp och dessa föreställningar utgör yrkets identitet. Som del av en 

yrkesgrupp förväntas varje individ inneha de karaktärsdrag som är utmärkande för 

gruppens yrkesidentitet. Varje individ förväntas också anta olika roller baserat på 

kategorier, eller sammanhang, som individen befinner sig i, och inom en profession 

är det viktigt att följa detta manus till punkt och pricka. Att vara en del av den 

yrkesidentitet som professionen bär motiverar individens beteende och dennes 

strävan efter att ta sig an sina förväntade roller. Det snäva spelrum som tillåts i en 

profession innebär begränsningar för hur individerna i denna yrkesgrupp får agera 

(Winroth, 1999). Då vi i vår studie skiljer advokatbyråns (gruppens) identitet och 

advokatyrkets identitet åt, kommer vi i studien benämna advokatyrkets identitet som 

den professionella identiteten. 

  

Ett område med stark social identitet är kunskapsintensiva organisationer där 

personalstyrkan till största del består av välutbildade medarbetare. Dessa 

medarbetare anses utföra ett arbete av intellektuell karaktär vilket skapar en 

slutprodukt bestående av den kunskap som de besitter. Exempel på 

kunskapsintensiva organisationer är byråar inom juristbranschen i vilka jurister och 

advokater erbjuder klienter sina kunskaper och expertis inom juridik. Den stora 

kunskap som krävs för att erbjuda dessa typer av kunskapsintensiva tjänster formar 

en identitet hos medarbetarna vilken också styrks ytterligare av externa parter som 

klienter av slutprodukten, media och allmänheten. En organisations identitet 

konstrueras sålunda både i och utanför organisationen (Alvesson, 2000). Däremot, 
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beskriver Alvesson (1993, refererad i Alvesson, 2000), är det inte möjligt att 

objektivt mäta graden av kunskapsintensitet i en organisation då identitet skapas som 

en social konstruktion. Det är dessutom svårare att placera dessa organisationer i ett 

fack och särskilja dem från icke-kunskapsintensiva organisationer då alla 

organisationer kräver någon form av kunskap. I kunskapsintensiva organisationer blir 

identitetsfrågan särskilt betydande då dessa organisationer, där medarbetarna ges 

större utrymme att agera utefter sin egna kunskap, tenderar att medföra en bredare, 

konkurrerande skala av identiteter (Alvesson, 2000).  

  

3.1.1 Lojalitet 
Att attrahera och behålla medarbetare är ett problem i de flesta organisationer och i 

synnerhet i kunskapsintensiva organisationer då medarbetare som besitter stor 

kunskap är särskilt attraktiva på arbetsmarknaden. I organisationer där kunskap från 

välutbildad personal är den främsta och i vissa fall den enda resursen blir problemet 

med att få nyckelpersonalen att stanna av särskild vikt. Inom professioner finns det 

till och med en risk för att stora grupper tillsammans lämnar organisationen för att 

starta nya organisationer (Alvesson, 2000). Detta, beskriver Maister (1982, refererad 

i Alvesson, 2000), medför att denna typ av organisation verkar på två olika 

marknader: en marknad för den sålda tjänsten (kunskapen) och en arbetsmarknad för 

de som besitter kunskapen. Maister (1982, refererad i Alvesson, 2000) beskriver 

vidare att dessa två marknader är starkt sammankopplade då en förlust på den ena 

marknaden även kan innebära en förlust på den andra. Med andra ord är lojalitet hos 

medarbetare i kunskapsintensiva organisationer grundläggande för organisationens 

överlevnad (Maister 1982, refererad i Alvesson, 2000).  

  

Lojalitet är starkt sammankopplat med den sociala identiteten. Därför är det vanligt 

att försöka skapa en social identitet kopplad till organisationen för medarbetarna att 

knyta sig an till. Eftersom att medarbetarna känner en stark samhörighet med 

organisationen genom att identifiera sig som en del av den, är det möjligt att skapa en 

lojalitet som får dem att stanna kvar (Alvesson, 2000). I större organisationer kan 

identiteten med fördel tillhöra en viss enhet eller position, vilket enligt Albert och 

Whetten (1985, refererad i Alvesson, 2000) är fallet i så kallade ideografiska 

organisationer. När identiteten är densamma för hela organisationen, mellan enheter 

och positioner, benämns organisationen istället som holografisk. Oftast kan en 

organisation te sig både ideografisk och holografisk. En individ kan identifiera sig 
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som medarbetare på en enhet, genom roll eller position, samtidigt som denne känner 

en stark samhörighet med organisationens identitet (Alvesson, 2000). Alvesson 

(2000:1108) säger att ”alla människor möter många olika möjligheter att bestämma 

sin identitet som social varelse”. Att flera identiteter kan konstrueras innebär även att 

dessa identiteter kan konkurrera med varandra, framförallt i organisationer som är 

kunskapsintensiva och professionella, vilket i sin tur influerar lojaliteten. I de fall där 

organisationen verkar i en professionell bransch finns det en risk för att den identitet 

som formats av professionen som sådan inte sammanfaller med den byråkratiska som 

konstrueras i organisationen. Däremot kommer medarbetarna bekänna sig till sin 

organisation så länge professionens förväntningar och mål möts av organisationen. 

Medarbetare som främst kategoriserar sig själva som professionella kommer 

emellertid alltid att knyta an till sin professionella identitet i första hand, vilket 

innebär att den organisationella identiteten blir sekundär. Bandet till organisationen 

blir svagare med konsekvensen att medarbetaren skapar en ökad självständighet och 

minskad lojalitet än om dennes organisationella identitet varit primär. I en profession 

som juristbranschen blir samhörigheten till yrket stark och detta kan vara ett skäl till 

att advokater och jurister överger sin arbetsplats för att starta eget (Alvesson, 2000).  

  

Bristen på lojalitet kan hanteras på olika sätt beroende på huruvida lojaliteten är 

instrumental eller identifikationsbaserad. Då instrumental lojalitet gäller det formella 

systemet innehållande makt och pengar kan den hanteras genom fysiska, monetära 

belöningar. Lagliga överenskommelser kan upprättas för att undvika till exempel att 

medarbetare i kunskapsintensiva organisationer lämnar sin arbetsplats och tar med 

sig klienter, vilket är ett problem som kan uppstå vid brist på instrumental lojalitet. 

Identifikationsbaserad lojalitet grundar sig istället på den sociala verklighet som 

individen befinner sig i. Lösningen på bristen av denna lojalitet ligger sällan i att 

erbjuda monetära belöningar utan fordrar långsiktiga sociala relationer och att 

individen kan knyta an sin sociala identitet till organisationen (Alvesson, 2000). För 

att hantera lojalitetsproblemet med att medarbetare lämnar organisationen presenterar 

Alvesson (2000) ett tredje sätt vilket flyttar fokus från att få medarbetarna att stanna 

och vara en del av den sociala identiteten till att förhindra dem att lämna. Detta 

hanteras genom att anspela på den moraliska aspekten och använda negativ retorik 

beträffande de medarbetare som lämnat organisationen och startat eget (Alvesson, 

2000). Samtidigt lyfter Alvesson (2000) meningen med att behålla en positiv relation 



  
 

25 

med de som lämnar organisationen då sannolikheten för att senare träffa på dessa, 

som konkurrenter eller partners, är stor.  

  

3.1.2 Identitet, typer och ledarskap 
Identiteter både skapas och formas genom sociala processer (Berger & Luckmann, 

1991). När det kommer till konstruktion av ledare och ledarskap blir typer viktiga 

inslag i den sociala identiteten (Hogg, 2001). Det är genom den igenkänningen i 

typer som människor snabbt kan kategorisera sin omgivning och på så vis orientera 

sig i sin vardag. Dock ska dessa typer inte förväxlas med en enskild individs 

identitet, även om drag från typen kan gå att känna igen hos en enskild individ 

(Berger & Luckmann, 1991). Typerna kan jämställas med att ha förutfattade 

meningar om hur saker och ting bör vara ordnade och används som ett sätt att 

kategorisera uppfattningar om andra människor, grupper och sammanhang. När en 

persons attribut stämmer överens med en given typ förutsätter omgivningen också att 

personen kommer att bete sig på ett särskilt sätt eller uppvisa en viss attityd (Hogg, 

2001; Hogg, Abrams & Brewer, 2017). Typerna påverkas av sin kontext såtillvida att 

de främjar känslan av likhet inom en grupp och samtidigt öka känslan av olikhet 

gentemot andra grupperingar – etablerandet av ett sorts ”vi-och-dom”-tillstånd. 

Kontexten påverkar också hur dessa typer utformas rent faktiskt och när kontexten 

ändras kommer också typen att stöpas om. Även om typerna finns på både gruppnivå 

och individnivå, tenderar de individuella typerna över tid att bli allt mer lika 

gruppens typer, särskilt i de fall där gruppens typer är intakta över tid utan påverkan 

från den yttre kontexten (Hogg, 2001).  

  

Precis som i Holgerssons (1999) studie om rekrytering av vd:ar och de outtalade 

kriterierna som låg till grund för vilka kandidater som ansågs intressanta, blir typerna 

ett sätt att konstruera ett ledarskap som en sorts självuppfyllande profetia. I de fall en 

person inte motsvarar kontextens eller gruppens typ av ledaren och ledarskapets 

funktion, attribut och liknande, kommer ledarskapet när det konstrueras inte heller att 

omfatta denne (Hogg, 2001). Ledarskap som typ påverkas dock inte enbart av vad 

den egna gruppen uppfattar som värdefullt i form av kunskap och attribut för egen 

del, utan även i förhållande till andra gruppers ledare. För att ett accepterat ledarskap 

ska konstrueras krävs inte enbart att uppfylla kraven för den egna gruppens typ, utan 

även att särskilja sig från andra gruppers ledarskap och ledare (Ellmers, De Gilder & 

Haslam, 2004).  
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3.2 Meningsskapande 
Att skapa mening är någonting som görs genom både individuella och sociala 

aktiviteter (Weick, 1995). Weick (1995) beskriver att meningsskapande handlar om 

förståelse, formande, att avhjälpa överraskningar, konstruerandet av mening och 

jakten på den ömsesidiga förståelsen, men förklarar också att meningsskapande inte 

ska förväxlas med tolkning eller förklaringar. Skillnaden, beskriver Weick (1995) 

ligger i att meningsskapande sker på de olika sätt människor försöker frambringa 

sina tolkningar, alltså att människor konstruerar sina tolkningar av situationer 

baklänges. Därför är meningsskapandet också alltid en process, vilket tolkningar inte 

alltid behöver vara - en tolkning kan också syfta till tolkningen som ett substantiv 

(Weick, 1995).  

  

Weick (1995) definierar meningsskapande som en process som grundar sig i 

identitetsskapande, att processen är retrospektiv, social och ständigt pågående och att 

den drivs av rimlighet snarare än exakthet. Att skapa mening börjar visserligen med 

en meningsskapare, men denna meningsskapare är en produkt av sin sociala 

omgivning och kan därför inte ensam antas vara meningsskapare. Identiteter skapas 

istället genom att människor interagerar med varandra och genom att byta interaktion 

– att träffa olika människor i olika typer av sammanhang – skiftar också identiteten 

(Weick, 1995). Detta kan exemplifieras med att människor kan ha en identitet vid 

interaktion med kollegor och/eller klienter, men en annan mer personlig identitet vid 

interaktion med familj och nära vänner. Detta medför att meningsskaparen är under 

ständig konstruktion och hela tiden omdefinierar sig själv utifrån de pågående 

interaktionerna för att kunna avgöra vilken identitet som är lämpligt i vilken 

interaktion. Därför är också etablerandet och upprätthållandet av identiteten av 

yttersta vikt och intresse när det kommer till meningsskapande (Weick, 1995). 

  

Upprätthållandet och underhållandet av identiteten påverkas inom organisationer 

både av individens egna uppfattning om och identifikation med organisationen denne 

arbetar inom, men också vad omgivningen anser om organisationen. Beroende på 

vilken tyngd en ifrågasättande omgivnings åsikter tillskrivs och hur individen själv 

känner inför dessa kan effekten av en kommentar som ”Hur kan du arbeta för det 

företaget?” påverka inte bara individens egna självbild utan genom den påverkan 

också få effekter på ett större plan inom en organisation. Detta eftersom den 
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ifrågasättande kommentaren, om den tillskrivs tillräcklig tyngd, får individen att 

omvärdera sin identitet och mening. Genom att fråga sig vilken effekt omgivningens 

agerande har på individens identitet, vem denne kommer att vara, skapar sig 

individen också en mening med händelserna. Vad situationen kommer att betyda för 

individen i slutändan beror således på vilken identitet denne använder för att hantera 

situationen. Den identitet individen väljer beror till största del på vilken som känns 

mest lämpad, snarare än vad som faktiskt händer i situationen (Weick, 1995). Ju fler 

jag en individ har tillgång till, desto mindre är sannolikheten att denne någon gång 

känner sig överraskad eller överrumplad över en situation, eftersom det då finns 

större tillgång på lämpliga identiteter för att hantera olika situationer (Weick, 1995).  

  

Även om meningsskapande utgår från individen är det inte på något sätt att betrakta 

som en process som genomförs enskilt. Detta eftersom det som händer inom en 

individ spiller över på andra i omgivningen (Weick, 1995). Meningsskapande är 

alltid influerat av sociala aspekter, eftersom ingen människa är helt isolerad från 

andra. Sådana aspekter kan vara samtal eller diskussioner med andra kollegor, 

interaktion med klienter eller kunder eller genom andra typer av samtal som rör 

arbetet. Det kan också finnas en social aspekt inbyggd i professionens själva system 

som innebär att mening inte är någonting som utvecklas endast inom en person, utan 

genom att utvecklas genom koordination och informationsutbyte mellan 

samverkande människor i en organisation (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005). 

Däremot behöver inte meningsskapande som social process innebära att meningen 

som skapas är generaliserbar för alla inblandade individer. Den sociala processen kan 

istället utgöras av en gemensam handling, men som har olika meningar för de 

inblandade, just eftersom de alla är individer (Weick, 1995).   

  

Att skapa mening har ingen början, eftersom den är varaktig och därför inte heller 

har något slut, beskriver Weick (1995). Meningsskapandet behöver därför förstås 

dels utifrån vad som redan varit, men också utifrån sättet som människor lyfter ut 

bitar ur det ständigt pågående flöde av händelser som är livet, för att hitta särskilda 

saker att hänga upp meningsskapandet kring (Weick, 1995). Vilka händelser som 

lyfts ut styrs bland annat av livserfarenhet men i yrkesrelaterade fall också av 

mentala modeller specifika för yrket samt träning (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 

2005). Händelserna i sig är någonting som individen mer eller mindre kastas in i, 
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bland annat genom att vara tvungen att agera helt utan att på förhand med säkerhet 

veta vilken effekt agerandet får och genom att uttala sig i en given händelse. Själva 

flödet av händelser uppmärksammas oftast i samband med att flödet avbryts på något 

vis, vilket vanligen följs av en känsloreaktion som ger möjlighet för känslor som 

sådana att medverka i individens meningsskapande. Negativa känslor inför en 

avbruten händelse uppstår oftast när avbrottet är oväntat och uppfattas som skadligt 

eller farligt. Positiva känslor kring avbrott i händelseflöden uppstår dels när ett 

störningsmoment upphör - exempelvis genom förflyttning av en kollega som 

trakasserar övrig personal - men också när förflyttningen i flödet går snabbare än 

förväntat, exempelvis genom att förväntade hinder som tagits med i tidsplanen, inte 

inträffar (Weick, 1995). 

  

Meningsskapande tenderar att uppstå när den faktiska uppfattningen om tillvaron inte 

stämmer överens med den förväntade uppfattningen om tillvaron, eller när tillvaron 

av andra skäl ter sig oförklarlig (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005). Att skapa 

mening i eller med tillvaron görs genom att utveckla rimliga bilder av händelser som 

redan ägt rum, för att på så vis kunna dra en generell slutsats om vad det egentligen 

var som hände. Meningsskapande sker när händelser börjar beskrivas med ord och 

kategoriseringar. När tillvaron avviker från det förväntade, och därmed utgör ett 

avbrott i den ”vardagliga lunken” tenderar människor att hitta anledningar till 

avvikelsen som ändå gör att den vanliga aktiviteten kan fortgå. Om aktiviteten inte 

kan återupptas, skiftar meningsskapandet form till att istället beröra alternativa 

handlingar, eller mer fördjupad analys (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005).  

Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) beskriver det som att människor som 

konfronterar någonting oförklarligt och ställer sig frågan ”Vad står på?”, och genom 

den frågan väcker en händelse till liv. När människor därefter frågar sig ”Vad gör jag 

nu?” får den ytterligare frågan till effekt att väcka mening – en mening som 

förhoppningsvis är robust nog att bygga vidare på i handling och bibehålla 

händelsens flöde (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005).   

  

Meningsskapande handlar om att märka och kategorisera flödet av upplevelser. Detta 

innebär att händelser relaterade till varandra redan från början märks ut på ett sådant 

sätt att de blir rimliga att hantera tillsammans. På så vis kommer människorna i 

organisationen också redan från början uppleva att händelserna hänger ihop (Weick, 
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Sutcliffe & Obstfeld, 2005). Meningsskapande i organisationer är speciellt av den 

anledningen att saker tas för givet i mycket lägre utsträckning i organisationer, än 

vad som görs i vardagliga livet. Inte ens de enklaste saker som att svara i telefon på 

en arbetsplats undgår frågeställningar: bör en svara med namn eller med 

avdelningens namn? Ingetdera behöver vara mer rätt än det andra, ändå blir det en 

fråga på arbetet (Weick, 1995). Detta, beskriver Weick (1995) visar just på att 

organisationer är arenor där mycket ligger öppet att förhandla. 

  

3.3 Ledarskap 
Många ledarskapsteorier förutsätter att ledarens motpol är en grupp av mer eller 

mindre passiva följare som är mer eller mindre mottagliga för det utövade 

ledarskapet (Alvesson, 2017). Med utgångspunkt i en socialkonstruktionistisk syn 

kan dessa passiva följare istället ses som delaktiga medproducenter av ledarskapet. 

Ledarskapet kan då brytas loss från att vara närmast ett passivt ting för att istället ta 

formen av en kollektivt producerad relation. I relationen kan hänsyn då inte enbart 

tas till ledaren och dennes agerande. Lika mycket hänsyn bör läggas på att studera 

ledarens medarbetare och deras agerande (Sveningsson & Alvesson, 2010). 

  

3.3.1 Ledarskap som social konstruktion 
Fairhurst och Grant (2010) beskriver hur synen på ledarskap som en social 

konstruktion går emot tidigare ledarskapsteorier genom att fokus inte enbart läggs på 

att undersöka ledaren och dennes egenskaper eller beteenden och hur de påverkar 

medarbetarna, som nästintill anses vara passiva mottagare. När ledarskap studeras 

som en social konstruktion läggs fokus på alla personer i organisationen eller 

gruppen som studeras, vilket också innebär att medarbetarna tillskrivs en aktiv roll 

när det kommer till att skapa mening och förståelse i och för arbetet och 

organisationen (Fairhurst & Grant, 2010).  

  

Att se på ledarskap som en social konstruktion tog sin början en bit in på 1980-talet. 

Innan dess hade individens subjektivitet tagits i beaktande i teoribildningen, men det 

var först nu som forskningen började fokusera på att förklara hur ledarskap 

konstrueras, både i mindre och större grupper (Sjöstrand & Tyrstrup, 1999). Genom 

att betrakta ledarskapet som en social konstruktion tillskrivs förhållandet mellan 

”ledare” och ”följare” som grupper mindre betydelse än i tidigare ledarskapsteorier. 

Istället sätts fokus på relationer individer emellan i givna situationer och 
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relationernas möjlighet att utvecklas, ersättas eller helt enkelt upplösas. När 

ledarskap ses som en social konstruktion formas det också av fler parametrar än i 

tidigare ledarskapsteorier, där ledaren ensam stått i fokus och ledarskapets syfte har 

fokuserat på exempelvis effektivitet eller karisma (Sjöstrand & Tyrstrup, 1999). Den 

formella ledaren blir ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ”bara” en bland alla 

andra i ett stort socialt sammanhang (Uhl-Bien, 2006). Förståelsen för ledarskapet, 

utövandet av ledarskap och dess upplevda konsekvenser samspelar med varandra 

utan inbördes ordning, vilket ger alla delarna lika stort värde och förutsätter 

relationer mellan människor för att ledarskapet ska kunna existera (Sjöstrand & 

Tyrstrup, 1999).  

  

Platsen för den sociala konstruktionen av ledarskap är inte heller nödvändigtvis 

synonym med den faktiska arbetsplatsen. När tidigare ledarskapsteorier betraktat 

ledarskap och följarskap som någonting knutet till och beroende av verksamheten, 

beskriver Sjöstrand och Tyrstrup (1999) att situationen där ledarskap konstrueras inte 

per automatik begränsas till sammanhang som är direkt förknippade med arbetet. 

Istället blir det ”enskilda aktörer och olika former av normbildning” som bestämmer 

de gränser för vilka sammanhang som är länkade till arbetet och därmed vilka 

situationer och arenor som är avgörande för konstruktionen av ledarskapet (Sjöstrand 

och Tyrstrup, 1999:14). Sjöstrand och Tyrstrup (1999) tar upp exempel som golf och 

jakt som exempel på arenor som inte är direkt förknippade med arbetet men som 

ändå kan sägas ligga till grund för den sociala konstruktionen av ledarskap. Likaså är 

den faktiska arbetsplatsen fylld av mer informella arenor som disponeras av andra än 

chefer. I exempelvis korridorer, hissar och trappor får medarbetarna utrymme att 

diskutera arbetet, besluten, ledarna och andra frågor på ett sätt som kan liknas vid 

cheferna på golfen, och därmed också har en form av inverkan på vad som händer i 

företaget och hur (Sjöstrand & Tyrstrup, 1999).  

  

Centralt för kommunikationen på medarbetarnas informella arenor är att den utgörs 

av småprat, till skillnad från pratet på officiella möten och sammankomster vars syfte 

är just att fatta beslut och leda (Sjöstrand & Tyrstrup, 1999). Därför är småpratet 

också en central del i konstruktionen av ledaren och ledarskapet. Småpratet till sin 

natur består av ”berättelser som innehåller ett visst mått av värdering, bland annat av 

människor (och vanligen då av de icke närvarande)” (Sjöstrand & Tyrstrup, 
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1999:20). Detta medför att småpratet är utrymmet för både uppkomst och spridning 

av normer och ideal inom organisationen. Detta normerande småprat beskrivs som 

särskilt utmärkande för professionella organisationer (Svensson, 1990 refererad i 

Ekman, 1999). Konstruktionen av småprat i organisationer utgörs av två 

huvudsakliga delar: den egna erfarenheten av praktiskt arbete och av att de 

professionella medarbetarna – poliser, i Ekmans (1999) studie – sätter sig själva i de 

formella ledarnas roll. Det praktiska arbetet blir synonymt med en ”verklighet” som 

enbart kan förstås av utövarna själva, vilket gör att deras formella chefer utesluts ur 

denna verklighet. Istället blir aspekter av den praktiska verkligheten, exempelvis 

erfarenhet av yrket och därmed inkluderad auktoritet, motivering till vem som anses 

leda medarbetarna (Ekman, 1999). Språket ger en möjlighet att uttrycka den 

subjektiva verkligheten och också att möta andra människor som delar samma eller 

liknande verklighet. Genom att berätta om verkligheten såsom den upplevs och 

diskutera upplevelsen av den med andra blir inte bara konstruktionen av verkligheten 

tydlig, utan även konstruktionen av individen själv (Berger & Luckmann, 1991).  

  

Som en utgångspunkt för småpratet anger Ekman (1999) texter som produceras inom 

organisationen. Texter kan användas för att sprida information, men också för att 

styra handlingar, vilket är ett grundläggande antagande för hur organisationer styrs. 

Inom en organisation produceras texter – styrdokument, möteshandlingar och PM 

som exempel – vanligen inte av de som själva är berörda av texterna utan av personer 

som är formellt överordnade, exempelvis avdelningschefer. När en text når 

medarbetarna i organisationen används småprat för att närmare undersöka tolka 

texten. Ekman (1999) beskriver att det är genom detta småprat som ledarskapet 

konstrueras och då på en horisontell nivå istället för den på förhand givna vertikala 

hierarkin som kommer ur chefspositioner. Därför konstrueras ledarskapet inte heller 

tillsammans med de formella cheferna, eftersom dessa inte deltar i verklighetens 

småprat (Ekman, 1999).  

  

3.3.2 Att vara eller inte vara överens 
En viktig aspekt av ledarskapskonstruktionen är de inblandades uppfattningar och 

tolkningar av vad en ledare borde göra och av de handlingar som utspelar sig, 

uppfattningar och tolkningar som inte sällan skiljer sig åt mellan individer. Ett lyckat 

resultat av konstruktionen av ledarskapet i en grupp är till stor del beroende av att 

alla i gruppen konstruerar utifrån samma förutsättningar, målbilder och med samma 
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verktyg, annars uteblir det konstruerade ledarskapet i extrema fall helt och hållet 

(Alvesson, 2017). Alvesson (2017) exemplifierar detta genom att beskriva den 

uteblivna effekten av coachning. Om en (formell) ledare i ett samtal strävar efter att 

coacha en medarbetare (följare), men denne istället uppfattar samtalet som informellt 

prat, kommer effekterna av samtalet inte bli detsamma som om båda parter varit 

överens om samtalets premisser som coachning. Detta gäller även för relationerna i 

stort. Saknas en bred enighet mellan ledare och följare om vad som är betydelsefullt 

och hur ledarskap konstrueras och utövas, saknas också ett ”riktigt” ledarskap, 

beskriver Alvesson (2017).  

  

För att kunna förstå hur ledarskap konstrueras i en given grupp använder sig 

Alvesson (2017) av begreppen alignment och misfit vilka i detta fall syftar på 

huruvida gruppen är överens eller inte om vad ledarskap betyder och innebär och vad 

det är som egentligen pågår. Till detta läggs också dimensionen av värde och 

huruvida det som pågår uppfattas som värdefullt eller inte. Här blir diskussionen om 

relationen mellan ledare och följare av vikt, eftersom viljan eller oviljan att ta rollen 

som följare utgör en 

avgörande del i hur 

värdefullt ledarskapet 

upplevs. Relationerna 

mellan likhet eller olikhet i 

tolkning och värdering av 

ledarskapet, tillsammans 

med konsekvenserna för 

ledarskapet tydliggör 

Alvesson (2017) i en 

figur, se figur 1 intill. I 

figuren finns ingen värdering eller gradering av de olika fälten eller vad det innebär 

att ha ett stort mått av likhet eller olikhet och det är av vikt att inte heller tillföra 

några värderingar av vad som är ett ”bra” eller ”dåligt” ledarskap i mått av 

samstämmighet eller avsaknad av sådan.  

 

 

  

Figur 1, Key dimensions in alignment-misfit. (Alvesson, 2017) 
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Figurens yttre ram saknar avgränsningar mellan de olika dimensionerna eftersom 

relationer och uppfattningar är flytande och förändringsbenägna. En uppfattning som 

är gemensam vid ett tillfälle kan skilja sig vid ett annat, antingen över tid eller i olika 

relationer. Uppfattningarna mellan ledare och följare om hur ledarskap konstrueras 

utgör det högra (samstämmig) respektive vänstra (olika) fältet i figurens yttre ram. 

Uppfattningarna om handlingars värde utgör det övre (olik) respektive undre 

(samstämmig) fältet i figurens yttre ram (Alvesson, 2017).  

  

Vid High alignment leadership finns en stark överensstämmelse mellan ledare och 

följare både i fråga om hur ledarskapet konstrueras och värdet av det. Vid Value 

divergence är uppfattningen av hur ledarskapet genomförs relativt lika mellan ledare 

och följare, men uppfattningen om värdet och kvaliteten av det skiljer sig avsevärt. 

Inom Construction divergence är tillståndet istället tvärt om. Vad som utförs upplevs 

värdefullt av både ledare och följare, men synen på huruvida det är ledarskap eller ej 

skiljer sig åt. Multiple breakdowns innebär kollaps när det gäller samstämmighet 

både kring hur ledarskapets funktion och värde uppfattas. I detta tillstånd är 

grupperna (ledare och följare) inte överens på något plan vilket skapar stor förvirring 

i relationerna. Detta får till följd att där olikheterna i synen på hur ledarskap 

konstrueras och värderingar skiljer sig markant åt, där upphör (eller börjar inte ens) 

ledarskapet att existera, eftersom det som konstrueras inte längre på något vis är en 

gemensam uppfattning (Alvesson, 2017). 

  

3.3.3 Professioner, trovärdighet och tillit 
Genom att betrakta ledarskap som resultatet av en social konstruktion kommer också 

kontexten till vilken det sociala samspelet utspelar sig att prägla konstruktionen. En 

del av den kontexten innebär i denna studie att ledarskapet som studeras konstrueras 

inom ramarna för en profession. Professionen har, till sin natur, ett eget ramverk och 

normsystem för vad som anses rätt och fel, vilket påverkar konstruktionen av 

ledarskapet (Winroth, 1999). Grey (1998) belyser i sin studie om professionalism hos 

en revisionsbyrå att expertkunskapen kan vara att betrakta som ett ”minimikrav” för 

att ens komma ifråga för att accepteras inom professionen. Vad som dock inte får 

glömmas bort är att expertkunskapen inte är det enda som krävs för att inkluderas, 

utan denna behöver kompletteras med ett, i förhållande till professionen, korrekt 

uppförande och agerande. Det kan exempelvis handla om klädsel, hanteringen av 

klienter eller grad av deltagande och engagemang i möten. Exakt vilka koder som 
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gäller för att accepteras inom professionen kan antas variera mellan olika 

organisationer, men kopplas gärna som en identitetsfaktor till organisationen själv 

(Grey, 1998). Exempelvis finner Grey (1998) att många pratar om sin syn på 

professionalism när det kommer till uppförande och agerande som en slags etikett på 

organisationen - organisationens sätt att göra saker på.  

  

Stein (2001) beskriver hur professionalisering inom en yrkeskategori påverkar 

konstruktionen av ledarskapet, bland annat genom att skapa problem med 

kommunikationen. När professionaliseringen ökar blir språket mer avancerat, med 

exempelvis facktermer, vilket ökar distansen mellan medlemmarna i organisationen 

som inte alla delar samma språk. Att behålla den kunskap en person besitter genom 

sin profession för sig själv kan också vara ett sätt att kontrollera andra i sin 

omgivning och deras tillgång på information, för att på så vis öka sin egen makt över 

andra. Då blir det inte längre självklart att den som har en chefstitel nödvändigtvis är 

den som också besitter störst kunskap och därmed också kontroll över hur mycket 

andra i företaget vet och förstår av olika situationer. En annan aspekt av hur 

professionaliseringen påverkar den sociala konstruktionen av ledaren är känslan av 

gemenskap, en vi-känsla. En chef som saknar yrkeskunskaper som medarbetarna 

besitter får vanligen problem med att skapa och inkluderas i en gemenskap, eftersom 

chefen då inte uppfyller de ”kriterier” som är nyckeln in i gemenskapen och inte 

heller har ett ordförråd och språk att använda som argument för varför denne ska 

inkluderas i gemenskapen (Stein, 1999).  

  

Diskussionen om legitimitet utifrån vad en person kan och vad en person gör kan 

kopplas till diskussioner som berör tillit som en grundläggande del i människans 

sociala interaktion (Fransson, 2012). Fransson (2012:160) beskriver två synsätt 

(baserade på Luhmann, 1995; 1998; 2005 och Hardin, 1993; 2001; 2006) på tillit där 

det första bottnar i synen på tillit ”som grundvillkor för social sammanhållning i 

allmänhet”, som ett sorts grundkriterium för att överhuvudtaget vara människa, och 

det andra betraktar tillit som någonting som byggs upp genom handling, det vill säga 

genom att andra människor uppfattar det en gör som tillitsfullt eller inte. Fransson 

(2012) beskriver hur tilliten, tillsammans med utrymmet för självbestämmande, hos 

personer inom en profession är vad som utgör villkoren för tilliten mellan 

professionella och deras klienter. Utgångspunkten i Franssons (2012) resonemang är 
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relationen mellan klienten och den professionella, men resonemangets poänger kan 

diskuteras även i förhållande till hur ledare konstrueras inom professioner. 

Exempelvis diskuteras relationen mellan tillit och trovärdighet, där trovärdigheten 

utgörs av en persons ensidiga bedömning av de förmågor handlingar en annan person 

uppvisar. Först när dessa handlingar bedöms trovärdiga kan den relationella tilliten 

uppstå, om ömsesidigt intresse mellan parterna finns. Inom professioner kan 

trovärdigheten då sägas ligga i den kunskap en person skaffat sig genom sin 

utbildning. Trovärdigheten kan sedan stärkas ytterligare genom att personen agerar i 

enlighet med de förväntningar som finns inom professionen, vad gäller kläder, 

arbetstider och liknande (Fransson, 2012).  

  

Trovärdighet, en fläckfri meritlista (företrädesvis fylld av storartade framgångar) rätt 

klädstil och korrekt beteende ansågs vara av stor vikt vid rekrytering av vd:ar i 

Holgerssons (1999) studie av hur ledarskap konstrueras genom chefsrekrytering. 

Tydligt framkom då en koopteringskultur där rekryteringen strävar efter att i 

slutänden välja den kandidat som bäst passar in i den redan befintliga gruppen 

(Holgersson, 1999). Kooptering handlar om att det, vid inväljandet av en ny medlem 

i en gruppering, förutom uttalade kriterier som krav på erfarenhet, utbildning och 

liknande, även finns outtalade kriterier som ska uppfyllas. Dessa kriterier är inte 

kända för kandidaterna på förhand utan bestäms av de som gör urvalet. De outtalade 

kriterierna kan bland annat handla om kön, klass eller en viss typ av fritidsintressen 

och syftar alla till att begränsa urvalet till att omfatta de kandidater som är mest lika 

den redan befintliga gruppen. På detta vis återkonstrueras ledarskapet i repetitiva 

mönster där professionen med hela handen visar på ”den rätta” vägen (Lindgren, 

1992).  

  

3.3.4 Ledarskap inom juristbranschen 
Advokat är ett av de yrken som anses tillhöra de ”ursprungliga” professionerna och 

professionaliseringsprocessen är således avslutad för länge sedan. Detta medför att 

det inom advokatprofessionen syns en misstänksamhet mot vad andra professioner 

eller yrkesområden egentligen har att komma med som kan vara till nytta inom 

advokatprofessionen (Hjort & Weber, 2004; Winroth, 1999). Externa konsulter och 

deras kunskap om exempelvis organisation eller projektarbete, anses inte av 

professionen applicerbar på en advokatbyrå, vilket då också anses gälla för formella 

ledare utan juridisk kompetens (Winroth, 1999). Ytterligare en problematik är den 
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individualism som kommer med den utbredda kompetensen. Winroth (1999) 

beskriver att ordet individualist är ett vanligt förekommande ord när advokater ska 

beskriva sig själva. Professionen som sådan kräver ett stort mått av självständigt 

arbete, exempelvis i det dagliga beslutsfattandet varje advokat eller jurist gör i sina 

respektive fall. Normen att advokater måste vara individualister för att klara sitt 

arbete ställer dock till en del problem. Individualist-normen medför bland annat att 

det är förväntat inom professionen att alla advokater har en egen åsikt i vilken fråga 

som än kan dyka upp och är beredd att problematisera och argumentera för just den 

åsikten. Detta medför att det blir svårt för advokater att agera i grupp och fatta 

gemensamma beslut ”eftersom alla har en egen åsikt och dessutom lägger stor vikt 

vid att framföra den” (Winroth, 1999:102).  

  

Den inom advokatprofessionen normaliserade individualismen medför också ett visst 

mått av svårstyrdhet, beskriver Winroth (1999). Individualismen medför en stor vilja 

att bestämma själv, vilken direkt bekräftas i yrkesutövningen där advokater till 

största delen arbetar ensamma i den bemärkelsen att de själva driver sina fall. 

Svårstyrdheten består då i en ovilja att låta någon annan bestämma över exempelvis 

vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Däremot reglerar professionen som sådan 

situationer där advokater och jurister måste förhålla sig till särskilda regler, 

exempelvis genom etiska regler eller regler för hur förhandlingar i domstol går till 

(Winroth, 1999). Dessa regler är givna att anpassa sig till, eftersom de faller inom 

ramen för vad som förväntas av professionen (Grey, 1998).  

  

Svårstyrdheten och individualismen får till följd att auktoritet och betitlade 

yrkesroller som skulle kunna tolkas som högre stående i en hierarki, minimeras och i 

viss mån nästan blir belastande för personen som innehar dem, beskriver Winroth 

(1999). Som exempel ges yrkesrollen managing partner, till vilken inställningen 

bland advokaterna i studien är kluven. Å ena sidan anses yrkesrollen vara så pass 

viktig att den inte kan ges till vem som helst, å andra sidan är det inte en roll som är 

eftertraktad, eftersom det med den tillkommer ansvar för övergripande administrativt 

arbete. Winroth (1999:177) beskriver uppfattningen om yrkesrollen managing 

partner i organisationen som att ”man får passa sig så man inte får uppdraget igen”. 

Detta eftersom rollen tillskrivs stort administrativt ansvar, ett ansvar som inte är 

direkt beroende av, eller ger utrymme för att uttrycka, den professionella 
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kompetensen utan snarare handlar om att underlätta arbetet för advokaterna 

(Winroth, 1999).   

  

3.4 Samband mellan teorierna 
Att se på ledarskap som en social konstruktion medför att alla medverkande i 

konstruktionen tillskrivs samma möjliga inverkan på hur konstruktionen tar sig 

uttryck. För att ledarskapet ska kunna konstrueras krävs att alla medverkande i 

konstruktionen är åtminstone något sånär överens om vad ledarskapet är, hur det ska 

se ut och varför det ska existera (Alvesson, 2017). Människorna involverade i 

konstruktionen av ledarskapet bär alla med sig sina egna uppfattningar, värderingar 

och åsikter och det är när dessa diskuteras och behandlas, exempelvis genom 

informellt småprat, tillsammans med andra som bilden av hur ledarskap tar sig 

uttryck målas upp. Småpratet möjliggör också för upprättandet och bibehållandet av 

normer, vilket är centralt inom professioner (Ekman, 1999). Dessa normer utgör 

också grunden för hur identiteter inom professioner formas.  

  

En individ kan i yrkessammanhang kategorisera sig både som tillhörande en 

professionell identitet och en personlig identitet. Den professionella identiteten 

medför förväntningar på individen att passa in och agera på ett särskilt sätt inom 

yrkesgruppen och därmed bekräfta sin tillhörighet till identiteten. Identiteter i 

professioner är normerande i större utsträckning i den bemärkelsen att det med 

identiteten följer ett antal roller den professionella kan anta, men möjligheten att 

agera utanför dessa roller, och fortfarande accepteras av professionen, är kraftigt 

begränsad (Winroth, 1999; Alvesson, 2000).  

  

Konstruktionen av ledarskap och identitet är till viss del nära knutet till 

meningsskapande. Meningsskapandet grundar sig i identitetsskapande och ställs på 

sin spets vid tillfällen när något oväntat händer i vardagen. I de fall det oväntade är 

en redan befintlig del av vardagen blir istället bristen på ovanligheter 

meningsskapandets utlösande faktor (Weick, 1995). Meningsskapandet ligger till 

grund för vilken av en individs olika identiteter som framstår som mest lämplig att 

välja vid ett specifikt tillfälle. Samtidigt har en individs uppfattning om sin egen 

identitet och sociala identitet en inverkan på vad som anses meningsfullt. Hur en 

individ uppfattar sig själv och vad som är meningsfullt inverkar också på hur 
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individen tänker kring ledarskap. Omgivningens uppfattningar om vad som pågår, 

vad som ligger till grund för att skapa mening, influerar också det individuella 

meningsskapandet och identitetsskapandet. Därför är individens omgivning, 

exempelvis professionen och yrkesgruppen som individen tillhör, också central i 

konstruktionen av ledarskap (Weick, 1995; Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005).  
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4 Empiri och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska materialet, uppdelat i teman 

som berör ledarskap och identitet. Meningsskapandet är invävt i dessa båda avsnitt, i 

enlighet med teorins sammanfattande avsnitt, eftersom skiljelinjen stundtals är vag 

mellan den konstruerade identiteten och det konstruerade ledarskapet. 

  

Genomgående under intervjuerna berättar respondenterna om advokatbyråns 

värderingar – att vara en varm, öppen och ostrikt byrå så att klienterna känner sig 

välkomna och trygga, även i de svåra situationer som vanligen föranleder att en 

behöver besöka en advokatbyrå. Lokalen är belägen med ingång i markplan, vilket 

beskrivs som noga valt eftersom byrån vill vara tillgänglig för alla. I entrén möts 

besökaren av målningar och lugn musik och en liten sittgrupp invid ett av de stora, 

frostade fönstren mot gatan. Till höger finns en korridor med flera kontor varav ett 

inglasat där administratören kan sitta och ändå ha uppsikt över vem som kliver in 

genom ytterdörren. Ytterdörren är alltid upplåst under öppettiderna, så att vem som 

helst kan komma på besök, oavsett om denne har ett inbokat möte eller ej.  

  

På entréplan finns även kontor för några av de andra medarbetarna, två konferensrum 

(det större av dem med storbildsskärm för möten med kontoret som finns på annan 

ort) samt ett litet kök med anslutande fikarum längre in i lokalen. Längst in i entrén 

breder en trappa ut sig, med trappsteg klädda i en matta broderad med advokatbyråns 

emblem. På plan två finns en hall med fler fåtöljer i en mer avslappnad gruppering. 

På detta plan sitter advokaten och en av juristerna och längst in i den korridor som 

hallen mynnar ut i ligger ägarens kontor. Detta kontor är stort, med fönster som 

vetter ut mot gatan. På kontoret finns ett skrivbord och ett stort runt bord med flera 

sittplatser. Advokatbyråns färg och emblem är ett ständigt återkommande tema och 

syns på flera platser i byråns lokaler, bland annat i specialbeställda konstnärliga verk 

i byråns nyans.  

  

4.1 Identitet 
När vi studerar identitet har fokus legat på de tre olika typer av identitet – personlig 

identitet, social identitet samt professionell identitet – som behandlas av bland annat 

Winroth (1999), Alvesson (2000) och Latham (2012). 
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4.1.1 Yrkesrollen och allvaret 
I frågan vad som är viktigt i yrkesrollen tar respondenterna avstamp i hur de kom att 

börja arbeta i branschen eller på advokatbyrån, för att landa i vad de anser vara 

viktigt för just dem i sitt yrkesutövande. Det finns en tydlig uppfattning om den 

identitet som yrket antar, vilken lockat flera av medarbetarna in i branschen. 

Samtidigt uttrycks möjligheten att hjälpa andra som det huvudsakliga målet med 

varför de arbetar på en advokatbyrå. Däremot framhålls också möjligheten med stor 

variation i det dagliga arbetet som någonting lockande med yrket. Att vilja ”göra 

många olika saker” (Respondent 2, 2019-04-16) och att inte vara fast med en 

arbetsuppgift och en sak att göra beskrivs som en anledning till varför yrket hamnade 

högst upp på respondentens lista när denne sökte utbildningar. Att läsa juridik var 

därför mer av en slump, än en dröm sedan barnsben, uttrycker respondenten. 

Medarbetarnas uppfattningar om yrket har varit en bidragande faktor till varför de 

har sökt sig till advokatbyrån och Winroth (1995) beskriver att individer söker sig till 

en grupp som förutsätter de karaktärsdrag individen uppfattar sig själv inneha. 

Medarbetarna på advokatbyrån uppfattar sin egna identitet och person som 

matchande byråns. Vidare beskriver Hogg, Abrams och Brewer (2017) att individer 

som inte uppfattar sin personliga identitet som framträdande söker sig till grupper 

vars stereotypiska identitet kan stärka individens. 

  

”Jag vill ha modiga och trygga medarbetare” 

(Respondent 1, 2019-02-11) 

  

”Jag vill ha modiga och trygga medarbetare” (Respondent 1, 2019-02-11) säger 

ägaren och berättar att det finns en strävan efter att medarbetarna i sin yrkesroll vågar 

ge sig iväg på exempelvis förhandlingar själva och veta att det kan bli fel, men att det 

inte är så farligt utan att modet att våga ska finnas ändå. Ägarens roll i detta beskrivs 

som att denne ska vara en bidragande faktor till att modet finns hos medarbetarna, att 

dennes omdöme ska ses som en garant för att det är rätt tid att våga prova att ta 

ytterligare steg. Samtidigt uttrycker ägaren, precis som Winroth (1999), att det är en 

balansgång mellan att i sitt juridiska arbete kunna vara så självständig som möjligt 

och att ta steget och starta eget. Ägaren vill att medarbetarna ska trivas på byrån och 

vilja stanna kvar i den gemenskapen. 
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”Ibland så säger man att man får ta på sig advokatkavajen” 

(Respondent 1, 2019-04-16) 

  

Yrkesrollen som yrkesutövarna antar på advokatbyrån uttrycks som just sådan – en 

roll. Yrkesrollen beskrivs nästan som ett rollspel, att yrkesutövarna tar på sig en 

styrka som advokat/jurist som de kanske inte har som privatperson och att en 

advokat/jurist får ta fram den starka sidan bland sina personligheter när den ger sig ut 

och måste möta människor för vilka den måste visa detta starka yttre. För att behålla 

denna roll är det viktigt att hålla masken och inte bryta ihop. ”Rak rygg, fast blick. 

Det är vad vi brukar säga till varandra om man är lite nervös” (Respondent 4, 2019-

04-16) talar för att yrket kräver en viss fasad att upprätthålla och att individens 

identitet inte behöver vara densamma som rollen. Weick (1995) beskriver att olika 

interaktioner föder olika identiteter och att en yrkesroll därför kan skilja sig från den 

identitet som yrkesutövaren tar på sig hemma. Om interaktionsprocessen skiljer sig 

mellan klientmöten och samtal med arbetskamrater kommer identiteten således 

uttrycka sig annorlunda. Detta påvisar även respondenternas beskrivningar av hur 

identiteten, eller rollen, som yrkesutövare inom juridik ständigt skiftar, styrd av 

sammanhanget. Detta berörs också av Winroth (1999) som beskriver att individer 

inom en profession förväntas anpassa sig efter en viss roll i ett visst sammanhang för 

att passa in i identiteten inom just den professionen. Att anta en annan roll i 

exempelvis rätten, där det krävs en annan identitet för att uträtta sitt arbete, dras 

liknelsen till att just ikläda sig rollen: ”Ibland så säger man att man får ta på sig 

advokatkavajen” (Respondent 1, 2019-04-16). Däremot beskriver respondenten att 

personen, även den som står i rättssalen, finns inom en och att vara advokat innebär 

inte att en behöver förändra sig eller spela en roll denne inte är, utan enbart förstärka 

en viss sida. Detta faller även in på Winroths (1999) beskrivning av att individer 

söker sig till en grupps identitet, som besitter de karaktärsdrag som individen också 

förväntas besitta. De som arbetar på advokatbyrån söker sig således till byrån med 

vilken de kan identifiera sig i sin yrkesroll.  

  

Vad respondenterna uttrycker är av betydelse, varierar beroende på om det är 

yrkesrollen som sådan eller själva arbetet som ska beröras, men grundar sig alltid i 

respekt – respekt för yrket, sina kollegor och sina klienter. Vad yrkesrollen innebär 

för vilka egenskaper respondenterna väljer att lyfta fram som viktiga varierar något, 
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men rör alla att klienten alltid ska känna sig trygg och bli väl omhändertagen. I 

arbetet är det är viktigt att vara respektfull oavsett vem en möter, att vara lojal mot 

klienterna och att alltid se till klientens bästa, även i de fall klienten inte håller med 

och inte att inte släppa sitt engagemang. Att hjälpa människor är av största vikt på 

advokatbyrån och då att också gärna bry sig om den lilla människan, ”och inte bara 

de som har pengar och har råd att anlita ombud bara för att bråka” (Respondent 2, 

2019-04-16). Respektfullhet innebär även att ”man ska vara snäll” (Respondent 2, 

2019-04-16) och respondenten säger att hen tycker att snällhet är oerhört viktigt och 

beskriver att det är något hen ofta säger till sina kollegor. Alvesson (2000) beskriver 

att organisationer som erbjuder kunskapsintensiva tjänster, som exempelvis juridiska 

tjänster, formar en identitet som influeras av klienternas uppfattning. Detta kan 

förklara den respekt som medarbetarna känner för sitt yrkesutövande och att erbjuda 

den bästa hjälpen till sina klienter. 

  

”Man ska vara snäll” 

(Respondent 2, 2019-04-16) 

  

Yrkesrollen påverkas också av vad respondenterna anser viktigt i rollen som sådan. 

Respekten för yrket uttrycks som att det är viktigt att inte leka juridik. Om det 

uppstår en situation där ett ärende inte kan lösas av den som blivit tilldelad uppgiften, 

är det viktigare med respekt för klientens bästa att klienten får rätt hjälp, precis som 

en respondent uttrycker det: ”Jag håller mig inom de områden som jag är van att 

jobba med och vill inte ha in en konsultation inom ett rättsområde som jag inte 

jobbar med” (Respondent 4, 2019-04-16). I organisationer som är kunskapsintensiva, 

exempelvis en profession som advokatbyrå, erbjuder yrkesutövarna sitt kunnande till 

sina klienter. Stor vikt läggs vid det arbete som utförs, vilket kräver stor expertis och 

kunskap från den professionella och detta bidrar till hur identiteten i dessa 

organisationer formas (Alvesson, 2000). Betydelsen av att utföra ett bra arbete för 

klienten som professionell stämmer väl överens med medarbetarna beskrivning av att 

slutproduktens kvalité går före advokatens/juristens utövande. 

  

4.1.2 Strävan efter utveckling 
En del av yrkesrollen innebär utvecklingsmöjligheter anpassade för just denna och i 

advokatbyrån sker en ständig utveckling. Inom juristbranschen finns det särskilda 

utbildningskrav utfärdade av Advokatsamfundet, vilka kräver att advokater/jurister 
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måste utbilda sig 18 timmar per år. Utbildningen kan vara inom juridik men också 

inom exempelvis företagsledning och stresshantering och beskrivs som någonting 

positivt och uttrycks av en av respondenterna som att ”Man är aldrig fullärd” 

(Respondent 6, 2019-05-02). Eftersom juridiken är föränderlig sker denna pågående 

utveckling genom det dagliga arbetet, en utveckling som är nödvändig för att 

överhuvudtaget kunna utföra sitt yrke som jurist/advokat. Målen som yrkesutövarna 

tilldelas från rätten ökar i omfattning med erfarenheten och ju mer erfaren en är desto 

mer omfattande mål blir en tilldelad. Som nyexaminerad jurist uttrycker en 

respondent att det är i detta som denne hela tiden lär sig och måste lära sig nya saker. 

Den ständiga utvecklingen anses vara en av de roliga sakerna med yrket. Att hela 

tiden uppdatera sig och utvecklas för att kunna utföra sitt arbete blir viktigt i en 

profession som advokatbranschen, då denne, vilket Alvesson (2000) beskriver, 

erbjuder tjänster baserat på medarbetarnas kunskaper inom professionen. 

  

Ett annat sätt att utvecklas beskrivs på ett mer generellt plan – att genom att lyssna på 

andra och deras synpunkter så lär och utvecklas både kollegor och klienter – och 

beroende på yrkesroll utvecklas medarbetarna på olika sätt. För att utvecklas i sin 

yrkesroll går en medarbetare med befattningen affärsstöd en kurs och försöker även 

intressera sig när det kommer in nya typer av ärenden genom att fråga vad ärendena 

innebär. Denna respondent uttrycker att hen idag inte är ute efter att göra mer karriär 

men att hen lär sig nya saker hela tiden. Om byrån ska ta in nya typer av ärenden 

behöver hen lära sig hur dessa ärenden fungerar och ska fördelas, vilket också 

innebär att lära sig mer om juridiken. Stein (2001) framhåller vikten av att besitta den 

kunskap som professionen kräver, som till exempel språket och fackkunskaper, och 

hur detta är av avgörande roll för hur ledarskap och inkluderande i gemenskapen 

inom professioner konstrueras. Detta överensstämmer med beskrivningen av att det 

för affärsstödet inte skulle vara möjligt att ha den yrkesroll som dessa har idag om 

deras kunskap inom juridik hade varit obefintligt eller inte uppfyllt kraven för vilket 

kunnande som är nödvändigt för att verka inom professionen. När det talas om 

utveckling i sin yrkesroll kan detta också beröra personlig utveckling som att ägaren 

uttrycker att denne känner ett ansvar för att orka, och gör denne inte det blir det 

jobbigt för medarbetare och gruppen, även om medarbetarna på advokatbyrån stöttar 

ägaren när det behövs. 

  



  
 

44 

4.1.3 Den sociala identiteten 
Latham (2012) beskriver hur en individ kan förhålla sig till sin identitet på två olika 

sätt, antingen till sin egen identitet som yrkesutövare eller till sin identitet som 

medlem i en grupp. Den personliga identiteten utgår från det individuella jaget 

medan den sociala identiteten utgår från gruppens jag format tillsammans med andra 

individer (Latham, 2012). Hur personerna på advokatbyrån upplever relationerna 

med sina medarbetare och med advokatbyrån som sådan, har en inverkan på den 

(eventuella) sociala identitetens art. När relationen kollegor emellan berörs beskrivs 

vikten av att vara öppna och prata med varandra, särskilt med tanke på att 

arbetsuppgifterna kan vara påfrestande men att samtliga anställda är förhindrade av 

tystnadsplikten att diskutera arbetet med utomstående. Klimatet mellan de som 

arbetar på byrån beskrivs som att det är högt i tak, att medarbetarna hjälper varandra 

och att de försöker skapa en varm stämning genom att skoja med varandra. Till 

exempel försöker medarbetarna komma med konstruktiv kritik för att prestigelöst 

hjälpa till om någon skulle göra fel i sitt arbete istället för att bara peka finger. Därför 

är alla som öppna med om de behöver hjälp, samtidigt som det finns en inställning i 

gruppen att ”det där fixar vi” (Respondent 1, 2019-04-16), något som respondenten 

sammanfattar som att ha höga ambitioner. En individ som förhåller sig till den 

sociala identiteten kommer välja ett beteende som passar in i gruppen (Latham, 2012; 

Alvesson, 2000). Således kommer medarbetarna som är en del av advokatbyråns – 

gruppens – identiteten att vara med och behålla den öppenhet som identifierar byrån 

genom att fortsätta med det beteende som respondenterna beskriver är utmärkande 

för klimatet bland kollegorna.  

  

”En lite varmare byrå” 

(Respondent 4, 2019-04-16) 

  

Som Winroth (1999) beskriver finns det en trend i en profession som juristbranschen 

att medarbetare i sitt självständiga arbete som oftast ser en möjlighet att starta eget 

eller gå till en annan arbetsgivare och därför lämnar byrån. Ägaren för advokatbyrån 

brukar påpeka för sina medarbetare att de ”inte är livegna” (Respondent 1, 2019-02-

11) men att denne ändå hoppas att medarbetarna vill stanna och att de känner att 

advokatbyrån har någonting att erbjuda. Arbetet med personalen kan av ägaren 

vidare beskrivas med liknelsen att arbetslaget är som ett hockeylag där det som inte 

fungerar plockas bort och att det blir lite av en självsanering. På advokatbyrån 
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behålls inte en medarbetare för behållandets skull, och det är av stor vikt att 

samarbetet måste fungera för båda parter, ägare som medarbetare. Eftersom att 

advokatbyrån har ett väldigt öppet klimat är det därför viktigt när det ska rekryteras 

att personkemin stämmer med alla på företaget. Det finns en enighet om att gruppen i 

organisationen består av rätt personer lyckats hitta rätt personer men det pågår 

fortfarande ett ständigt arbete för att ”hitta rätt femma” (Respondent 1, 2019-02-11), 

och om en medarbetare inte arbeta på byrån är det vare sig byråns fel eller 

medarbetarens. Det finns en tydlig bild på byrån vilka personer som passar in, vilket 

kommer till uttryck i den strävan efter och hopp på att ägarens femma i framtiden 

som beskrivs som ett homogent team med samma värderingar men med olika 

kunskaper som kan användas som komplement till varandra. Även om det är 

nödvändigt att sätta ihop en grupp med personer som är olika för att gruppen ska bli 

komplett beskrivs ändå gruppen av kollegor på advokatbyrån som ganska lika – raka 

och ärliga. Så länge alla accepterar varandra och att det går att vara förbannad eller 

ha en dålig dag fungerar en grupp som denna. En viktig aspekt som lyfts gällande 

vikten av rätt personer i organisationen är det faktum att medarbetarna är mer på 

arbetet än hemma, varpå det är av största vikt att de trivs med varandra.  

 

Att få medarbetarna att identifiera sig och knyta sig an med organisationen genom 

stark samhörighet är ett sätt att frambringa en lojalitet som framförallt i 

kunskapsintensiva organisationer är viktig för att få medarbetarna att stanna 

(Alvesson, 2000). På samma sätt får advokatbyrån medarbetare att stanna genom att 

skapa en stark samhörighet i den sociala identitet som genomsyrar byrån, precis som 

Alvesson (2000) beskriver. Detta försöker ägaren (och medarbetarna) göra genom att 

hitta personer som från början förhåller sig till en identitet liknande advokatbyråns 

och den identitet som formats i organisationen har nu fått fäste. Detta blir tydligt när 

den respondent som endast arbetat några månader på byrån och är siste man in i 

gemenskapen får sätta ord på relationen till kollegorna och beskriva hur det är att 

jobba på advokatbyrån, och glatt utbrister att det är fantastiskt. Stämningen på 

advokatbyrån kollegor emellan beskrivs som fin: ”Alla är så snälla mot varandra” 

(Respondent 2, 2019-04-16), och fortsätter med att säga att det gäller alla dagar, även 

de dagar där humöret kanske inte är på topp. ”Dom har ju byggt på det här i så 

många år” (Respondent 2, 2019-04-16) säger respondenten och berättar att det inte 
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har varit några svårigheter att komma in i gruppen utan att det tvärtom har varit 

väldigt lätt och inte alls så som det kan vara när en börjar ett nytt jobb.  

 

Öppenhet är det vanligaste förekommande ordet när advokatbyråns identitet 

beskrivs, och detta visar sig på flera olika sätt, både hur medarbetarna pratar om 

organisationen, hur detta tar sig uttryck i det dagliga arbetet och hur det även visar 

sig visuellt i advokatbyråns lokaler. När en av respondenterna togs emot som 

praktikant på advokatbyrån var det ovanligt att acceptera praktikplats som 

advokatbyrå, och respondenten beskriver att denne kände sig välkomnad av den 

självklarhet och positiva attityd som mötte respondentens förfrågan till 

advokatbyrån. Relationen kollegor emellan beskrivs som mycket nära och det hör till 

vanligheterna att alla arbetar med dörrarna till sina rum öppna. Denna visuella 

öppenhet gör det möjligt att sticka in huvudet för en snabb fråga eller bara för att 

säga hej till någon en inte sett på länge. Det går också att dra en parallell från öppna 

kontorsdörrar till kontorets ytterdörr, som är upplåst under kontorets öppettider – 

något som skiljer sig från andra advokatbyråer. ”Så kan man kanske inte ha det i 

Stockholm” (Respondent 3, 2019-04-16) konstaterar en av respondenterna och 

resonerar vidare om att de öppna dörrarna inte bara skapar en öppenhet kollegorna 

emellan utan också mot klienterna, som kan besöka byrån spontant och utan att boka 

tid. 

  

Trots att alla arbetar individuellt med sina egna uppgifter och ärenden berättar 

respondenterna att de ändå på ett eller annat sätt arbetar tillsammans. Även om 

avsikten är att försöka hålla samtal om annat än just arbetet under rasterna brukar 

ändå samtalen leda in på ämnet även när de inte arbetar. I vissa fall har detta visat sig 

bidra till arbetet, exempelvis i situationer då det kommit fram att en kollega känner 

en person som har ärende på byrån, och jäv har kunnat undvikas. I relationen mellan 

de som jobbar på advokatbyrån beskrivs också kommunikationen på byrån som 

väldigt öppen och detta säger medarbetarna kan vara en anledning till att alla trivs så 

bra där. Advokatbyrån ger utrymme för att kunna hålla det lättsamt ibland men även 

allvarligt en stund när det behövs. 

  

Även om varje yrkesutövare på byrån har sina egna ärenden och klienter finns det ett 

behov inom professionen att bolla idéer med varandra och av denna anledning är det 
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vanligt förekommande att kollegor inkluderas i det individuella arbetet. 

Respondenterna uttrycker att det finns ett behov att bolla tankar i de fall en inte är 

riktigt säker, men även i de fall där en egentligen nästan är säker kan det vara skönt 

att få en kollegas åsikt och bekräftelse. Den kontinuerliga kommunikationen kollegor 

emellan bidrar också till småpratet, vilket är en betydande del av meningsskapandet 

eftersom det är i småpratet som händelser ur det ständiga flödet lyfts upp och 

diskuteras (Weick, 1995). 

  

4.1.4 Meningsskapande i arbetsdagens samtal 
Weick (1995) beskriver att samtal är ett sätt att skapa mening och eftersom både 

kafferasten och lunchen beskrivs som ett tillfälle för samtal och diskussioner om 

både arbetsrelaterade och privata frågor får dessa pauser ett inflytande på 

meningsskapandet som händer i advokatbyrån. Beskrivningen av både kaffe- som 

lunchrast som ett småprat är återkommande. Samtalen beskrivs innehålla allt mellan 

himmel och jord och styrs av vad kollegorna känner för att prata om; ibland behöver 

de prata av sig, ibland behöver de skratta. Behovet av att få ventilera med sina 

kollegor eller få lätta upp stämningen stämmer in med beskrivningen av gruppens 

roll och dess betydelse som ett stöd för individen som beskrivs när respondenterna 

får prata om sina kollegor. 

  

Det finns en ambition på byrån att försöka samla alla medarbetare under dagens 

pauser, även om denna ambitionen inte alltid nås. Under ett klockslag under dagen, 

nämligen under arbetsdagens första timme, infaller dagens enda fasta kafferast där 

alla samlas inne i konferensrummet för att gå igenom vad som ska hända under 

dagen. I advokatbyråns lokal finns det ett fikarum men att det är vanligare att de 

sitter i kontorets stora mötesrum då fikarummet beskrivs som både trångt och mörkt 

och kallt. Under morgonmöte finns det även möjlighet att diskutera frågor och få råd 

inför kommande uppgifter som ska uträttas under dagen. Mötet ger även utrymme för 

samtal av mer privat karaktär och någon av respondenterna beskriver att de försöker 

skratta mycket och ha trevligt tillsammans. Det är bara i yttersta undantagsfall som 

någon är på kontoret men inte är med på morgonkaffet uttrycker några av 

respondenterna och en medarbetare säger att denne aldrig tror att det har hänt någon 

gång. Under resten av dagen finns det inga fasta fikastunder utan dessa sker på en 

kollegas initiativ. Trots ambitionen om att samla alla blir det ändå arbetet som styr 
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och en av respondenterna uttrycker att denna ibland när det är mycket att göra säger 

till sina kollegor att denne tar sin kopp vid skrivbordet istället. 

 

En timme mitt på dagen stänger kontoret för lunch. Då försöker de flesta sitta med 

och äta tillsammans, och även under lunchen sitter de i konferensrummet. Lunchens 

upplägg varierar, både gällande när alla går och äter och vilka som sitter på kontoret 

eller inte, men de som stannar på kontoret för att äta brukar sätta sig samtidigt när 

någon ropar att det är dags för lunch. En av respondenterna säger att hen försöker att 

aldrig jobba under lunchen, någonting som inte respondenten tagit för givet. ”Här är 

man noga att ta sin fulla timme, och det är jag inte van vid” (Respondent 2, 2019-05-

02).   

  

Under kaffe- och lunchrast finns utrymme för de som arbetar på advokatbyrån att 

bolla idéer och fråga varandra om saker som berör arbetet. Detta leder in oss på hur 

de som arbetar på advokatbyrån agerar när de ställs inför en uppgift de inte vet hur 

de ska lösa. Att vända sig till kollegorna och fråga dem är ett återkommande svar 

under intervjuerna, vilket även kan kopplas till den öppenhet som advokatbyrån 

identifierar sig med och vill identifiera sig med.  

  

4.1.5 En hjälpande hand 
Två gånger i veckan hålls kafferasten ”över Skype” på storbildsskärm i 

konferensrummet tillsammans med kontoret på den andra orten för att känna av läget 

med dem. De gemensamma morgonmötena med det andra kontoret kan få fungera 

som en ventil för att bolla saker som inte är lätta att bära på själv. ”Man behöver få 

kräkas av sig” (Respondent 3, 2019-04-16), uttrycker en av respondenterna, och 

säger att det är viktigt att få prata av sig eftersom yrket för med sig vetskap om och 

insyn i ibland svåra och sorgliga människoöden. Förutom veckans två 

konferensmöten över Skype kontoren emellan har advokatbyrån nyligen infört 

kontorsmöten någon gång i månaden där alla på de båda kontoren ska träffas på 

plats. Mötet ligger då på förmiddagen och sedan jobbar alla på samma kontor, resten 

av dagen. Dessa möten beskrivs som ett tillfälle att ventilera särskilda saker i jobbet, 

men även andra saker som det löpande arbetet och hur det bäst kan utföras. Att hålla 

möten över kontoren bidrar till en ökad gemenskap mellan kontoren. ”Mitt i det här 

roliga jobbet så är det rätt mycket tungt också. Det är människor i svåra situationer 

och vi behöver ha det här att kunna träffas och skratta av oss, kanske älta av oss. Man 
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kan ju inte prata med andra om det här, det är ju tystnadsplikten, man kan inte gå 

hem och älta någonting” (Respondent 4, 2019-04-16), uttrycker en av respondenterna 

som berättar att advokatbyrån strävar efter att försöka hitta på saker utanför jobbet 

också som afterwork, sommarfest och kickoff, och tillägger att det är viktigt att 

komma samman även utanför jobbet. Advokatbyråns strävan att samla kollegor 

utanför arbetet visar på en ambition att skapa nära och långsiktiga relationer, vilket 

Alvesson (2000) beskriver som ett sätt för att skapa lojalitet hos medarbetarna. Med 

relationer som går utanför den fysiska arbetsplatsen finns det fler incitament till att 

stanna än arbetsuppgifterna och professionen som sådan.  

  

”Man kan lyfta tankar, även om det är jobbiga saker” 

(Respondent 2, 2019-04-16) 

  

Att finnas där och hjälpa varandra och tillsammans utvecklas genom att ställa frågor 

och bolla idéer är återkommande beskrivningar av relationerna på advokatbyrån. 

”Man kan lyfta tankar, även om det är jobbiga saker” (Respondent 2, 2019-04-16), 

berättar en respondent och beskriver också att denne upplever att inga saker är för 

svåra för att lösas. Även om en själv inte har lösningen, så hjälps kollegorna åt att 

hitta lösningen tillsammans, säger respondenten. 

  

”Då frågar jag, givetvis” 

(Respondent 6, 2019-05-02) 

  

Om det dyker upp ett ärende eller en uppgift som den som blivit tilldelad 

ärendet/uppgiften inte vet hur den ska lösa på egen hand eller om svaret inte finns i 

lagtexten, vänder sig denna till sina kollegor och frågar. Med kollegorna finns det 

utrymme att bolla tankar och idéer, både för att lösa enskilda uppgifter och för att 

utvecklas i sin yrkesroll som advokat/jurist genom att alla får möjlighet att lära sig av 

situationen. Respondenterna är eniga om att de kan vända sig till vem som helst av 

sina kollegor för att få hjälp. Samtidigt uttrycker en av respondenterna att denne i 

första hand vänder sig till den på kontoret med längst erfarenhet. I detta fall är det 

ägaren som har längst erfarenhet av branschen. En annan av respondenterna 

beskriver att det just på advokatbyrån inte alltid är lätt att få hjälp eftersom alla har 

sina uppgifter de sitter med, men att hen ändå inte har problem med att gå och fråga 
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när det behövs: ”Då frågar jag, givetvis” (Respondent, 6, 2019-05-02). Även om 

medarbetarna förutsätts vara självständiga (Winroth, 1995), finns det en norm på 

advokatbyrån att tillsammans hjälpa varandra lösa problem. 

  

”Den duktigaste medarbetaren är den som vågar säga att den inte kan…” 

(Respondent 1, 2019-05-02) 

 

Ägaren, som har längst erfarenhet bland medarbetarna, uttrycker precis som de andra 

respondenterna att denne vänder sig till sina kollegor när denne behöver hjälp. 

Annars sätter sig denne med lagboken, något ägaren även lämnar som första råd till 

sina kollegor, och om svaret inte hittas i lagboken ringer ägaren runt och frågar. 

Ägaren uttrycker att denne vill utbilda sina medarbetare och därför kan denne ibland 

be kollegorna vända sig till lagtexten när de har frågor trots att hen sitter på svaret. 

Ägaren tillägger att hen aldrig är rädd för att fråga och denne är så van i det här 

jobbet att det inte bekommer ägaren då en aldrig kan allt i juridiken – det är en metod 

att lösa en frågeställning. Detta lär ägaren även sina kollegor, att det ingår i 

professionalismen att säga att en inte har svaret istället för att säga att en har det bara 

för att framstå som duktig och att ”den duktigaste medarbetaren är den som vågar 

säga att den inte kan och be om att få återkomma med svar” (Respondent 1, 2019-05-

02). 

  

Hur individerna på byrån känner när de inte har den kunskap som krävs för att utföra 

en uppgift beskrivs med varierande svar från respondent till respondent, men 

samtliga är överens om att det ingår i yrket att det finns saker som de inte kan och 

därför blir detta en del av deras arbetsdag. Som ny på arbetet och i yrket uttrycker en 

respondent det inte heller är svårt att ta steget och fråga någon om hjälp eftersom 

denne är ny och därför i sin anställning är skyldig att fråga om det är någonting hen 

inte vet och även att kollegorna välkomnar dennes frågor. En annan respondent 

uttrycker att hen känner sig trygg i att lyfta det faktum att det är nytt och att hen 

aldrig har stått inför något liknande innan och gärna vill ha input från kollegorna när 

denne stöter på en uppgift hen inte kan lösa själv, och tillägger att denne upplever att 

ägaren ofta uppmuntrar till att våga fråga och bolla tillsammans. En tredje respondent 

beskriver liknande sina kollegor att fråga efter hjälp är någonting som krävs i yrket 

och att hen har lärt sig att det är bättre att få hjälp med åt vilket håll hen ska gå för att 
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hitta svaren. Respondenten tillägger ändå att det uppstår en viss irritation när en 

uppgift som inte går att lösa på egen hand dyker upp eftersom hen vill kunna lösa det 

själv. 

 

4.1.6 Det oväntade 
Medarbetarna på advokatbyrån vet vart de ska vända sig med en uppgift de inte kan 

lösa själva, men hur hanterar de oväntade händelser när dessa dyker upp? 

Meningsskapande är, enligt Weick (1995), någonting som görs genom att människor 

i organisationen börjar agera i syfte att förstå en händelse som är oväntad. Det är när 

denna händelse enskilt lyfts ur det ständiga flödet av händelser och exempelvis får 

komma till liv genom ord som det skapas mening (Weick, 1995). Även om de flesta 

respondenter kan återberätta en händelse som de upplevde som oväntad, är samtliga 

svar samstämmiga gällande att arbetet hela tiden innefattar händelser utöver det 

förväntade. Därför finns det snarare en förväntan om att det ska hända saker som 

medarbetarna inte förväntat sig i deras arbete. Respondenterna ger olika exempel på 

vad en oväntad händelse innebär för dem och är inte eniga om vilken karaktär de 

oväntade händelserna som förvånat dem har då någon nämner saker som hänt i 

yrkesutövningen medan en annan beskriver en personalrelaterad händelse som 

uppfattades oväntad av denne. En respondent uttrycker att de flesta oväntade 

händelser ”smyger sig på” (Respondent 1, 2019-04-16) och därför inte inträffar helt 

oförutsägbart. Respondenten beskriver att det ibland blir fel i ärenden vilket måste 

hanteras direkt. Detta kan komma oväntat på det sätt att en alltid gör sitt bästa i 

arbetet och antar att det alltid blir rätt. 

  

”Rak rygg, fast blick.” 

(Respondent 4, 2019-04-16) 

  

En av respondenterna beskriver en händelse där en klient agerat väldigt oväntat i 

rättssalen. Respondenten säger att det inte fanns något mer att göra än att hålla god 

min. En situation som denna går inte att hantera på något annat sätt än att agera 

professionellt och respondenten uttrycker att även om en ibland vill bryta ihop så är 

det bara till att hålla masken. ”Rak rygg, fast blick. Det är vad vi brukar säga till 

varandra om man är lite nervös innan” (Respondent 4, 2019-04-16), berättar 

respondenten. En annan respondent beskriver en händelse som för respondenten 
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kändes både olustig och förvånande och ber oss att inte återge detaljer om händelsen, 

men beskriver att denne såg det som sin uppgift att lyfta vad som hände. 

Som en händelse utöver själva arbetet som uppfattats oväntad beskriver en av 

respondenterna ett tillfälle när hen skulle till kammarrätten och glömde sin dator 

hemma. Istället för att sitta sista timmen vid sin dator på kontoret och skriva rent 

texten fick respondenten skriva på en kollegas dator och sedan skriva ut alla pappren 

och ta med till rätten. Respondenten berättar att denne vanligen har med sig datorn 

till rätten och uttrycker att papperna störde dennes vanor, så som hen brukar göra och 

arbeta. 

  

”Som på alla arbetsplatser finns det ju problem, men som vi har löst” svarar en 

respondent och lyfter en oväntad händelse som respondenten blev varse av senare. 

Respondenten berättar att denne inte var medveten om detta problem, att det inte var 

något hen märkt av, vilket kom som en chock eftersom respondenten trodde att 

denne hade koll på allt. ”Men det är väl bra att jag inte har det, för det hade ju inte 

varit så bra” (Respondent 6, 2019-04-16), tillägger respondenten och uttrycker att det 

i vissa situationer som denna kan vara bra att inte veta om det. 

  

Vid oväntade händelser som inte rör arbetet nämner flera respondenter att de vänder 

sig till affärsstödet. Med bakgrund av att det som medarbetarna beskriver att de som 

yrkesutövare i juristbranschen måste vara förberedda på att händelser kan inträffa 

oväntat finns det även andra händelser utanför själva arbetsuppgiften som kan 

inträffa. Medarbetarna är eniga om att detta är någonting de också måste vara 

beredda på, att de alltid måste vara på tå, men att det inte skiljer sig från andra 

branscher. En av respondenterna uttrycker att problem som exempelvis strömavbrott 

eller tekniska problem blir mer frustrerande än när problem med en arbetsuppgift 

inträffar eftersom att det inte alltid går att göra någonting åt problemet själv, men att 

det bara är att gilla läget i en sådan situation. När det exempelvis uppstår problem 

med lokalen som advokaterna/juristerna inte kan lösa vänder de sig till affärsstödet. 

Arbetet är mycket beroende av digitala system som exempelvis 

ärendehanteringssystem, och att det därför är viktigt att dessa fungerar. Om tekniken 

strular ställer alltid affärsstödet upp och hjälper till. Ibland finns även kollegorna 

tillgängliga och kan hjälpa till. Hur advokatbyrån hanterar problem och oväntade 

händelser beskrivs som att de alltid har inställningen att ”det löser vi” (Respondent 1, 
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2019-05-02). Respondenten tillägger att de på advokatbyrån vet av egen erfarenhet 

att de alltid löser det.  

  

För att mening ska skapas måste individerna vara överens om vad det är som händer. 

Vägen till denna överenskommelse börjar med en undran om vad det är som händer, 

vilken följs av ett agerande som syftar till att skapa mening (Weick, 1995). Sättet 

som medarbetarna gemensamt hanterar oväntade händelser på beskriver en 

överenskommelse och det är i dessa oväntade händelser som meningsskapandet tar 

plats.  

  

4.1.7 Någonting annorlunda 
En anekdot som en av medarbetarna delar med sig av beskriver tydligt hur 

medarbetarna och omgivningen uppfattar att och på vilket sätt advokatbyrån skiljer 

sig från andra byråer. Respondenten berättar om hur denne kom i kontakt med 

advokatbyrån genom ett första möte med ägaren. Respondenten beskriver att ägaren 

inte såg ut som den typiska advokat en kanske tänker sig och tillägger att ägaren vid 

mötet bar en skinnjacka. Respondenten beskriver att det som förenade denne och 

ägaren under mötet var ”glädjen till jobbet” och samsynen i advokatbyråns värden – 

”en lite varmare byrå där man har förståelse för att klienterna tycker att det är 

jättejobbigt oftast att komma in på en advokatbyrå...” (Respondent 4, 2019-04-16), 

säger respondenten och tillägger att det går att göra på så många sätt att det inte 

behövs göras på det ”kala, tråkiga typiskt advokatiga sättet” (Respondent 4, 2019-04-

16). 

  

”[E]n tanke om framtiden, en positiv tanke om framtiden” 

(Respondent 6, 2019-04-16) 

  

Advokatbyrån skiljer sig från många andra advokatbyråer genom att inte bära 

ägarens namn och är istället namngiven efter ett substantiv. Hur advokatbyrån skiljer 

sig från andra beskrivs som att möta klienter på ett lite varmare sätt i förhållande till 

hur juristbranschen generellt uppfattas. Advokatbyrån beskrivs ofta som annorlunda 

och att den står för någonting nytt och att inte fastna i känslan av att ”åh vad bra vi 

är, nu behöver vi inte bli bättre” (Respondent 4, 2019-04-16). ”[E]n tanke om 

framtiden, en positiv tanke om framtiden” (Respondent 6, 2019-04-16), beskriver en 

av respondenterna som någonting denne förknippar starkt med sin arbetsplats. En av 



  
 

54 

respondenterna medger att dennes tankar är väldigt färgade av ägarens definition av 

vad advokatbyrån som byrå står för medan en annan respondent beskriver att ägarens 

tanke med advokatbyrån var någonting som nämndes mycket under 

anställningsintervjun. 

  

Medarbetarna på advokatbyrån uttrycker samtliga att de hade starka förutfattade 

meningar om advokatbranschen och advokatbyråer innan de började på denna byrå, 

men vad dessa förutfattade meningar är och grundar sig finns det ingen 

samstämmighet om. En av respondenterna uttrycker att dennes syn på en 

advokatbyrå har förändrats efter att respondenten själv börjat arbeta på en byrå. 

Innan respondenten började på advokatbyrån tänkte denne på skinnfåtöljer och 

strama människor när hen hörde ordet, och såg det som att en fick gå in med mössan 

i hand och med den stora plånboken - precis som en annan respondent beskriver att 

när denne tänker på en typisk advokatbyrå ser ”väldigt mycket gubbar i kostym” 

(Respondent 4, 2019-04-16). Idag har denna syn avdramatiserats, speciellt eftersom 

respondenten nu förknippar ordet med en vanlig arbetsplats. Enligt respondent 5 

avdramatiseras det på så sätt att en inte behöver känna ångest och stramhetskänsla 

utan att bli en ”pajasbyrå” (Respondent 5, 2019-04-16) som tummar på 

professionalismen. Liknande uttrycker sig en annan respondent, som beskriver att 

skillnaden inte ska ligga i kompetens hos personalen eller kvalitet på tjänsterna, utom 

möjligen till det bättre då, utan att advokatbyrån ”vill släppa på det stela och tråkiga, 

om vi säger, det kalla” (Respondent 4, 2019-04-16). En av medarbetarna förklarar att 

beskrivningen av dennes syn på advokatbranschen är någonting som denne vill vara 

en del av, vilket denne också menar är anledningen till att hen vill arbeta på just en 

advokatbyrå – för att de hjälper människor oavsett situation, något som respondenten 

alltid velat göra. 

  

Stein (2001) beskriver hur det i professioner uppstår kommunikationsproblem när 

språket blir mer avancerat vilket ökar en distans mellan medlemmarna i professionen 

och skapar ett ”vi-och-dom”. Att distansen som denna språkbarriär skapar även kan 

te sig mellan yrkesutövare och klient är en aspekt som beskrivs med att språket på en 

sådan urtypisk advokatbyrå kan vara obegripligt för klienten, vilket är väldigt 

olyckligt eftersom mötet och kommunikationen mellan advokaten och klienten då 

blir lidande och det därmed inte blir möjligt att hjälpa klienten. Respondent 4 
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uttrycker att denne tror att just denna advokatbyrå skiljer sig från andra men att det är 

ett generationsskifte på gång och att många advokatbyråer följer efter mot ett 

mjukare sätt. Det mjuka och icke-stela arbetssättet beskriver respondenten visa sig i 

arbetsvardagen som mest uppenbart för klienten när de kommer in på något av 

kontoren, eftersom advokatbyrån har ansträngt sig för att inreda på ett välkomnande 

sätt. Respondenten tillägger att det även visar sig på deras sätt att de försöka vara så 

varma de kan mot varandra och klienterna. Hen understryker också vikten av att 

behandla både medarbetarna och klienterna lika varmt, och att det annars blir det lite 

falskt. ”Ofta blir det ju ringar på vattnet. Om man försöker vara lite trevlig så ger ju 

det ringar på vattnet, såklart” (Respondent 4, 2019-04-16).  

  

4.1.8 Den professionella identiteten 
Samtliga som arbetar på advokatbyrån som advokat/jurist har tidigare kommit i 

kontakt med professionen genom utbildning och andra arbetsplatser och bär därför 

med sig olika föreställningar om yrket och professionen som sådan, och beskriver 

bland annat dessa förväntningar som att det är stelt och korrekt och att det finns en 

slags fasad som måste upprätthållas. Detta gäller också för affärsstödet, som kanske 

inte blivit lika indoktrinerade i advokatyrket men ändå har egna uppfattningar om det 

som ligger innanför ramarna för juristbranschen. En av respondenterna beskriver att 

denne under sin studietid arbetade på en annan advokatbyrå och bar med sig 

föreställningar från sin utbildning till denna om hur det skulle vara. När denne sedan 

började arbeta på den advokatbyrå jobbar på idag, hade dessa förväntningar 

förändrats. 

  

Fransson (2012) beskriver tillit som en grundläggande del i den sociala interaktionen 

och någonting som genomsyrar en profession och dess identitet. Tilliten beskrivs 

både mellan den professionella och klienterna och som någonting som influerar 

konstruktionen av professionens ledare (Fransson, 2012). Även om det inte talas 

mycket om tillit så får det av en respondent ändå ta plats när relationen mellan 

kollegor och relationen till klienter kommer på tal. Tillit beskrivs som centralt i 

yrkesutövningen, både mellan advokaten/juristen och de klienter som denne 

företräder men också mellan individen och kollegorna. Om klienten inte känner tillit 

för advokaten/juristen blir det svårt att utföra arbetet ifråga. Tilliten till kollegorna 

blir framträdande i situationer där denne lämnar över mål till eller tar över mål från 

någon annan. Då måste kollegorna kunna känna tillit till varandra, både i att veta att 
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alla på kontoret gör ett bra förarbete i målen, men också ett bra arbete när det väl är 

dags att förhandla ett mål i rätten. 

  

Alvesson (2000) beskriver hur en starkt professionaliserad bransch kan konkurrera 

med sociala identiteten inom organisationen på så vis att individerna i organisationen 

kan välja att bekänna sin tillhörighet till professionen som sådan i större utsträckning 

än till den egna organisationen. För att individerna i advokatbyrån ska anta 

organisationens sociala identitet krävs det att denne identitet till stor del samstämmer 

på det som är av betydelse med juristbranschens identitet, vilken till stor del formas 

av Advokatsamfundets regleringar och normer. 

  

”Vi släpper aldrig på professionalismen […] men vi sänker garden lite.” 

(Respondent 1, 2019-04-16) 

  

En av anledningarna till att advokatbyrån startade var att ägaren inte ville göra som 

det i juristbranschen alltid har gjorts och att ägaren inte ville ha det stelt. Ägaren 

beskriver det som svårt ibland att upprätthålla denna tanke om verksamheten och att 

denne får bita sig i tungan ibland när den spontana lösningen på ett problem ibland 

blir just av typen ”vi gör som vi alltid har gjort” (Respondent 1, 2019-04-16). ”Men 

sen inser jag att vi har bara gjort så sen [...] vi öppnade och då sa jag att vi ju skulle 

vara öppna för nya idéer, så att jag har väl svårt att tänka hur vi ser på framtiden.” 

(Respondent 1, 2019-04-16). Respondenten förklarar att den mjuka biten, det icke 

stela, är någonting som alltid kommer finnas kvar, och att öppenheten arbetas med att 

bevara. 

  

Respondenterna är eniga om att advokatbyrån som mindre strikt harmoniserar med 

Advokatsamfundet vilket, precis som Alvesson (2000) beskriver, är grundläggande 

för att medarbetarna överhuvudtaget ska förhålla sig till advokatbyråns identitet. Det 

finns en samstämmighet hos medarbetarna att det de gör skiljer sig från andra 

advokatbyråer och branschen men att de fortfarande sätter störst vikt vid att förhålla 

sig till regler som sätter klienten i främsta rummet och håller lojalitetsprincipen och 

klienten som huvudintresse. En respondent påpekar att det ena inte behöver förta det 

andra och att det är av största vikt att aldrig tumma på sin integritet – under det 

mjuka och snälla alltid ligger hård juridik. Advokatbyrån beskrivs som att den faller 
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in väl under samfundets etiska regelverk även om inte alla andra byråer tolkar 

regelverket på samma sätt som dem: ”Vi nyttjar möjligheterna att få vara 

annorlunda” (Respondent 1, 2019-04-16), uttrycker en respondent, men förtydligar 

att ingenting strider mot Advokatsamfundets regler utan beskriver att det är just detta 

som advokatbyrån också fäster störst vikt på, fast på ”ett mjukt sätt” (Respondent 1, 

2019-04-16). Respondenten tillägger att Advokatsamfundet inte begränsat dem men 

att det krävs att de är modiga för att våga göra något som inte många gjort innan, 

något som denne säger sig tyckas börja se andra göra runtomkring. Klienter har ännu 

inte uttalat sig om att de blivit missnöjda över deras annorlunda sätt, tvärtom kan de 

ha haft förväntningar på att det ska vara strikt och sedan blivit positivt överraskade 

när de möts av advokatbyrån. Alvesson (2000) lyfter att identiteten hos en 

kunskapsintensiv organisation som advokatbyrån konstrueras även utanför 

organisationen, och att klienter är med och konstruerar denna identitet. Således bidrar 

klienternas uppfattningar om byrån till hur advokatbyråns identitet formas. 

Respondenterna uttrycker alla att de inte ser någon disharmoni mellan advokatbyråns 

och Advokatsamfundets identitet. Istället uttrycker många att samspelet mellan dessa 

båda är stort, då advokatbyrån alltid är mycket noga med att ta hänsyn till de 

bestämmelser och rekommendationer samfundet utfärdar. Alvesson (2000) beskriver 

att harmonin mellan organisationens identitet och professionens mål är avgörande för 

huruvida medarbetarna ska känna samhörighet med organisationens identitet, vilket 

respondenterna anger att de gör. 

  

4.2 Ledarskap 
Under studiens gång har vi genomgående valt att prata om ledarskap, dels på grund 

av dess natur som konstruerat men också eftersom studiens fallföretag inte utåt 

använder sig av titeln chef. Svenningsson och Alvesson (2010) beskriver att 

ledarskapet utforskar frågorna Vad? och Varför? och att ledarskapet bör studeras inte 

bara utifrån ledarens agerande, utan också utifrån dennes medarbetare och deras 

agerande. Därför har vi valt att intervjua respondenter från alla befintliga 

yrkeskategorier i företaget, för att på så vis kunna skapa förståelse för hur 

ledarskapet på advokatbyrån konstrueras (Sjöstrand & Tyrstrup, 1999).  

  

4.2.1 Vad det är att leda 
Grunden för ledarskapet som konstrueras är bland annat gruppens uppfattning av vad 

ledarskap är, varför det finns och vad det bör innebära. När gruppens uppfattningar 
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stämmer överens konstrueras ett väl fungerande ledarskap, men i de fall 

uppfattningarna om vad det är som händer och hur ledarskap bör konstrueras skiljer 

sig markant åt, fallerar hela ledarskapskonstruktionen (Alvesson 2017). Att leda på 

advokatbyrån beskrivs som att tillåta utrymme att vara kreativ, att stötta och lyfta 

medarbetarna och att föregå med gott exempel. Att föregå med gott exempel är det 

agerande som beskrivs mest detaljerat, med innebörden att en ledare inte kan kräva 

av sina medarbetare att bete sig på ett särskilt sätt och sedan inte själv bete sig 

likadant. Att vara hjälpsam är någonting som också lyfts fram och benämns som ”ett 

mantra som lärs ut från första stund” (Respondent 5, 2019-04-16) och ett agerande 

som beskrivs som generellt för alla medarbetare på byrån. När hjälp behövs är det 

förväntat att en frågar, ett steg som beskrivs som lika naturlig som att vara hjälpsam 

när någon frågar om hjälp. Fransson (1999) diskuterar trovärdighet som ett viktigt 

argument för ledarskapskonstruktionen och att trovärdigheten ligger sådant som 

motsvarar de förväntningar som finns inom professionen, exempelvis vad gäller 

klädstil och korrekthet i allmänhet. Att föregå med gott exempel kan sägas utgöra en 

del av trovärdigheten hos de anställda på byrån. Hjälpsamheten är en central del i 

advokatbyråns strävan efter att vara mjuka och öppna och genom att agera på ett sätt 

som överensstämmer med den strävan upplevs agerandet som rimligt i förhållande 

till hur en ledare förväntas agera. Fransson (1999) beskriver vidare att trovärdigheten 

utgör en grundläggande aspekt av att kunna bygga tillit. När en individ bedöms 

trovärdig i sitt agerande, skapas också möjligheten att bygga relationell tillit 

(Fransson, 1999). Detta blir tydligt hos advokatbyrån, där en ledare förutsätts föregå 

med gott exempel – alltså vara trovärdig och inte enbart uttrycka sig på ett tilltalande 

vis utan även agera på detta vis.  

  

När det kommer till ledarskap finns en tydlig medvetenhet om det självstyre i form 

av kunskap och självständigt arbete som kommer med att vara professionell och alla 

medarbetare tillskrivs ett visst mått av ledarskap bara genom sin utbildning. Detta 

resonemang är dock helt frikopplat från vad gruppen uttrycker är ledarskap för dem. 

Här fokuseras istället ansvarstagandet och självständigheten, snarare än att föregå 

med gott exempel. Det blir tydligt att när gruppen pratar om det egna ledarskapet 

åsyftas andra saker än när de pratar om ledarskap generellt.  
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Kombinationen av självständigheten och det förväntade att fråga om hjälp när en inte 

själv kan går i viss mån stick i stäv med vad Winroth (1999) beskriver som en 

profession med en förväntan att alla inom den har en egen åsikt. Här blir skillnaden 

mellan den inre och yttre professionen tydlig och att det inom den inre professionen 

(den mellan den professionella och dennes kollegor) inte finns några förväntningar 

om att alla ska ha en egen unik åsikt. Tvärtom framhävs vikten av att fråga andra när 

en inte kan eller vet och vikten av att hjälpa till när en är den som kan eller vet. Detta 

anses inom byrån vara ett korrekt agerande, eftersom det stämmer överens med de 

värden som genomsyrar advokatbyrån - att vara varm och ostrikt - och därmed också 

ökar trovärdigheten hos de anställda (Grey, 1998). Det anses bättre att erkänna sin 

okunskap eller att en inte vet hur en ska tackla ett problem, än att chansa.  

  

”Ledarskap är ju att man ska kunna hjälpa andra i arbetet och få ihop en bra grupp, 

lite så. Man måste både kunna ge och ta och man måste kunna lyssna, tror jag är 

väldigt viktigt som ledare. Och känna av situationen.” 

Respondent 6, 2019-04-16 

  

Sammanfattningsvis anses ledarskap beröra ett särskilt agerande: att föregå med gott 

exempel, att lyfta och hjälpa, att inte kategorisera och att hålla ihop en grupp. 

Somliga berör också vad de inte anser vara ledarskap. Stort fokus kopplat till ordet 

ledarskap läggs på handlingar och någon koppling till en specifik yrkesroll görs 

sällan hos respondenterna, annat än i de fall där skillnaden mellan begreppen chef 

och ledare diskuteras. Istället beskriver både respondent 1 och respondent 6 att det 

finns ett stort utrymme för medarbetarna att själva vara ledare, men åsyftar då inte i 

första hand ett särskilt agerande utan möjligheten att självständigt utföra sitt arbete, 

baserat på varje medarbetares stora kunskap och att de arbetar självständigt med sina 

arbetsuppgifter. 

  

4.2.2 Den gemensamma konstruktionen 
Alvesson (2017) beskriver att en viktig aspekt av ledarskapskonstruktionen är hur 

personers handlingar motsvarar de inblandades uppfattningar och tolkningar av vad 

en ledare borde göra. Det är denna aspekt som i stor mån är avgörande för huruvida 

det ledarskapet som konstrueras i en grupp kan anses lyckat och begripligt eller ej. 

Ledarskapskonstruktionen är således inte enbart beroende av professionens ramar för 
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vad som anses passande och förväntat, utan även att samtliga deltagare i 

konstruktionen uppfattar professionen på samma eller liknande sätt (Alvesson, 2017). 

 

En händelse som varit i särskilt fokus på advokatbyrån är framtagandet av policys. 

Initiativet till en personalpolicy kom från en medarbetare och mötte till en början 

visst motstånd hos ägaren, som ansåg att policys inte riktigt låg i linje med 

advokatbyråns framtoning som öppen och mjuk. Policyn utarbetades av ägaren som 

sedan lät medarbetarna ta del av utkastet och komma med förslag och åsikter vilket 

resulterade i en personalpolicy ”som är rundad och inte fyrkantig” (Respondent 1, 

2019-04-16). I dagsläget håller advokatbyrån också på att ta fram en miljöpolicy och 

behovet av policys beskrivs som i ökad takt med att personalstyrkan växer. Detta 

tillvägagångssätt kan kopplas till hur Ekman (1999) beskriver att texter som 

exempelvis styrdokument vanligen behandlas i organisationer. Ekman (1999) 

beskriver att det vanligaste är att berörda medarbetare sällan medverkar i 

utformningen av styrdokument, någonting som inte stämmer med hur framtagningen 

av policydokumenten på advokatbyrån gått till. Enligt Ekman (1999) använder 

medarbetarna småprat för att tolka och konstruera ledarskap utifrån dessa texter, ett 

konstruerande som löper horisontellt och helt utesluter de formella cheferna som inte 

deltar i verklighetens småprat. I advokatbyråns fall sker detta muntliga tolkande 

åtminstone till viss del tillsammans med ägaren. Detta skulle då kunna ses som ett 

exempel på att ägaren svarar mot de gemensamma beskrivningarna av ledarskap som 

att föregå med gott exempel: om den ägaren vill att medarbetarna ska ta egna 

initiativ, behöver denne också visa att det finns takhöjd för sådana. 

  

”Gärna en ledare som ger mig utrymme att vara kreativ, att jag kan få, som jag säger, 

titta i min kalender och så kan jag få göra upp min plan lite själv och att jag kan få 

hitta på saker och lyfta idéer med personen.” 

Respondent 2, 2019-04-16 

  

Ett exempel på sådan takhöjd är möjligheten medarbetarna har att komma med egna 

idéer och ges möjlighet att prova dem, vilket har skett exempelvis med nya metoder 

för att få in fler klienter. 

  



  
 

61 

Alvesson (2017) lyfter vikten av att vid studier av hur ledarskap konstrueras ta 

hänsyn till medarbetarnas vilja att ta rollen som följare och den påverkan som graden 

av vilja har på hur värdefullt ledarskapet upplevs. Ungefär hälften av respondenterna 

refererar under intervjuerna till den formella ledaren när vi ber dem berätta om sin 

syn på ledarskap, antingen genom att prata om specifika händelser eller genom att 

beskriva hur den formella ledaren motsvarar det respondenten beskriver som 

ledarskap. Under några av intervjuerna nämns också det ansvar den formella ledaren 

är ålagd av Advokatsamfundet när det gäller att bära huvudansvaret för byråns 

biträdande jurister. Påverkan på ledarskapskonstruktionen från andra än den egna 

gruppen är också någonting som lyfts av Ellmers, De Gilder & Haslam (2004), som 

påpekar att ledarskapet också förhåller sig till andra gruppers ledare. För att 

ledarskapet som konstrueras ska accepteras måste det inte enbart svara mot gruppens 

förväntningar, utan även tydligt särskilja sig från andra gruppers ledare och ledarskap 

(Ellmers, De Gilder & Haslam, 2004). 

  

4.2.3 Ledarskapet på advokatbyrån 
Att med ord beskriva hur någonting uppfattas behöver inte vara det samma som att 

beskriva hur någonting faktiskt är. Att studera hur ledarskapet på advokatbyrån 

konstrueras kan inte enbart göras genom att lyssna på vad som sägs om ledarskapet i 

sig. Vi lyssnar även på andra berättelser. Ägaren bekräftar vad Winroth (1999) 

skriver om miljön på advokatbyråer – att den är spretig i den bemärkelsen att det är 

svårt att hålla ihop en grupp där alla arbetar på ett väldigt självständigt sätt. Därför är 

ägaren också mycket bestämd på den punkten att hen inte är ute efter att leda i det 

lilla, utan i det stora, så att alla går åt samma håll. Hen beskriver det som att det är 

som att köra tåg och att hens uppgift är att föra tåget mellan stationerna.  

  

”Om jag kör tåget så är jag ju inte inne och tittar i varje kupé hur det går till utan jag 

vill ju att de ska haka på åt samma håll på nåt sätt.” 

(Respondent 1, 2019-04-16) 

  

Om ägaren kör tåget mellan stationerna, så sköter administrationen tidtabellen, i den 

bemärkelsen att majoriteten av bokningarna inte sker direkt av advokaterna eller 

juristerna själva, utan via kontakt med den administrativa sidan. Detta ställer stora 

krav på tillräckliga ämneskunskaper även inom administrationen, för att kunna förstå 

och fördela inkommande ärenden till rätt person och för att fördelningen av uppdrag 
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ska betraktas som legitim och rimlig (Stein, 1999). Denna arbetsfördelning går i viss 

mån också emot vad Winroth (1999) beskriver som en central del av det faktum att 

advokater och jurister ofta beskriver sig som individualister och sällan vill låta någon 

annan bestämma deras arbetsuppgifter. Medarbetarna beskriver att den upplevda 

känslan av kontroll över vad som händer under en arbetsdag är mycket låg. 

”Verksamheten styr den [dagen], och jag prioriterar den”, säger en av respondenterna 

(Respondent 5, 2019-04-16), vilket fångar upp balansgången i 

ledarskapskonstruktionen.  

  

Att ha denna typ av fördelning av arbetsuppgifter och att dessa arbetsuppgifter sköts 

av den administrativa resursen möjliggör också för ägaren att fortsätta vara 

yrkesverksam, och inte fastna med arbets- och personaladministration enbart. Ägaren 

beskriver sig också främst som advokat och inte som ledare. Detta medför att ägaren 

fortfarande delar sina medarbetares verklighet i den bemärkelsen att vederbörande 

fortfarande är en del av den, någonting Stein (1999) framhåller är en av grunderna 

för hur konstruktionen av ledarskapet tar form, eftersom en delad verklighet ligger 

till grund för känslan av gemenskap i en grupp.  

  

Att den administrativa rollen är den som står för fördelningen av fall och klienter blir 

de anställdas upplevelse av kontroll över sin arbetsdag är nästintill obefintlig. Denna 

bristande känsla av kontroll går över alla yrkesroller på byrån och beskrivs som 

närmast ett normaltillstånd att inte riktigt veta vad som kan hända – att det inte finns 

några vanliga dagar på jobbet utan att dagarna styrs helt utifrån verksamhetens, och 

därmed också klienternas, behov. Samtidigt ligger möjligheten att prioritera bland de 

tilldelade arbetsuppgifterna fortfarande kvar på den enskilde individen, vilket ger 

möjlighet att arbeta självständigt och skapa sig kontroll i arbetsvardagen. 

Arbetsuppgifterna utförs individuellt såtillvida att varje medarbetare ansvarar för sina 

egna arbetsuppgifter, vilket vanligen är det normala på en advokatbyrå (Winroth, 

1999). I de fall arbetsuppgifterna inte kan utföras självständigt är det självklart att be 

om hjälp med någonting en inte på rak arm kan. Okunnighet i en specifik fråga 

beskrivs inte som någonting negativt, men som grunden för att vara en duktig 

yrkesutövare under förutsättning att okunnigheten hanteras som en möjlighet att lära 

sig någonting nytt.  
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4.2.4 Självbestämmande och småprat 
Winroth (1999) och Fransson (2012) lyfter båda det faktum att professionalisering av 

ett yrke tenderar att generera en hög grad av individualism och självbestämmande, 

baserat på den höga graden av ämneskunskap som följer med inträdet i en profession. 

Ändå beskriver medarbetarna på advokatbyrån att de upplever det som att 

arbetsdagen styr dem ifråga om vad som ska göras. Självbestämmandet syns istället i 

det faktiska utförandet av arbetsuppgifterna och prioriteringen av dem. 

Medarbetarna berättar att normen på advokatbyrån när en stöter på en uppgift en inte 

har den direkta lösningen på, är att fråga en kollega. Gemensamt för medarbetarna är 

att de gärna vänder sig till ägaren och frågar denne om råd, men det uttrycks att det 

finns en poäng med att fråga vem som helst egentligen, eftersom fler då får möjlighet 

att lära sig någonting nytt. Ägaren själv berättar att hen alltid ser till att åka inom 

advokatbyrån även de dagar hen ska vara i rätten, för att ingen av medarbetarna ska 

bli stående en arbetsdag med frågor de behöver få besvarade.  

 

Småprat beskrivs av både Sjöstrand och Tyrstrup (1999) och Berger och Luckmann 

(1991) som en central del i ledarskapskonstruktionen och också som en del av den 

normerande verksamheten i organisationen. Medarbetarna beskriver att en arbetsdag 

innehåller många olika samtal dem emellan, även om beskrivningarna av vad dessa 

samtal innehåller varierar. Det uttrycks att samtalen vid fikaraster oftast har 

intentionen att handla om annat än arbetet, men ofta tenderar att handla om arbetet 

ändå, exempelvis genom att någon behöver hjälp med ett ärende eller att det 

upptäcks att byrån eller någon person på den kan vara jävig i ett mål.  

  

”Och då blir det ju faktiskt mest ofta så att man sitter och pratar skit. Eller lite 

privatliv, lite arbete… det flyter ju ihop så att det är ju inte så att man absolut inte 

pratar arbete på fikarasterna utan det gör vi ju faktiskt ganska mycket det också.” 

(Respondent 3, 2019-05-02) 

  

Dessa fikastunder har inte som uttalat syfte att fatta beslut eller leda, utan ses som ett 

sätt för medarbetarna att komma samman. Ändå får de stundtals rollen av 

beslutsfattande, när medarbetarna hjälps åt att lösa problem. I frågorna och hjälpen 

ligger också en normerande ritual som handlar om att följa byråns tanke om att vara 

varm, mjuk och öppen. Att fikastunderna inte alltid följer den av gruppen uppfattade 

agendan – att handla om annat än arbetet – kan medföra att effekterna av de beslut 
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som trots allt fattas inte uppfattas på samma vis av alla parter, eftersom alla inte 

nödvändigtvis uppfattar dem som lika betydelsefulla (Alvesson, 2017). 

 

4.2.5 Att bli och vara överens 
Advokatbyråns inriktning mot ett varmt, öppet och mindre strikt bemötande nämns 

ofta av både ägaren och medarbetarna. Vikten av att alla accepterar detta sätt att 

tänka poängteras också som en viktig del i att få gruppen att fungera. Inriktningen 

presenteras tydligt redan vid första mötet i rekryteringssammanhang. I gruppen 

uttrycks att även om alla är väldigt olika, och det på grund av det kan uppstå 

diskussioner, så är alla överens om vikten av att agera på ett varmt, öppet och mindre 

strikt vis gentemot klienterna.  

  

”...en lite varmare byrå där man har förståelse for att klienterna tycker att det är 

jättejobbigt oftast att komma in på en advokatbyrå då och att man kan göra det på så 

många olika sätt och man behöver inte göra det på det kala, tråkiga typiskt 

advokatiga sättet.” 

(Respondent 4, 2019-04-16) 

  

För att ett ledarskap ska konstrueras på ett fullt ut fungerande vis behöver gruppen 

som deltar i konstruktionen vara överens om vilka förutsättningar, målbilder och 

verktyg som ska vara viktiga i konstruktionen (Alvesson, 2017). Gruppen behöver 

också ha en gemensam uppfattning om vad i ledarskapet som är betydelsefullt och på 

vilket sätt. Som Grey (1998) poängterar räcker det vanligen inte med att besitta stora 

ämneskunskaper inom en profession för att konstrueras som ledare. Kompetensen 

behöver kompletteras med en uppvisad förståelse för professionens och 

organisationens normer såsom uppförande och andra sociala koder.  

  

Eftersom ägaren av advokatbyrån i detta fall är vad som skulle kunna kallas för 

upphovsman till den grundtanken som byrån har, och också är den som först 

introducerar grundtanken för nyanställda vid intervjutillfällen, är det också ägaren 

som sedan byråns öppnande har tillskrivits denna idé som sin, även om medarbetarna 

delar den. Ett sätt att försäkra sig om att normen bevaras i företaget är genom så 

kallad kooptering, alltså att anställa personer som motsvarar även de krav som inte 

uttalats i ansökan, exempelvis genom klädsel eller liknande (Lindgren, 1992; 

Holgersson, 1999). Då många av de som arbetar på byrån idag inte varit 
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rekryteringar som skett via annons utan genom uppsökande, framgår det tydligt att 

arbetet med att forma gruppen tar stor hänsyn till ägarens grundtanke om ett 

agerande som är ostrikt och bygger på värme och öppenhet. Det beskrivs att det 

upplevs som väldigt viktigt att alla nykomlingar i gruppen passar in och fungerar på 

ett liknande sätt som redan befintliga medlemmar.  

  

Detta sätt att arbeta ger medarbetarna två olika normer att förhålla sig till. Dels 

normen som kommer från professionen, representerad främst av Advokatsamfundet, 

men också normen som råder på advokatbyrån. När dessa båda normer kan 

accepteras samtidigt av alla inblandade, blir de också grunden för att kunna besvara 

frågorna om ledarskapets förutsättningar, målbilder och verktyg (Alvesson, 2017). 

Det framgår tydligt under intervjuerna att samtliga medarbetare accepterar 

advokatbyråns normer, samt att de inte ser något ”skav” mellan Advokatsamfundets 

reglerande arbete och byråns normer – att de överens om att normerna utan problem 

går att sammanfoga. Att det är högt till tak på advokatbyrån och att ägaren 

uppmuntrar diskussioner och meningsutbyten talar för att gruppen har en stor strävan 

efter att förstå varandra och bli överens i när gruppen inte är det från början.  
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5 Diskussion 
I fokus för den här uppsatsen är konstruktionen av ledarskap och identitet. I 

konstruktionen av ledarskapet inom en profession grundar sig konstruktionen inte 

enbart i individers enskilda uppfattningar utan även i professionens eget normsystem. 

Genom ett konstruktionistiskt synsätt på ledarskap förflyttas fokus från den tidigare 

polemiken mellan de åtskilda statiska rollerna som ledare och följare, för att istället 

lämna plats för relationer människor emellan. Relationerna ligger till grund för den 

gemensamma konstruktionen av en delad verklighet. Inom den delade verkligheten, 

som i denna studies fall utgörs av en liten advokatbyrå, konstrueras också deltagarnas 

identiteter, både på ett personligt plan och på ett yrkesmässigt plan. Konstruktionen 

av identiteter utformas även av omgivningens förväntningar. Medan vissa individer 

känner starkast för den personliga identiteten upplever andra ett närmare band med 

en den sociala identiteten. Dessa upplevelser av identitet och dess influenser får stor 

effekt på den lojalitet en medarbetare känner mot sin arbetsplats och arbetsgivare.  

  

5.1 Identitet 
En fråga som blir betydande när vi diskuterar identitet är huruvida personerna i 

organisationen identifierar sig som ett jag eller som ett vi (Latham, 2012). Den 

personliga identiteten blir i detta fall den identitet som individen format i sin kontext 

som medarbetarna på advokatbyrån förhåller sig till medan den sociala identiteten 

formas som organisationens identitet. När medarbetarna beskriver sin yrkesroll går 

det att urskilja en tredje tydlig identitet som verksam inom juridik då vad som är av 

betydelse för medarbetarna rör främst arbetet – den professionella identiteten. Detta 

gäller advokaterna/juristerna, men också affärsstödet som uttrycker att det alltid 

funnits en önskan att arbeta på en advokatbyrå. Den personliga identiteten som 

jurist/advokat eller som arbetande på advokatbyrå är tydligt framträdande, men de 

identiteter som finns ter sig också olika beroende på socialt sammanhang, framförallt 

beträffande advokaterna och juristerna. Relationen kollegor emellan beskrivs som 

varm och öppen, någonting som återspeglar sig i den personliga identiteten, och även 

den sociala, medan det i deras yrkesroll krävs att de antar en ”starkare” identitet i 

arbetet utanför kontoret. ”Rak rygg, fast blick” blir talande när den värme som 

präglar advokatbyrån tvingas åsidosättas för att arbetet i rättens ska kunna utföras, 

likaså när en av respondenterna uttrycker att det ibland krävs att en tar på sig 
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”advokatkavajen”, en annan advokatroll, i sammanhang utanför kontoret och 

gemenskapen med kollegorna. 

  

Förutom de personliga identiteter som formar jaget hos medarbetarna på byrån finns 

en framträdande social identitet som formats efter ägarens tanke om advokatbyråns 

identitet. Samtliga av respondenterna återger detta i sina intervjuer, och både 

relationen kollegor emellan och med byrån beskrivs med liknande ord. Att föregå 

med gott exempel och att leva ut tanken om organisationsidentiteten är ett sätt för 

ägaren att forma denna identitet och upprätthålla den. Exempelvis kan ägaren ta emot 

klienter som kliver in på byrån, någonting denna uttrycker är ett agerande denne 

önskar hos alla medarbetare. Vikten av att hitta medarbetare som passar in i den 

sociala identiteten beskrivs av flera respondenter. Dessa uttrycker även att ägarens 

tanke med byrån och dess identitet är något ägaren lyft upp tidigt, ibland redan under 

deras första möte under arbetsintervjun. Den sociala identiteten är således stark i 

denna advokatbyrå, och den motsvarar även den personliga identitet som personerna 

i organisationen håller gentemot varandra. Samtidigt strider den mot den strikta 

yrkesroll som kan tvingas antas i rätten. Detta innebär att medarbetarna på 

advokatbyrån förhåller sig till flera identiteter och, precis som Winroth (1999) 

beskriver, väljer identitet efter sammanhanget de befinner sig i. Det är därför inte 

möjligt att avgöra vilken identitet som individerna på byrån förhåller sig starkast till. 

 

Den mer strikta professionella identiteten som krävs exempelvis i rätten är starkt 

kopplad till advokatyrket. Detta uttrycker både ägaren och medarbetare som berättar 

att det var den strikta och stela känslan som juridiken förknippas med som de ville 

ifrån och att advokatbyrån därför strävar efter att gå emot detta. Detta tyder på att 

advokatbyrån präglas av professionen då den varma känsla som byrån vill förmedla 

ändå måste visa på en professionalitet (Fransson, 2012). Att vi stötte på en av 

medarbetarna klädd i kostym, efter att ha spenderat dagen i rätten, och att 

medarbetarna annars går klädda i mindre formella kläder på kontoret talar för att 

professionens strikthet får ta plats när den behövs. När den strikta yrkesrollen behövs 

i rätten används även en mer formell klädsel för att anta denna identitet, och att ”ta 

på sig advokatkavajen” får här en dubbel betydelse.  
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För att en professionell organisations identitet ska få fäste krävs det att denna 

identitet förhåller sig till professionen som sådan (Alvesson, 2000). Det är därför av 

stor betydelse att advokatbyråns identitet förhåller sig till advokatprofessionen vilket 

till stor del formas av Advokatsamfundets och dess medlemmars lagar och 

regleringar. Advokatbyråns identitet beskrivs av sina medarbetare som särskiljande 

gentemot andra advokatbyråer med mer värme och mindre stramhet än dessa. Likväl 

förhåller den sig fortfarande till de regleringar som samfundet upprättat, vilket 

innebär att organisationens värderingar inte konkurrerar med professionens. Trots att 

personerna på advokatbyrån uttrycker en stark koppling till sin identitet inom 

advokatprofessionen möts denna identitet med advokatbyråns identitet på sådant sätt 

att det är möjligt för medarbetarna att också knyta sig an till byråns identitet. Detta 

skulle även innebära att Advokatsamfundets och advokatbyråns mål och värderingar 

som är överensstämmande är vad som stärker lojaliteten hos medarbetarna och får 

dem att stanna genom att identiteten hos organisationen och professionen 

överensstämmer. 

  

Som lösning på bristen på lojalitet i professionella branschen presenteras två 

tillvägagångssätt; att antingen stärka lojaliteten med hjälp av monetära medel och 

regleringar eller bygga långsiktiga relationer (Alvesson, 2000). På advokatbyrån 

finns det en tydlig tanke att bygga långsiktiga relationer mellan kollegorna och detta 

görs bland annat genom aktiviteter utanför arbetet och att även inkludera 

medarbetarnas familjer på dessa aktiviteter. Dessa relationer syns även i hur 

respondenterna beskriver sina kollegor och de öppna samtal som präglar relationen. 

Utan att göra en bedömning i medarbetarnas lön och hur monetära belöningar 

används i organisationen är det möjligt att långsiktiga relationer på advokatbyrån 

stärker lojaliteten för medarbetarna att stanna på byrån. Att starta eget är en 

möjlighet för advokaterna och juristerna att erhålla högre lön och belöningar, och 

därför är det inte säkert att monetära drivmedel är ett tillräckligt stöd för att anställda 

ska stanna kvar i organisationen. Däremot kan det finnas särskilda regleringar 

gällande exempelvis klienter vilket kan försvåra processen att gå från anställd till att 

starta eget. Alvesson (2000) presenterar även ett tredje sätt att stärka lojaliteten vilket 

istället fokuserar på att hindra medarbetare från att lämna organisationen genom att 

använda negativ retorik i de fall där någon har lämnat organisationen. Huruvida detta 
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tillämpas på advokatbyrån går inte att avgöra men det finns en öppenhet med att 

personer lämnat byrån utan att detta uttrycks som någonting negativt.  

Hogg (2001) beskriver att ett viktigt bidrag till den sociala identiteten är de typer 

som skapas i ett försök att kategorisera sig själv och andra för att förstå sin 

omgivning. När människor och grupper placeras i dessa typer följer även ett 

antagande om deras förväntade beteende. De likheter och olikheter som dessa typer 

föder skapar ett ”vi-och-dom”-tillstånd (Hogg, 2001). På advokatbyrån är det möjligt 

att urskilja flera typer. Precis som de indelningar av respondenter vi har gjort i våra 

intervjuer finns det tre kategorier i organisationen: ägare, advokater/jurister och 

affärsstöd. Dessa skiljer sig från varandra i sin yrkesroll och förväntas agera på ett 

visst sätt på grund av vad som förutsätts av typen. Detta blir tydligt när flera 

respondenter, såväl advokat som affärsstöd, uttrycker vilka fördomar de haft om 

advokater tidigare; någonting som ändrats under deras tid på advokatbyrån de nu 

verkar i. Typerna blir här inte lika tydliga då respondenterna inte pratar om sina 

kollegor i dessa kategorier utan som en enda stor gemenskap. Ett ”vi-och-dom” kan 

däremot urskiljas i två andra kontexter: gentemot klienter och gentemot andra byråer. 

Medarbetarna uttrycker att klienter placerar advokatbyrån i en typ som förutsätter ett 

visst beteende, vilket sedan kastas omkull när de besöker byrån då dess identitet inte 

motsvarar förväntningarna. Medarbetarna placerar i sin tur sina konkurrenter i ett 

annat fack än sin egna typ då de själva säger sig skilja sig från andra advokatbyråer.  

  

En meningsskapare kan inte skapa mening själv, utan beskrivs av Weick (1995) vara 

beroende av den kontext den verkar i, däribland andra människor i sin omgivning. 

Om människorna i meningsskaparens omgivning har uppfattningar som stämmer väl 

överens med varandra, inverkar detta på vilken betydelse meningsskaparen tillskriver 

olika händelser (Weick, 1995). Centralt för meningsskapande är också oväntade 

händelser (Weick, 1995), någonting som på advokatbyrån tillhör vardagen. Dagarna 

beskrivs innehålla stor variation och en mängd olika utfall av händelser, någonting 

som uttrycks vara en av de stora behållningarna med arbetsplatsen och yrkesområdet. 

Det oväntade i arbetet beskrivs på advokatbyrån som någonting förväntat, medan 

oväntade yttre händelser som inte är direkt kopplat till själva yrkesutövandet beskrivs 

som överraskande och irriterande, men någonting som alltid hanteras. Om det 

oväntade då alltid förväntas bör snarare de förväntade händelserna, när verksamheten 

stagnerar och rutiner skapas, som blir det oväntade. Om meningsskapande händer när 
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det oväntade inträffar, finns det möjlighet till meningsskapande när vardag blir 

vardag. Rasterna är ett exempel på en rutin som ser likadan ut varje dag men 

eftersom detta är en av de få förväntade dagliga inslagen kan mening skapas när 

denna förväntade rutin bryts.  

  

Öppenhet används som ett sätt att skapa en mening med den specifika verksamheten 

och blir således ett återkommande ämne i samtal, både mellan personer i 

organisationen och som referens med personer utanför organisationen. Det oväntade 

med denna byrå är att ytterdörren är öppen och att klienter kan komma in utan att 

boka tid, vilket blir ett sätt att skapa mening eftersom det är oväntat jämfört med 

andra byråer, enligt respondenterna. Öppenheten visar sig även inom byrån med 

öppna kontorsdörrar, öppet samtalsklimat och personliga relationer kollegor emellan, 

vilket bidrar till att befästa meningen genom att fortsätta bevara öppenheten. Somliga 

av medarbetarna är periodvis frånvarande från kontoret och genom öppna dörrar 

möjliggörs dessa öppna relationer trots att det kan gå dagar, ibland upp till en vecka, 

innan kollegorna är samlade. Även om arbetet utförs individuellt får de öppna 

dörrarna agera som en symbol för den öppenhet advokatbyrån står för.  

  

I det ständiga flödet av händelser skapas mening genom agerande (Weick, 1995). 

Detta kan exemplifieras med att medarbetarna på advokatbyrån ofta pratar med 

varandra när de stöter på uppgifter de inte vet hur de ska hantera. När medarbetarna 

pratar om händelser som lyfts upp ur detta ständiga flöde och diskuterar vad det är 

som händer påbörjas ett meningsskapande. Respondenterna uttrycker att de försöker 

att inte prata arbete under raster och fritid men att detta ändå sker eftersom det är en 

naturlig samlingspunkt för sådana diskussioner. Meningsskapandet sker således inte 

bara under arbetet utan även utanför givna arbetssituationer.  

  

Vad den omgivning som individen befinner sig i anser om en händelse har också ett 

inflytande på meningsskapandet och individens självbild. Att någon utomstående 

ifrågasätter vad som händer rubbas denna meningsskapares egna uppfattning (Weick, 

1995). När vi kommer till advokatbyrån och ställer frågor om vad som sker och 

varför kan svaren vi får också vara ett sätt att skapa mening. Många uttrycker att 

situationen att bli intervjuad är någonting ovant, trots att de flesta har erfarenhet av 

att prata inför folk, exempelvis vid förhandlingar i rätten. Att vi som utomstående 
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sätter dem inför en situation som inte faller inom de förväntade ramarna för oväntade 

händelser kan betyda att vi startat någonting bara genom att ställa frågan. Våra 

intervjuer tvingar respondenterna att själva prata om vad det är som händer och även 

ifrågasätta detta. Frågan är huruvida denna situation endast rubbar cirklarna till viss 

del eller förändrar meningsskapandet och deras egna uppfattning om sin identitet 

helt. 

  

5.2 Ledarskap 
Ledarskapet på advokatbyrån konstrueras på flera olika plan. Majoriteten av 

respondenterna beskriver ledarskap på ett liknande sätt, vilket tyder på att 

samstämmigheten om vad ledarskap är för dem är stor. Däremot kan de 

beskrivningar av vad ledarskap är som respondenterna ger inte förklara varför ägaren 

också konstrueras som ledare, eftersom beskrivningarna tycks stämma in på 

gruppens uppfattning av samtliga medarbetare. Att beskrivningarna av vad ledarskap 

är, är samstämmiga med beskrivningarna av hur respondenterna uppfattar varandra, 

skulle kunna vara en förklaring till varför alla medarbetare i viss mån också beskrivs 

vara ledare.  

  

Vad som särskiljer ägaren från övriga medarbetare är dels den hierarkiska positionen 

som ägare till advokatbyrån men även mängden erfarenhet, där ägaren är den med 

mest yrkeserfarenhet från advokatbranschen. Denne uttrycker att hen alltid tar sig tid 

att åka förbi kontoret, även de dagar hen ska vara borta i rätten hela dagen och att en 

av anledningarna till att hen gör det är för att medarbetarna inte ska fastna i problem 

de vill diskutera och bolla. Dessa delar bidrar till att medarbetarna kan acceptera 

ägaren som just ledare. Ytterligare en aspekt av konstruktionen av ledarskapet på 

advokatbyrån gäller det faktum att byrån är ett mikroföretag och att ägaren 

fortfarande är yrkesaktiv i den bemärkelsen att denne även tar sig an klienter och 

arbetar som en advokat. Yrkeskunskaper och att dela sina medarbetares ”verklighet” 

är en viktig aspekt i att konstrueras som ledare (Ekman, 1999). Mikroföretagets 

småskalighet möjliggör för ägaren att dela sina medarbetares verklighet, vilket bidrar 

till att medarbetarna kan acceptera denne som ledare.  

  

Den nära identifikationen med advokatbyråns sociala identitet är ytterligare en aspekt 

av hur ledarskapet konstrueras. Genom att medarbetarna identifierar sig med den 
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sociala identiteten skänker den också en mening till vad som pågår på advokatbyrån 

och en förklaring till varför det som händer, händer. Så länge gruppen är överens om 

vad som händer och värdet av det, kommer konstruktionen av ledarskapet att bära 

frukt genom att vara en fungerande konstruktion (Alvesson, 2017). Den sociala 

identiteten bottnar till stor del i ägarens grundtanke med att överhuvudtaget starta 

byrån, vilket uttrycks väldigt medvetet av gruppen. Det pratas om ägarens idéer och 

tankar som just ägarens och medarbetarna refererar sitt förhållningssätt till dem som 

positivt. Detta gör det tydligt att medarbetarna också konstruerar sig själva som 

följare, i den bemärkelsen att de väljer att följa ägarens tankar om hur byråns 

identitet ska se ut (Alvesson, 2017). Det är just dessa tankar om advokatbyråns 

identitet som beskrivs som att vara urskiljande för det ledarskap som konstrueras på 

byrån – att andra byråer inte är lika varma, öppna och ostrikta och att det är i detta 

som den unika identiteten och därmed också det unika ledarskapet ligger. Detta 

medför att ledarskapet inte enbart accepteras som motsvarande gruppens 

förväntningar, men också för att det uppfattas finnas en tydlig skillnad mellan 

advokatbyråns ledare och ledare på andra byråer (Ellmers, De Gilder & Haslam, 

2004).  

  

Beskrivningarna av vardagen och den sociala kontexten är också ett viktigt inslag i 

att förstå hur ledarskapet konstrueras (Winroth, 1999). I den sociala interaktionen 

spelar tilliten en stor roll, både den mellan den professionella och dennes klienter, 

men också den mellan kollegorna på en advokatbyrå. För att det ska skapas en tillit 

mellan yrkesutövarna på advokatbyrån och byråns klienter krävs det att klienterna 

uppfattar byrån som trovärdig. Detta gäller även när en tillit mellan ledaren och 

medarbetarna ska byggas upp. Denna trovärdighet kan exempelvis påverkas av hur 

klädsel och bemötande stämmer överens med förväntningar enligt rådande normer. I 

advokatprofessionen som sådan förutsätts rätt klädstil inom professionens ramar för 

att uppfattas trovärdig och bygga tillit (Fransson, 2012). Klädseln på advokatbyrån 

beskrivs av medarbetarna som beroende av situationen – en mer formell klädsel i 

rätten och en mer personlig, fri och klientanpassad klädsel på kontoret. Trots att den 

identitet som ägaren till byrån skapat i viss mån inte omfattas av den konventionella i 

advokatprofessionen beskrivs omgivningens reaktioner på identiteten och sättet att 

verka på – varmt, öppet och ostrikt – som positivt. Detta skulle kunna innebära att 

professionen som sådan inte kräver mer än professionell yrkesutövning för att en 
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advokatbyrå ska anses trovärdig, eller att advokatbyråns identitet inte skiljer sig 

tillräckligt från resterande för att falla utanför professionens ramar.  

En annan del av vardagen är de stunder som inte till utseendet präglas av arbete. Vad 

som framgår tydligt är att den allmänna uppfattningen i gruppen är att fikastunderna 

syftar till att komma samman och umgås, men att stunderna också har en möjlighet 

att ”slå över” och istället bli informella möten för diskussion av arbetsrelaterade 

angelägenheter. Flera av respondenterna beskriver värdet av de två ”schemalagda” 

gemensamma fikastunderna över Skype som advokatbyråns båda kontor har – att alla 

får en möjlighet att komma samman och utbyta information som samtliga 

medarbetare behöver ta del av. Mer skillnad finns i svaren som berör övriga 

fikastunder, där någon uttrycker att kollegorna försöker att inte prata jobb alls och en 

annan uttrycker att det är perfekta tillfällen att bolla saker och kontrollera så att det 

inte finns några störningsmoment i pågående arbete. Genom att, även under 

gemensamma fikastunder, diskutera arbete blir detta en informell arena som kan 

användas för att sprida normer och fatta beslut i ett mer informellt sammanhang än 

de regelbundna mötena (Ekman, 1999). I de fall dessa sammankomster består av 

småprat får individerna möjlighet att beskriva sin verklighet, som de uppfattar dem, 

och tillsammans konstruera en gemensam uppfattning om verkligheten (Berger & 

Luckmann, 1991). Denna gemensamma verklighet blir sedan en del av 

ledarskapskonstruktionen och avgörande för i vilken utsträckning gruppen uppfattar 

den på ett samstämmigt vis.  

  

5.3 Identitet och ledarskap 
Konstruktionen av ledarskapet på advokatbyrån förutsätter att ägaren ger utrymme 

för sina medarbetare att utöva sin profession, varigenom ett visst mått av 

självständighet är förväntat – både från övriga kollegor, professionen som sådan och 

klienterna (Winroth, 1999). För att medarbetarna ska kunna vara sina egna ledare i 

sitt yrkesutövande krävs det att ägaren släpper på kontrollen. I gengäld förväntas 

medarbetarna också agera i enlighet med den gängse uppfattningen om ledarskap och 

därigenom också uppfylla advokatbyråns tanke om att vara en lite mindre stel och 

lite mera öppen advokatbyrå. Identiteterna på advokatbyrån blir således flera – den 

som präglas av mantrat rak rygg, fast blick och som motsvarar den professionella 

identiteten och den yttre professionens förväntningar, den som varm, öppen och 

ostrikt som motsvarar den sociala identiteten och den inre professionens 
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förväntningar och slutligen den personliga identiteten. För att den inre professionens 

identitet ska accepteras av medarbetarna krävs det att den inte avviker från den yttre 

professionens förväntningar, då den yttre professionen är en grundläggande 

förutsättning för att medarbetarna överhuvudtaget ska kunna utföra sitt juridiska 

arbete styrt av denna profession (Alvesson, 2000). Ägaren, som i detta fall är 

upphovsman till tanken om den inre professionens identitet, måste därför ge 

utrymme för medarbetarna att tolka den inre professionens identitet på ett sådant vis 

att denna identitet kan konstrueras ihop med den yttre professionella identiteten. 

Ägaren ger de rätta förutsättningarna för medarbetarna att kunna förhålla sig till 

byråns framträdande identitet utan att behöva släppa på sin professionella identitet, 

och i gengäld är medarbetarna lojala och stannar på byrån. Genom att acceptera och 

förvalta den identitet som ägaren har byggt upp advokatbyrån kring, konstruerar 

medarbetarna aktivt ägaren som ledare. Om de inte skulle konstruera ägaren som 

ledare skulle de inte längre ha tillgång till identiteten eftersom den kommer från 

ägaren, och både genom samtal och medvetet agerande förmedlas av ägaren.  

  

Meningsskapandet bottnar i identitetsskapandet (Weick, 1995). I den stund som 

medarbetarna accepterar den sociala identiteten som präglar byrån blir också 

identiteten en del av deras meningsskapande. När de inte accepterar identiteten, såväl 

den professionella som den sociala identiteten, behöver de hitta nya sätt att skapa 

mening och identiteten behöver konstrueras om. Detta får också inverkan på hur 

ledarskapet konstrueras i 

enlighet med vad Alvesson 

(2017) beskriver om 

upplevelsen av vad, hur och 

varför ledarskap 

konstrueras.  

Alvessons modell (2017) 

visar på olika stadier av 

ledarskapskonstruktion. 

Advokatbyrån befinner sig 

idag i det fält som 

Alvesson (2017) benämner som high alignment leadership (vår markering), där 

gruppen delar uppfattning om vad som pågår och värdet av det som pågår. 

Figur 2, Key dimensions in alignment-misfit. (Alvesson, 2017) 
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Medarbetarna uttrycker en förståelse och acceptans för advokatbyråns identitet som 

varm, öppen och ostrikt och beskriver en enig uppfattning om hur arbetsdagen ser ut, 

trots att arbetsuppgifterna i sig är väldigt skiftande. Det är viktigt att poängtera att det 

är så situationen ser ut vid studiens specifika tillfälle, men att ändrade uppfattningar 

om den sociala identiteten eller meningsskapandet kan komma att förändra hur 

ledarskapet konstrueras och hur värdet av det upplevs. Exempelvis skulle det kunna 

vara att den sociala identiteten inte längre upplevs gå att kombinera med den 

professionella identitetens värderingar, eller att medarbetarnas personliga identiteter 

inte längre medger att de kan acceptera att vara följare. Konstruktionen av 

ledarskapet pågår kontinuerligt varför förändringar i den kan ske med kort varsel, när 

meningsskapandet ställs på sin spets inför skiftningar i identitetstillhörighet eller 

oväntade händelser.  
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6 Slutsats 
Syftet med uppsatsen har varit att öka förståelsen för ledarskap och identiteter som 

konstruktion, hos ett företag i en professionell bransch. Studiens teoretiska bidrag har 

varit att studera identiteter och ledarskap som konstruktion hos ett professionellt 

mikroföretag i en konservativ bransch. Mot bakgrund av de tidigare studier som 

hänvisats till i uppsatsen kan vi konstatera att identitet och ledarskap konstrueras och 

fungerar på liknande vis i mikroföretag i den bemärkelse att professionen är lika 

närvarande även i ett mindre företag. Däremot blir det rent hierarkiska avståndet inte 

lika stort i ett mikroföretag, vilket bland annat ger att både ägare och medarbetare har 

större möjligheter att dela verklighetsuppfattning. 

  

Studiens praktiska bidrag har varit att undersöka om, och i så fall hur, konstruktionen 

av identitet och ledarskap gör att medarbetare väljer att stanna på en advokatbyrå. 

Studien har visat att den sociala identiteten måste uppfattas som kompatibel med den 

professionella identiteten för att medarbetarna ska kunna acceptera denna. Det 

samma gäller för ledarskapet, som måste gå i linje med de båda identiteterna och 

dessutom svara mot de överenskomna kriterierna för vad som gör ledarskapet 

begripligt och värdefullt.  

  

6.1 Forskningsfrågor 
För att uppfylla studiens syfte har två forskningsfrågor rörande identitet och 

ledarskap använts, vilka besvaras nedan. 

  

6.1.1 Vilken eller vilka identiteter konstrueras inom en professionell 
verksamhet? 
Studiens första forskningsfråga berör identitetsskapandet och vilka identiteter som 

konstrueras hos medarbetare och ägare. Identitet har i studien rört sig om relationen 

mellan den professionella identiteten format av advokatbranschen och den sociala 

identiteten i att arbeta på advokatbyrån. Ägaren har upphovsrätt på den sociala 

identiteten i den mån att dennes tanke om identiteten utgör anledningen till att byrån 

existerar. De som arbetar på byrån förhåller sig till och upprätthåller advokatbyråns 

identitet som varm, öppen och ostrikt, vilken även överensstämmer med deras 

personliga identitet som antas på kontoret. När de befinner sig i andra juridiska 

sammanhang, exempelvis i rätten, antar de en mer strikt identitet starkt kopplad till 

professionen och de förväntningar som omgivningen har på advokattypen. Den 
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sociala identiteten samspelar med den professionella och accepteras eftersom det är 

en förutsättning för att arbeta på byrån. Även ledaren genomgår denna 

transformation mellan olika identiteter i sin yrkesroll. Dennes ledarroll är inte lika 

tydligt framträdande som yrkesrollen i den bemärkelsen att ledaren inte pratar om sig 

själv som ledare utan som advokat. Ledaren blir således genom sin yrkesutövning en 

del av gruppens gemenskap och är med i konstruktionen av identiteten som både 

medarbetare och ledare.  

  

6.1.2 Vilket ledarskap konstrueras inom en professionell verksamhet? 
Studiens andra forskningsfråga berör det ledarskap på advokatbyrån som konstrueras 

hos medarbetare och ägare. På denna fråga har vi fått svar som alla på något vis säger 

någonting om respondenternas syn på ledarskap. Även om alla respondenter i sina 

uttalanden om ledarskap inte aktivt refererat till ledarskapet på advokatbyrån säger 

svaren någonting om vad respondenterna upplever som utgångspunkter i sina egna 

konstruktioner av ledarskap.  

  

Ledarskap uppfattas som ett agerande – att stötta, hjälpa och lyfta medarbetarna, så 

att de ges möjlighet att arbeta på det självständiga vis som professionen förväntar sig. 

Möjligheten att agera på detta vis ställer krav på erfarenhet, kunskap och en 

medvetenhet om de förväntningar som både den professionella och den sociala 

identiteten ställer på ledarskapet. Gruppen är överens om både värdet av ledarskapet 

och vad det är som pågår i ledarskapskonstruktionen vilket medför att ledarskapet 

blir accepterat. Samtidigt uppfattas ledarskap som någonting som alla på 

advokatbyrån äger genom sin egen kompetens och förmåga till självständigt arbete 

och individuellt beslutsfattande. En betydande del av byråns identitet är att hjälpa 

varandra och bemöta varandra på ett varm och öppet vis, vilket blir en motpol till 

professionens traditionella individualism. Medarbetarnas vilja att acceptera rollen 

som följare balanserar upp dessa två och konstruerar ett accepterat ledarskap. Vad 

som konstruerar den formelle ledaren, tillika byråns ägare, som faktiskt accepterad 

ledare bottnar i dennes arbetslivserfarenhet, tillgång till och förståelse för 

medarbetarnas verklighet samt en vilja hos medarbetarna att vara följare.  

  

6.1.3 Uppfyllande av syfte 
Syftet med uppsatsen har varit att öka förståelsen för ledarskap och identiteter som 

konstruktion hos ett företag i en professionell bransch. Den sociala identiteten hos 



  
 

79 

advokatbyrån är en produkt av det prat och agerande som stämmer överens med 

identiteten. Överensstämmelsen mellan den individuella identiteten, den sociala 

identiteten och den professionella identiteten upplevs som stor hos både ägare och 

medarbetare, vilket också medför att dessa går att acceptera och kombinera. Det 

finns en överenskommelse inom den sociala identiteten om att alla frågar varandra 

om hjälp, men också att ledaren är den som anses ha störst kunnande och därför 

också blir den självklara personen att fråga. Genom detta blir rollerna som ledare och 

följare tydliga, även när samtliga respondenter ger uttryck för ett ledarskapsagerande 

som inte centreras till ledaren själv. Uppfattningen om vad ledarskap är förbehålls 

därför inte en ledare, utan beskriver i stor mån samtliga medarbetare på 

advokatbyrån. Däremot tillskrivs ledarskapet den person med högst hierarkisk 

position och längst erfarenhet av yrket. Ledarskapet konstrueras i advokatbyrån 

närmast som en stödfunktion i syfte att underhålla ett likriktat identitetsskapande och 

underlätta meningsskapandet. Att en ledare accepteras i en sådan professionell, 

individualistisk bransch beror på att trots att alla är sin egna ledare i sin 

yrkesutövning, vill de vara följare och inkluderas i den sociala identiteten. 

  

6.2 Samhälleligt bidrag 
I en professionell bransch som juristbranschen medför individualism och större 

lojalitet mot professionens identitet än organisationens att det blir svårt att få 

medarbetare att stanna på advokatbyråer. Genom att studera social identitet och 

ledarskap som konstruktion i en sådan profession kan förståelsen för varför 

medarbetare väljer att stanna på eller lämna företaget öka.  

  

Mikroföretag, tillsammans med små och medelstora företag, utgör 97 procent av 

företagen i Sverige och bidrar stort till företagandet och samhällets utveckling. 

Eftersom mikroföretag av naturliga skäl inte kan ha samma hierarkiska uppdelning 

som större företag är det av intresse att studera hur identitet och ledarskap 

konstrueras i sådana miljöer. På grund av sin storlek är mikroföretag extra känsliga 

för plötsliga personalförändringar och kompetensförlust som kan ske till följd av att 

medarbetarna inte kan identifiera sig med den sociala identiteten och därför väljer att 

sluta, för att istället följa den professionella identiteten på annat håll. 

Advokatbranschen har därutöver en normerande syn på att starta egen byrå som ett 

naturligt steg i karriären. Därför kan denna studie bidra till en ökad förståelse för den 
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sociala identiteten och ledarskapet som konstruktion och därmed också hur dessa 

båda påverkar medarbetare till att stanna kvar på hos advokatbyrån.  

  

6.3 Vidare studier 
Under denna studie har fokus legat på intervjuer med medarbetarna och ägaren där 

frågorna på något sätt berört ledarskap, identitet och arbetsvardagen. Denna studie är 

endast små nedslag i verkligheten. För vidare studier vore det av intresse att 

genomföra djupa observationer över längre tid, i syfte att lägga mer fokus på vad det 

är som händer och vilka överenskommelser som förblir outtalade, istället för vad som 

sägs och på så vis ytterligare belysa själva händelseprocessen inom vilken 

konstruktionen av identitet och ledarskap sker. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide I 

 

Berätta om dig själv i din yrkesroll 

Varför arbetar du med det du gör? 

Vad är viktigt för dig i din yrkesroll? 

 

Berätta om din arbetsvardag 

Berätta om något tillfälle på din arbetsplats som skett som du inte förväntat dig 

 

Berätta om dina kollegor 

Hur skulle du beskriva relationen till dina kollegor? 

 

Vad tänker du på när du hör ordet advokatbyrå? 

Hur skulle du beskriva din och byråns relation till Advokatsamfundet?  

 

  



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide II 

 

Vad gör du på fika-och lunchrast? 

Vad gör du när du får ett ärende (uppgift) och du inte vet hur du ska göra? 

Vad gör du när du får ett ärende (uppgift) och inte hinner? 

Vad gör du om/när du stöter på ett problem på jobbet som inte rör ditt arbete? 

Vad gör du för att utvecklas i din yrkesroll? 

  



  
 

III 

Bilaga C - Figurförteckning 
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