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Sammanfattning: AKKA (Akademiska kollegors ansvar) är en ledarskapsut-
bildning som har genomförts på Lunds Universitet fyra 
gånger mellan 2005 och 2011. AKKA syftar till att lära ut 
ett genusintegrerat ledarskap. Vi har genomfört en tvådelad 
studie som syftar till att utvärdera de lärprocesser som del-
tagarna i utbildningen har genomgått samt om de utövar ett 
genusintegrerat ledarskap i sitt nuvarande arbete. Ytterligare 
har vi undersökt vilka diskurser kring ledarskap som är syn-
liga i de rapporter som skrivits efter genomförandet av pro-
grammen. Vi analyserar hur författarna förhåller sig till le-
darskap, sig själva, deltagarna och genus, och vilken bild av 
ledarskap som förmedlas, således belyser vi diskursiva ten-
denser i deras arbete mot ett jämställt universitet. Vi har 
använt oss av teorier kring lärande, det akademiska ledar-
skapet, och framförallt förändringen av det i vår undersök-
ning av lärprocesser hos kursdeltagare i AKKA. Studien är 
genomförd med en enkätundersökning som skickades till de 
senaste deltagarna av programmet samt en kritisk diskurs-
analys av delar av de rapporter som AKKA:s styrgrupp har 
författat. Resultat och analys visar att AKKA har varit en 
positiv utbildningsinsats för deltagarna. Kompetenser kring 
vikten av ett jämställt ledarskap har höjts och utövandet av 
ett sådant har ökat. 

Vi identifierade tre överordnade diskurser kring ledarskap.  
Dessa var den feministiska, den akademiska och den mark-
nadsinriktade. Vi fann att den feministiska diskursen var 
överordnad de andra och således är styrgruppens egna texter 
i konsensus med programmets syfte.  
Med vår uppsats hoppas vi kunna belysa behovet av genus-
integrerade ledarskapsutbildningar inom akademin. Vi 
uppmanar till ytterligare utvärderingar av ledarskapsutbild-
ningar för att akademiska ledare ska få rätt kompetenser och 
vara utrustade för resan till ett jämställt universitet. 
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Förord 
Många gånger under processen av att skapa denna uppsats har det känts osäkert om hur 
och när uppsatsen skulle färdigställas. Andra studier och jobb har ibland prioriterats 
över uppsatsen du nu har framför dig. Under våren och sommaren har arbetet dock fort-
skridit med varierande fart. Vi har fått hjälp under vägen och skulle först och främst 
vilja tacka vår handledare Bosse Bergstedt som vid våra handledningstillfällen, och via 
e-mail, alltid lugnat oss och trott på den väg vi valt och hjälpt oss att ta oss vidare.  

Utan Ingrid och Kajsa i AKKA:s styrgrupp och deras välvilja till studien hade uppsatsen 
självklart aldrig blivit av. Inte bara har de godkänt det utan också e-mailat, träffat oss 
och förklarat för oss hur de ser på AKKA, delat med sig av sina lärdomar och inspirerat 
oss! 

Ett speciellt tack till Maria Löfgren Martinsson som under hela vår studietid har varit 
där för att svara på frågor, peppa och stötta, det var också Maria som tipsade oss om 
AKKA och hjälpte oss med den initiala kontakten.  
Vi vill även tacka internet och teknikens under, utan dem hade uppsatsen aldrig blivit 
klar då den senare delen av den har skrivits på skilda håll i Sverige och Australien.  
 

Olov och Lisa  
 
Melbourne/Malmö augusti 2012 
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund  
I en initial fas av uppsatsarbetet diskuterade vi sinsemellan hur synen på ledarskap ser 
ut. Vem (eller vilka) är ledare? Vad är en ”bra” ledare”? Ser ledarskap olika ut i olika 
kontexter? Vi var intresserade av att undersöka hur ledarskap konstrueras utifrån sam-
hällets normer, specifikt den manliga normen men även andra rådande normer kring 
etnicitet, religion, sexualitet, ålder, funktionalitet med flera. Det vill säga, vi var intres-
serade av att ha en intersektionell ansats på konstruktionen av ledarskap. För att sätta 
det i en kontext av vårt framtida personalvetaryrke bestämde vi oss för att vi ville titta 
på en ledarskapsutbildning, och där undersöka vilket sorts ledarskap och vilken sorts 
ledare som lyfts fram som ideal. I en sådan undersökning faller det sig naturligt att or-
ganisationen som ledarskapsutbildningen hålls i och lärandeprocesser i ovan nämnda 
blir aktuella att också ta del av. Vår förförståelse är att ledarskap generellt och i olika 
organisationer specifikt är starkt styrda av de normer som finns i samhället och inom 
organisationen. På så sätt blir/är ledarskap både skapat av normer men agerar också 
normerande då de, ledarna, oftast har en förebildsposition inom organisationer, och om 
så inte så innehar de en maktposition och utövar makt på så sätt.  

Med hjälp av vår kurssamordnare kom vi i kontakt med AKKA (Akademiska kollegors 
ansvar) som är ett genusintegrerat ledarskapsprogram vid Lunds Universitet. Vi blev då, 
genom samtal med styrgruppen, intresserade av att, utöver att undersöka ledarskaps-
normer, undersöka hur deltagare i AKKA ser på vad de lärt sig av programmet och hur 
detta har förvaltats inom organisationen som både programmet och deltagarna verkar 
inom, Lunds universitet.  

1.2 Intressen som format uppsatsen  
Då AKKA ser på ledarskap som något konstruerat och således även formbart (Lövkro-
na, Agrell & Widén, 2006) är detta även en utgångspunkt i vår uppsats. Synen på ledar-
skap som något konstruerat medför en förståelse för att ledarskap, och synen på vad 
som är ett idealt ledarskap, kommer att se olika ut i olika tider och på olika platser. 
AKKA utgår från att det traditionellt (socialt konstruerade) kvinnliga egenskaper inte 
har premierats som ledaregenskaper. I och med AKKA vill de lära ut ett ”gott” ledar-
skap för både kvinnor och män som verkar inom en akademi som styrs av kollegiala val 
och, gamla, patriarkala strukturer. AKKA:s ledarskapsprogram måste förhålla sig till 
externa faktorer så som organisatoriska förutsättningar, normativa förväntningar på le-
darskap och patriarkatet. Vi är intresserade av hur det ledarskap som AKKA konstruerar 
lyckas förhålla sig till de påverkansfaktorer som finns. Vi är också intresserade av huru-
vida deltagarna lär sig om ledarskap för att de ska bli ”bättre ledare” eller om de lär sig 
om ledarskap för att kunna förändra synen på ledarskap inom Lunds Universitet och på 
så sätt fungera som ”förändringsagenter”(Lövkrona et al., 2006). Vi är här intresserade 
av att undersöka bakomliggande faktorer som kan påverka utfallet, det vill säga läran-
deprocessen. Dessa bakgrundsfaktorer är bland annat motivation, tidigare erfarenheter, 
kompetens kring och synen på genus.  

I en inledande fas av uppsatsskrivandet var vi inte säkra på vilken väg vi skulle välja då 
de två olika spåren vi var intresserade av var mycket olika. Vi stod i ett vägval där det 
fanns två vägar att gå. Vårt initiala intresse för ledarskapsdiskurserna ställdes mot det 
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som AKKA:s styrgrupp hade lyft som en önskan, lärprocesserna. Diskurser kring ledar-
skap var det som vi kände starkast för men vi ville också erbjuda AKKA något som 
kunde vara till hjälp för dem. Vi valde tillslut att gå på båda spåren. Detta gör att våra 
två frågeställningar inte helt naturligt kan kopplas till varandra och att även de teorier 
och metoder vi använt skiljer sig från varandra. Mer om hur resultatet av detta blivit 
rent praktiskt kan läsas i kapitel 1 under rubrik 1.4 Uppsatsdisposition. Våra reflektio-
ner kring hur detta har fallit ut kan läsas i kapitel 5 under rubrik 5.2 Reflektion kring 
uppsatsens materialval, uppbyggnad och resultat. 
1.2.1. AKKA 
2004 fick Personalenheten vid Lunds Universitet i uppdrag av Rektorsämbetet att skapa 
ett särskilt ledarskapsprogram för kvinnor inom akademin, detta inför stundande dekan-
val. Den dåvarande situationen var att endast en av åtta dekaner var kvinnor, något som 
dåvarande rektor, Göran Bexell, ville ändra på. AKKA är ett genusintegrerat ledar-
skapsprogram, vilket innebär att programmet har en kvalitativ ansats till det kvantitativa 
jämställdhetsarbetet (Lövkrona & Widén, 2012). Programmet är genusintegrerat på så-
dant sätt att under genomförandet av samtliga moment i programmet är genusfrågor 
närvarande. Detta bidrar till att jämställdhetsfrågor blir en naturlig del av ledarskapsut-
vecklingen hos deltagarna. Genom att inte skilja på genusfrågor och ledarskapsfrågor 
undviks diskussioner om närvaron av genus och relevansen av att lyfta frågorna blir 
naturlig. Programmet har genomförts i fyra omgångar där de två första enbart var för 
kvinnor vid Universitetet och då stod AKKA för akademiska kvinnors ansvar. Sedan 
omgång tre av AKKA är programmet även öppet för män och fördelningen bland delta-
garna är numera hälften kvinnor hälften män. AKKA är ett årslångt program där delta-
garna träffas en gång i månaden, med sommaruppehåll. Programmet inleds och avslutas 
med en tvådagars-internat och där emellan ses deltagare, med styrgrupp och gästförelä-
sare under heldagar. Programmet är uppbyggt kring kunskapsseminarier, arbetssemina-
rier (bland annat arbetande med case och rollspel), i fakultetsöverskridande tvärgrupper 
och ett ”projektarbete” som deltagarna skriver i grupp eller individuellt. Under AKKA 
IV fick deltagarna även en kursbok som behandlade ledarskap och genus till sitt förfo-
gande. Sammanlagt har 120 personer gått AKKA genom åren och det senaste program-
met med trettio deltagare avslutades i december 2011. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Med ovanstående som bakgrund till vår syftesformulering vill vi utreda det ledarskap 
som formuleras i ledarskapsprogrammet AKKA och hur det används och vidareförmed-
las inom organisationen Lunds universitet. Detta gör vi genom att besvara våra två frå-
geställningar som vi presenterar nedan. Vi skriver vår uppsats från ett perspektiv där vi 
står utanför AKKA som program då vi varken deltagit i eller format AKKA. På många 
sätt ligger våra sammanhang dock nära programmets. Detta eftersom AKKA genomförs 
på Lunds universitet där vi också studerar vid programmet för personal- och arbetslivs-
frågor. Genom att undersöka vilket sorts ledarskap som synliggörs, och på så sätt pre-
mieras, inom AKKA vill vi ge programmet större möjlighet att påverka vilken typ, eller 
vilka typer, av ledarskap som ses som önskvärda inom Lunds universitet. Vidare vill vi 
undersöka hur lärandeprocessen ser ut i ledarskapsprogrammet. Vi vill undersöka läran-
deprocesser för att se hur utbildningen påverkar den individuella utvecklingen, men 
även hur AKKA, som program, påverkar ledarskapet inom Lunds universitet. Utifrån 
detta har vi formulerat två stycken forskningsfrågor som följer nedan:  
- Vilka diskurser kring ledarskap synliggörs i AKKA:s rapporter? 
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- Hur ser deltagarna på de lärprocesser de genomgått under AKKA? 

1.4 Uppsatsdisposition  
Vår uppsats är en uppsats men kan också ses som uppdelad i två för att besvara de två 
olika frågeställningarna. Båda frågeställningarna syftar dock till att öka förståelsen för 
behovet för AKKA som program. Då vi valt skilda teorier och metoder för att besvara 
de båda frågeställningarna har vi också sett ett behov av att tydliggöra hur uppsatsen är 
disponerad och hur den kan läsas.  
Den ena frågeställningen som utgör vår uppsats syftar till att genomföra en kritisk ana-
lys av vilka diskurser kring ledarskap som synliggörs i AKKA:s rapporter. Denna ana-
lys genomförs på fyra texter författade av AKKA:s styrgrupp. I kapitel 2 Kontext och 
teoretiska perspektiv, syftar det som behandlas under 2.2 AKKA:s kontext, till att ge en 
teoretisk bakgrund till det sammanhang som AKKA har skapats i och formats av. Vida-
re beskrivs i kapitel 3 Metod, under rubrik 3.2 Kritisk diskursanalys, den metod som vi 
valt att använda för att genomföra analysen. I kapitel 4 Empiri och analys, under rubrik 
4.2 Diskursanalys av AKKA:s rapporter, presenteras sedan analysen av rapporterna.  

Vår andra frågeställning undersöker tidigare deltagare i AKKA:s lärprocesser och an-
vändning av förvärvad kunskap. Detta sker genom en enkätundersökning där fokus lig-
ger på deltagarna av AKKA IV:s kunskapsanvändning i arbetet och hur stort handlings-
utrymme de ges att utöva det ledarskap som har lärts ut. I kapitel 2 Kontext och teoretis-
ka perspektiv, finns under rubrik 2.3 Lärandeprocesser, en teoretisk bakgrund till kom-
petensutveckling och lärandeprocesser. Metodkapitlet, kapitel 3, presenterar under ru-
brik 3.3 Enkätundersökning, hur vi gick tillväga i skapandet och genomförandet av en-
käten. I kapitel 4 Empiri och analys, finns sedan under rubrik 4.3 Enkätresultat och 
analys, en presentation av de data som enkäten gett oss och även en analys av ovan 
nämnda data. 

I kapitel 5 presenteras sedan en slutdiskussion som sammanfattar våra fynd från båda 
frågeställningar. Där presenteras även våra förslag på fortsatt forskning och en reflek-
tion kring den process det har varit att skriva vår uppsats. Vi funderar över processen i 
teman som material, metod och resultat.  

Detta gör att uppsatsen kan läsas på olika sätt, ett alternativ är såklart att läsa den från 
början till slut och på så sätt växelvis läsa om de olika frågeställningarna och hur vi be-
handlar och bemöter dem. Den kan också läsas frågeställning för frågeställning och en-
ligt läsanvisningarna ovan dela upp uppsatsen, detta för att möjligtvis göra uppsatsen 
mer lättillgänglig.  
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2. Kontext och teoretiska perspektiv 
I följande kapitel av uppsatsen presenterar vi vår teori men även en kontext till uppsat-
sen. Teorin är uppdelad utifrån våra två, relativt skilda, frågeställningar. Dessa två delar 
presenterar teori som på olika sätt hjälper oss att skapa en förståelse inför besvarande av 
våra frågeställningar. Under rubriken 2.2 AKKA:s kontext fokuserar vi på ledarskap och 
den akademiska kontext som AKKA genomförs i. Här finns även teori kring genus som 
begrepp och teori. Den andra delen, som finns att läsa under 2.3 Lärandeprocesser, in-
nehåller teorier kring lärstilar, lärprocesser samt kring hur kompetenshöjande insatser 
kan skapas utifrån detta.  

2.1.1 Akademiskt ledarskap 
2.2.2 AKKA:s kontext 
Den akademiska världen är starkt präglad av historiska strukturer och dess kultur här-
stammar från medeltida förrättningar(Peterson, 2010).  Historiskt sett har universitet 
och högre lärosäten präglats av ett fokus på akademiska meriter.  En persons akademis-
ka meriter har även legat till grund för möjligheter till anställning på högre befattningar 
så som dekan, prodekan och rektor. Inom den akademiska organisationskulturen har 
kopplingar dragits mellan att kunna prestera akademiskt välskrivna texter och att vara 
en passande ledare för ett läroverk. Således kan sägas att det akademiska ledarskapet har 
utvecklats och präglats av egenskaper som i första hand är kopplade till individuella 
prestationer och status inom forskningsvärlden snarare än ledarskapsfärdigheter och 
formell utbildning inom ledarskap (Peterson, 2010). En tydlig följd av detta är till ex-
empel hur rektorer traditionellt har utsetts. De tillsätts genom en nomineringsprocess 
där en valberedningsgrupp är ytterst ansvarig för att välja en kandidat som regeringen 
sedan fattar beslut om. Fram tills nyligen sköttes denna process helt och hållet internt 
och först på senare år har i vissa fall en konsult anlitats för att hjälpa till i rekryterings-
processen. 

Inom akademin talas det om ett kollegialt styre vilket innebär att ledare nomineras och 
till viss del tillsätts (detta är olika för olika positioner) av dess likar (Peers). På grund av 
att ledare tillsätts av personer som innehar ungefär samma titlar och arbetsområden och 
som styrs av värderingar som lyfter vetenskapliga ideal, reproduceras också dessa ideal 
och ett gott ledarskap tillskrivs då egenskaper som snarare syftar till vetenskapliga fär-
digheter än ledarskapsfärdigheter. När ledamöter i fakultetsnämnder ska väljas ingår det 
att de ska vara vetenskapligt kompetenta lärare (Svenskförfattningssamling [SFS] 
1993:100). Detta betyder att ledamöterna måste vara disputerade.  Först i en Svensk 
författningssamling från 2010 (SFS 2010:1064), som är en revidering av tidigare hög-
skoleförordning står det att vid tillsättning av lärare, professorer och lektorer ska såväl 
akademisk skicklighet som pedagogisk skicklighet vara ett krav för anställning. Det 
framgår i denna författningssamling att dessa färdigheter ska väga lika tungt vid val av 
anställning.  
I och med att val av ledare utses kollegialt återkommer vi till att synen på pedagogisk 
och vetenskaplig skicklighet reproduceras efter de ideal som har format akademin. 
De kollegiala valen och nomineringarna präglas av att personer i liknande positioner 
med liknande bakgrund och erfarenheter argumenterar och diskuterar tills konsensus 
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kring en fråga har nåtts. Detta sker utan större inblandning från utomstående aktörer och 
ledarens/ledarnas kanske viktigaste förutsättning för att bli ledare är att deras kollegor 
har förtroende för dem, eftersom de ska tillsättas av just dessa. Kälvemark och Lönn 
(2004) beskriver den akademiska ledaren som den främste bland likar.  

2.1.3 Förändringen av det akademiska ledarskapet 
Det akademiska ledarskapet står i dagsläget inför en stor utmaning då den organisation 
som ska ledas har förändrats avsevärt för att passa in i det marknadsorienterade samhäl-
let (Levidow, 2002). På grund av att statens inblandning i universitets strukturer och 
arbete har minskat och att universitet idag mestadels måste förhålla sig till resultatbase-
rade mål har deras autonomi och handlingsutrymme ökat, detta menar Levidow (2002).  
Detta har inneburit att det finns ett stort behov att inom läroverk utveckla ledarskap och 
att vissa positioners arbetsuppgifter har skiftat från att tidigare vara mestadels inriktade 
på renodlade akademiska uppgifter och beslutsfattande till att även innefatta administra-
tiva och strategiska uppgifter och beslut. Det kan sägas att universiteten idag måste vara 
marknadsanpassade på det sätt att de blir konkurrenskraftiga. Enligt Kälvemark och 
Lönn (2004) har detta inneburit en förändring av vad ett akademiskt ledarskap innebär. 
Det ställer även andra och ökade krav på personer i ledarroller som måste kunna leva 
upp till och tillgodose de nya behoven samtidigt som de måste förhålla sig till äldre ide-
al och bibehålla det akademiska förtroendet från sina kollegor. 
I och med dessa krav löper ledare risk att fastna i rollkonflikter där de slits mellan att 
vara administrativa ledare och samtidigt framstående forskare. Många personer i ledar-
positioner inom akademin identifierar sig i första hand som forskare trots att deras tjäns-
ter framförallt består av beslutsfattande och ledaruppdrag (Peterson, 2010).  
Ytterligare en aspekt av det kollegiala ledarskapet är att ledaren förväntas vara just en 
kollega samtidigt som denne har en kontrollerande funktion vilket kan försvåra kollegi-
alt samarbete och umgänge. Det kan sägas att ledaren har gått från att vara en kollega 
till att vara en strateg som på ett organisatoriskt plan ska göra lärosätet mer konkurrens-
kraftigt. Detta sker på bekostnad av kollegiala principer då beslut om till exempel be-
sparingar ofta inskränker forskares autonomi. Beskrivningen av egenskaper som är ef-
tersträvansvärda hos en akademisk ledare har förändrats till att passa marknaden med 
begrepp som strategisk, förändringsbenägen och resultatinriktad (Peterson, 2010). 

2.1.4 Akademisk organisationskultur  
Akademier har historiskt varit en arena som uteslutande har varit öppen för män. Detta 
har genom historien påverkat kvinnors begränsade intåg på arenan och än idag råder en 
obalans mellan könen inom många områden. För att fördjupa oss i organisationskultu-
ren ska vi fördjupa oss i synen på ledarskap och olika aktörer inom den akademiska 
arenan. 

Ur ett genusperspektiv kan sägas att den akademiska kulturen är starkt präglad en man-
lig norm. Akademins normer, värderingar och attityder är könade vilket påverkar både 
kvinnor och mäns möjligheter att avancera till olika anställningar. Likaså påverkar det 
vilka attribut som anses som önskvärda hos en ledare. Synen på ledarskap är i mångt 
och mycket förknippat med manliga ideal, samtidigt som det förknippas med akademis-
ka ideal. I detta ska ledarskapet också förhålla sig till den nya påverkansfaktorn som 
marknaden utgör (Peterson, 2010). 
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Ledare inom akademin fungerar också som förmedlare av kultur och de är även delakti-
ga i förändring eller bibehållande av kulturella normer och värderingar. Detta genom att 
till exempel rektorer har mycket inflytande i utformande av policys och styrdokument 
vilket gör att de till viss del påverkar vilka frågor som uppmärksammas och arbetas 
med. Exempelvis kan nämnas att AKKA utbildningarna initierades av rektor som en del 
av en satsning på ökad jämställdhet (Lövkrona et al., 2006)  
I dagsläget innehas de mest prestigefyllda positioner, och då också de mest inflytelseri-
ka, av män vilket gör att de klassisk manliga idealen och synen på kompetens i många 
fall bibehålls och återskapas. Om män besitter dessa positioner så kan det främja homo-
socialitet vilket ytterligare gör att universitetskulturen binds till den begränsande påver-
kan som kollegiala värderingar och urvalsprocesser kan medföra. De som då sitter i val-
beredningar eller nämnder kan vara benägna att välja personer som liknar dem själva 
och detta kan påverka synen på vilka kompetenser som är önskvärda hos en ledare, ofta 
utan grund i ledarskapskompetenser (Peterson, 2010). Enligt Bjuremark (2002) används 
begreppet ”klassisk akademiskt” för att beskriva de kompetenser som är önskvärda för 
en ledare inom akademin. Detta är ett ytterst oklart begrepp och innebörden bestäms 
helt av de som ska tillsätta ledaren i fråga. Att förändra kulturen är en svår och långsam 
process mycket på grund av att nytillsatta ledare påverkas av och måste förhålla sig till 
den rådande kulturen (Peterson, 2010; Yukl, 2010).  

2.1.5 Förändringen av synen på ledarskap och det faktiska ledarskapet  
Den förändring av ledarskap och uppgifter som åtagande av dessa positioner innehar har 
betydelse för synen på ledarskapet. En ledarroll inom akademin innebär idag större fo-
kus på administration. En åtgärd för att kunna få till en långvarig positiv förändring av 
ledarskapsideal är att förändra rekryteringsprocessen av nya ledare. Som tidigare nämnt 
riskerar nytillkomna ledare att formas av dem som valt ut dem och efter de ideal som 
valberedningen värderar. Dessa ideal är ofta subjektiva och kan grunda sig i åsikter och 
värderingar av kompetens som i första hand är kopplade till bilden av den egna akade-
min snarare än faktiska ledarskapskompetenser.  

Genom att förändra rekryteringsprocesser från att ske genom stängda, kollegiala möten 
och nomineringar till att ske med stor öppenhet och transparens med tydliga riktlinjer 
ökar chansen både för att kvinnor ska kunna få ledarpositioner och att rätt person är på 
rätt plats. I dessa fall krävs det att de kompetenser som är önskvärda konkretiseras och 
hanteras på ett så objektivt sätt som möjligt. Kontentan blir att minimera den kollegiala 
styrningen och istället utgå ifrån faktiska kompetenser och att ha en meritokratisk syn 
på vad en ledarroll innebär (Peterson, 2010). 
I förlängningen kan detta också bidra till att statusförändringar minimeras. I denna kon-
kretisering av önskvärda egenskaper som efterfrågas bör en del bestå av ett förtydligan-
de av vad som faktiskt efterfrågas. Peterson (2010) diskuterar hur uttryck som ”klassisk 
akademisk” (sid 153) och andra uttryck som för sig själva är intetsägande används för 
att beskriva hur en bra ledare ska vara. Enligt Peterson kan dessa ordval bidra till en 
reproduktion av ojämnställda attityder och ideal inom akademin. Om det istället söktes 
utifrån dokumenterad erfarenhet och objektiva meriter skulle processerna bli mer till-
gängliga för personer i utsatta grupper, samt att rekryterarna skulle kunna stå till svars 
för varför de valde en person framför någon annan. För att tillsättandet av en ledare ska 
ske på andra premisser krävs också att synen på ledarskap och även kollegor ändras. En 
professionalisering av ledarskapet kan vara aktuellt. Även fokus på vad som utgör en 
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bra medarbetare kan behöva ändras. Det kollegiala synsättet som sätter forskarens auto-
nomi först kan i det här fallet utgöra ett hinder för att utveckla ett transparent ledarskap. 
Istället kan det faktiska meriterande prestationer behöva lyftas. Ett problem som då upp-
såt är vad som är meriterande eller inte.  
Yukl (2010) skriver om ”performance orientation” där fokus sätts på vad personer pres-
terar snarare än vilka de är. Yukl (2010) framhäver att detta synsätt kan bidra till att det 
som ses som statushöjande baseras på effektivitet och utförda uppgifter snarare än hur 
bra personen passar in i den rådande organisationskulturen. Kälvemark och Lönn (2004) 
diskuterar hur bilden av en akademisk ledare, som bygger på ideal av ”klassiskt manli-
ga” attribut påverkar vilka som blir ledare. De påpekar också att de på de lärosäten som 
har kvinnliga ledare har styrelsens ordförande också varit kvinna. Men enligt Kälve-
mark och Lönn (2004) beror inte dessa tillsättningar på homosocialitet, vilket ses som 
en del av förklaringen till varför män väljer män. Istället menar de att Styrelseordföran-
dena har varit tydliga i sina ställningstagande kring vad det är för kompetenser som ef-
tersöks snarare än vem det är som eftersöks. Det kan sägas att transparensen i tillsätt-
ningsprocesserna har ökat då kvinnor har agerat sakkunniga och att subjektiva värde-
ringars betydelse har minskat.  

I högskoleförordningen står det att såväl kvinnliga som manliga kandidater till att bli 
rektorer ska föreslås i så stor utsträckning som möjligt. Samt att jämställdhetsaspekten 
ska beaktas i tillsättningsarbetet och att det för regeringen ska redovisas hur denna 
aspekt har beaktats (SFS 2010:1064). Något som är intressant att nämna i det här avse-
endet är det som Göransson (2007) diskuterar. Nämligen att det är viktigt att skilja på 
ledarpositioner inom akademin. I arbetet med att synliggöra icke jämställda förhållan-
den räcker det inte att se till rektorer. I tillsättandet av rektorer finns viss extern inbland-
ning och denna post kan även ses som ett offentligt åtagande då rektorer för lärosäten 
figurerar i media och fungerar som talesperson för akademin. Detta i kontrast till deka-
ner som agerar utanför allmänhetens blickfång och i princip endast måste förhålla sig 
till interna kollegiala krav och attityder. Detta ställer helt olika krav på transparens och 
kontroll av tillsättningsprocesser.  

En annan aspekt av det akademiska ledarskapet och förändringen av det är hur synen på, 
och den faktiska, mångfalden förändras. Under senare år har antalet kvinnor på ledande 
positioner ökat. Till exempel utgjorde kvinnor 25 % av landets universitetsrektorer år 
2001 och 39 % år 2006 (Peterson, 2010). Detta har inneburit en förändring av grupp-
konstellationer inom ledningar. Mångfald tillför nya faktorer som en grupp måste för-
hålla sig till och det kan medföra både positiva och negativa effekter på hur gruppen 
arbetar och hur mycket deltagarna producerar (Sjövold, 2008). Akademin har länge 
präglats av en homogenitet vilket ger en viss uppsättning regler och förhållningssätt till 
aktörerna inom gruppen. I dagsläget går vi mot en heterogenitet inom akademin om vi 
mäter den externa mångfalden, det vill säga ålder, kön, etnicitet och så vidare (Roberge 
& van Dick, 2010). Ett problem som kan uppstå om en tidigare homogen organisation 
genomgår en förändring till att bli mer heterogen är att den externa mångfalden föränd-
ras i en snabbare takt än den interna, som består av attityder och värderingar. Detta kan 
leda till konflikter och uppdelningar inom gruppen. Dock ska sägas att detta inte nöd-
vändigtvis är negativt för själva produktionen eller resultatet för organisationen. Istället 
rapporterar Sjövold (2008) att konflikter inom grupper med akademiskt aktiva kan ha en 
positiv effekt på produktiviteten.  
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En intressant aspekt av det akademiska ledarskapet är att ledaruppdragen ofta är tidsbe-
stämda för att sedan återgå till den tidigare tjänsten. Detta ställer särskilda krav på leda-
ren att tillmötesgå kollegiet för att hen i en senare fas ska ”välkomnas tillbaka” av sina 
kollegor. Detta gör att många ledare inte upplever att de lämnar fakulteten utan endast 
får en ny roll i den som inte får hamna i konflikt med personens tidigare roller. I och 
med att personen i fråga både måste vara en del av fakulteten och ha administrativa 
uppgifter på sitt bord kan det bidra till att hen ser sig själv i ett ledaruppdrag men inte 
som en ledare (Rowley & Sherman, 2003). Att tjänster ofta är tidsbestämda och att leda-
ren ofta vet vad som ska ske efter det att mandatperioden är avslutad bidrar till att kon-
troversiella beslut ofta undviks. Både på grund av att ledare inte vill ställa sig mot kol-
legiet men också för att tjänsten är tidsbestämd och de är medvetna att någon annan, 
som kanske redan är känd som kontroversiell kommer att ta över och då kan hen få ta 
ställning i frågor som ledaren själv vill undvika (Rowley & Sherman, 2003).  

Då ledarskapet inom akademin cirkulerar bland medarbetare har det inte alltid en för-
höjd status. Istället kan det ses som något nödvändigt ont och inte som en möjlighet att 
utveckla organisationen. Flera medarbetare kan ha tackat nej till erbjudanden om ledar-
roller och det kan bidra till att skicka ut signaler om att ledarskapet i sig inte är viktigt 
utan att det viktiga är att det administrativa arbetet sköts (Rowley & Sherman, 2003).  

2.1.6 Ledarskapsutbildningar för akademiska ledare  
En tidigare rektor vid ett läroverk i Västra Sverige belyste år 2001 att en faktor till att 
intresset för ledaruppdrag är lågt kan bero på att det då inte satsades på förberedande 
ledarutbildningar. Något som hade kunnat bidra till att passande kandidater till prefekt-
uppdrag kände sig mer lämpade för uppgiften. Istället blev ledarutbildningar aktuella 
först då personer blivit tillsatta. Således kan sägas att akademin inte arbetar proaktivt för 
att rekrytera och utbilda lämpliga kandidater till prefektspositioner. Vidare framgår att 
flertalet av de utbildningar som erbjuds nyligen tillsatta prefekter är utformade på så-
dant sätt att de syftar till att prefekterna ska utföra de befintliga arbetsuppgifterna mer 
effektivt och inte annorlunda eller utvecklande. Ledarskapets inriktning återskapas då 
och arbetet med att uppsatta mål bedrivs på liknande sätt som det tidigare har gjort. Det-
ta bidrar inte till en kritisk granskning av vad ett ledarskap borde innebära och inte hel-
ler fördjupar det kunskapen om hur ett bra akademisk ledarskap bör se ut (Kälvemark & 
Lönn, 2004). 

Det akademiska ledarskapet sätter ledaren i många situationer som är unika för den aka-
demiska världen. Men ledarskapet har också många likheter med andra organisationer 
vilket gör att ledarskapsteorier och utbildningar är applicerbara även inom akademin. 
Lärande är en viktig del av ledarskap och då synen på ledarskap inom akademin ofta 
präglas av att det är något nödvändigt ont kan basala delar så som kontinuerlig ledar-
skapsutveckling negligeras (Rowley & Sherman, 2003).  
Kälvemark och Lönn (2004) framhäver att det i dagsläget finns lite forskning angående 
det akademiska ledarskapet utförd på svenska lärosäten. Istället tvingas de ledarskaps-
utbildningar som har teoretisk förankring att ta till internationell litteratur som behand-
lar ämnet ledarskap. Detta skapar enligt författarna en brist på applicerbar teori som är 
anpassad till de unika förutsättningar som den svenska akademin erbjuder. För att 
komma ifrån detta efterfrågas forskning utförd på svenska lärosäten. De efterfrågar ock-
så att ledarskapsutbildningar ska ses som en naturlig och integrerad del av karriärut-
vecklingen inom akademin.  
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Högskoleverket har bedrivit Det Akademiska Ledarskapsprogrammet (APL) som syftar 
till att utveckla akademiska ledare och ge deltagare av utbildningen en fördjupad förstå-
else för högskolans roll i samhället, dess internationalisering samt dess förutsättningar i 
förhållande till internationalisering, politiska policys och ekonomiska faktorer. Förutom 
dessa övergripande ämnen berör även utbildningen det personliga ledarskapet i form av 
temaseminarier, utvecklingsgrupper och projektarbeten. Utöver detta har högskolever-
ket anordnat internationella besök och samtalsgrupper för nytillsatta rektorer. Det ska 
dock sägas att Högskoleverkets insatser till största del har lett till nätverksbyggande 
mellan personer i ledarpositioner och mellan olika lärosäten. Det har inte gått att påvisa 
direkta effekter av ledarskapssatsningarna och tillsättning av nya rektorer. Istället har 
diskussioner om hur samarbete och synergi kan gynnas varit de primära effekterna av 
satsningarna (Kälvemark & Lönn, 2004). 

2.1.2 Genus 
Då AKKA är ett ”genusintegrerat ledarskapsprogram” är inte enbart en teoretisk intro-
duktion till hur vi kan se på akademiskt ledarskap nödvändig utan vi behöver också kort 
nämna genus och dess historia inom akademin. Genus har sedan 1980-talet blivit ett allt 
vanligare begrepp i Sverige. De kulturella föreställningarna om skillnader mellan könen 
kan beskrivas som genus medan ett mer biologiskt angreppssätt är att tala om kön. 
Hirdman menar att det blir viktigt att skilja på kultur och biologi om vi vill prata om hur 
genusidentiter ser ut och skapas. Medan biologi delar in oss i män och kvinnor formar 
genus oss som ”kvinnliga” och ”manliga”, att vara man behöver här inte innebära att 
vara manlig. (Hirdman, 1997). Simone de Beauvoirs kända uttalande ”man föds inte till 
kvinna, man blir det” ger oss en grundläggande förståelse för hur vi kan se på genus, 
som något som ej är fast och bestämt av naturen utan skapas i sociala samspel mellan 
människor och på så sätt också kan skapas på olika sätt beroende på tid, plats och sam-
manhang. Det innebär också att genom hur vi beter oss skapar och omskapar vi genus 
konstant. I samtal kring genus och hur manligt och kvinnligt skapas är en viktig aspekt 
makt (Connell, 2002). Hur vi skapar genus i kvinnligt och manligt är högst relaterat till 
maktstrukturer i samhället. Män äger i dagens samhälle en större del av de ekonomiska 
resurserna och har också tillgång till de positioner i samhället där maktutövande i hög 
grad sker. Trots försök att få in kvinnor på högre poster så kan vi tala om ett fenomen 
som ”glastak”, ett till synes osynligt tak som stoppar kvinnor att komma upp i de högsta 
positionerna. Manliga attribut är också sådana som ses som mer statusfyllda och beund-
ransvärda, detta kallas för genusordning (Connell, 2002). Den feministiska kamp som 
har bedrivits det senaste seklet har gjort det möjligt för kvinnor att träda in i traditionellt 
manliga sfärer, ta traditionellt manliga roller och bära traditionellt manliga kläder. Det 
omvända har dock inte skett. Med denna bakgrundsinformation om kvinnor och män 
kan vår syn på kvinnligt och manligt genus inte göras helt oproblematisk då kvinnligt 
genus kopplas till kvinnor (mindre status och makt) och manligt genus kopplas till män 
(mer status och makt). Skapandet av genus sker alltså med dessa förutsättningar. Genus 
spelar stor roll, inte bara i samhället i stort, men också inom organisationer, där det ska-
pas mönster för kvinnligt och manligt, dessa kallas genusregimer (Connell, 2002). Ge-
nusregimer inom organisationer stämmer ofta överens med den övergripande genusord-
ningen, men inte alltid. När försök till förändring på genusregimer genomförs inom or-
ganisationer påträffas ofta motstånd. Det kan sägas att kvinnor ofta indirekt missgynnas 
vid rekrytering eller vid tillsättning av chefsposter, detta genom att de kriterier och pro-
cedurer som finns för tillsättningen bygger på stereotypt manliga egenskaper och därför 
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också gynnar män, här uttalas då inte ”vi söker efter en man” men genom att beskriva 
de egenskaper som eftersöks i en organisation som till exempel universitetet som präg-
las av manliga strukturer så blir det tydligt att det är det manliga som är eftersträvans-
värt (Connell, 2002).    

Intersektionalitet 
Programansvariga för AKKA ser att det finns fler påverkansfaktorer än genus och kön 
på universitet och i anställdas möjligheter att göra karriär. De ser dock genus som den 
absolut främsta och mest avgörande faktorn (I. Lövkrona & K. Widén, personlig kom-
munikation, 7 mars, 2012). Denna syn genomsyrar således AKKA och dess utformande. 
En annan utgångspunkt som inom genusteori ofta ses som ett sätt att förstå maktstruktu-
rer i samhället är intersektionalitet. I denna utgångspunkt ses skapandet av genus sam-
manlänkat med andra kategorier som sexualitet, etnicitet, klass med flera. En person ses 
inte enbart som kvinna eller man utan bedöms hela tiden från ett flertal kategorier. Detta 
förklaras väl utav Rosi Braidotti med följande citat:  

”it is absolutely the case that one is not a Muslim on Tuesday and a European on 
Wednesday, a woman on Monday, Black on Sunday and lesbian on Thursday afternoon. 
These variables coexist in time”. (Braidotti, 2006:94).  
Hur dessa identiteter konstrueras och maktaspekterna dem emellan är hela tiden beroen-
de av varandra. Paulina De los Reyes förklarar att genom ett intersektionellt perspektiv 
ser vi inte makt som endimensionell, strukturerad och utövad utan som något som görs i 
specifika kontexter via processer av ojämlikhetsskapande. (De los Reyes & Mulinari 
2005).  

Den kritik som ett intersektionellt perspektiv riktar mot en mer traditionell feminism 
som har bedrivits är att det enbart varit vita, heterosexuella kvinnor från medelklassen 
som har kunnat emanciperas och höras inom rörelsen. Här har genus varit den enda fak-
torn som tagits hänsyn till. Med ett intersektionellt perspektiv har behovet av att analy-
sera genus tillsammans med klass, etnicitet och sexualitet lyfts, detta för att fånga den 
komplexa verklighet av hur över- och underordning skapas. Intersektioner skapas inte 
enbart mellan olika konstruerade grupper utan också mellan tid och plats. (De los Reyes 
& Mulinari, 2005). Ett intersektionellt perspektiv fokuserar snarare på att undersöka de 
normer och strukturer som skapar maktobalans, och vad denna obalans ger för konse-
kvenser än att fokusera på ”problemgrupper”, som i AKKA:s fall är kvinnor.  

 

2.2 Lärandeprocesser 
2.2.1 Lärande  
Den enkät vi skapade behandlade deltagarnas lärprocesser under och efter AKKA IV. I 
det dokument som intressenter kunde ta del av innan AKKA med information om pro-
grammets uppbyggnad uttrycks vad programansvariga förväntar sig att AKKA ska bidra 
med till deltagarna. Utifrån denna information skapade vi en enkät för att utvärdera lä-
rande men också andra mål med AKKA. Nedan följer teorier kring lärande och dess 
processer med fokus på de olika områdena. Dessa teorier är relevanta för oss i analysen 
av enkätsvar. De är relevanta då de fokuserar på lärande i olika former och hur lärande 
kan underlättas.  
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2.2.2 Individuell lärprocess 
I planerandet av en utbildning är det viktigt att ta hänsyn till att de olika individer som 
kommer ta del av utbildningen har olika förutsättningar i form av tidigare kunskaper, 
motivation, tid med mera och att detta i allra högsta grad kommer att påverka det indi-
viduella lärandet. Wallin, Söderström och Hede (1983) utgår från en fyra-stegs-modell 
för att förklara processer som är avgörande för hur en individs lärandeprocesser ser ut. 
De fyra stegen i denna modell är påverkan, lärande, kunskapsutveckling och kunskaps-
användning. Det första som sker är påverkan, denna kan ske på olika sätt, exempelvis 
via att ta del av media eller tala med kollegor. Beroende på hur utbildningen är upp-
byggd så kan påverkan se olika ut för olika individer. Är stora delar av utbildningen i 
storgrupp och med många gemensamma aktiviteter blir påverkansprocessen mer likrik-
tad medan om mycket sker i smågrupper och materialintag sker mer individuellt kan 
påverkansprocesserna bli olika. Lärandet varierar även de från person till person, här 
spelar tidigare erfarenheter och kunskapsnivåer in. Begreppet ”lagom +1” är här centralt 
(Lundmark, 1998). Detta sammanfattar tre inställningar till lärande och om ”lagom + 1” 
är giltigt är de alla tre uppfyllda. Dessa tre är att mottagaren ska uppleva att det är möj-
ligt att ta in den erbjudna kunskapen, den ska också uppleva att det är angeläget att den 
tas in och till sist ska mottagaren finna en lagom stor utmaning i att göra så. Det innebär 
således att det är av stor vikt att det tydligt kommuniceras vad som ska läras och även 
nyttan med den nya kunskapen. Dock är de två första stegen i ovanstående modell mest 
påverkade av individuella faktorer. Som kursplanerare är det absolut viktigt att vara 
medveten om ovanstående, men individens förutsättningar spelar stor roll för det even-
tuella lärandet. De nästkommande två, kunskapsutveckling och kunskapsanvändning, är 
i större grad beroende av miljöfaktorer och handlingsutrymmet som individen ges i des-
sa. Olika sorters ny kunskap kan tas emot på varierande sätt då tidigare kunskaper alltid 
skapar en förförståelse för den kunskap som vi nu ser framför oss, det är vad som, i 
denna modell, kallas för kunskapsutveckling. Alltså hur de tidigare kunskaper och kom-
petens vi har samverkar med de nya och hur de tillsammans utvecklas och bildar en 
persons totala kunskapsresurs. Denna sker både under och efter en utbildning. Använ-
dandet av de nya kunskaper vi tillförskaffat oss beror på två saker; att vi har lärt oss 
något som är relevant för den verklighet vi befinner oss i och att denna verklighet tillå-
ter (ger möjlighet för) oss att använda dem (Wallin et al., 1983).  

Som vi nämnde ovan är miljöfaktorerna viktiga och mycket handlar här om hur arbets-
platsen förvaltar den nya kunskapen. Att diskutera eventuellt handlingsutrymme under 
kursens gång kan dock också hjälpa mottagaren att förbereda sig för den verklighet den 
kommer möta. På så sätt kan den också anpassa sig därefter och hitta strategier för att 
exempelvis öka sitt handlingsutrymme. Status och position inom den organisation en 
kursdeltagare befinner sig i påverkar handlingsutrymmet som en individ faktiskt har, 
individens självsäkerhet och initiativkraft påverkar det upplevda handlingsutrymmet 
(Lundmark, 1998). I AKKA:s fall blir både det faktiska och det upplevda handlingsut-
rymmet viktigt då tanken är att de som genomgår ett AKKA-program ska vara föränd-
ringsagenter på sina arbetsplatser. Deltagarna kommer nästan alla från en och samma 
stora arbetsplats, Lunds universitet, men befinner sig ofta långt ifrån varandra, både 
fysiskt och arbetsmässigt. Vid en utbildning som syftar till att påverka/förändra den 
enskilde individen kommer antagligen handlingsutrymmet att vara större då individen 
lättare kan ändra på sitt eget arbetssätt och på så sätt har utbildningen fått den effekt 
som önskats(Lundmark, 1998). Är målsättningen istället en större förändring på organi-
satorisk nivå eller att individen ska ta med sig det lärda, i form av till exempel agera 
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förändringsagent, finns det fler faktorer som påverkar handlingsutrymmet och det är 
därför lättare att det begränsas när både andra medarbetare, chefer och organisationens 
form ska in och säga sitt (Lundmark, 1998). Det blir här således vilken sorts organisa-
tion som är hemmaorganisationen och hur dess strukturer, hierarkier och förändrings-
möjligheter ser ut.  

2.2.3 Lärstilar 
Individer lär alla på olika sätt, och detta på flera olika nivåer. Vi ska nedan redogöra för 
några faktorer som kan påverka individers lärande.  

Det finns flera teorier kring lärstilar, en av de mest inflytelserika och som återkommer i 
en eller annan form i de flesta böcker på ämnet är David Kolbs lärcirkel (refererad i 
Lundmark, 1998). Den bygger på erfarenhetsbaserat lärande. Kolbs cirkel innehåller 
fyra inlärningsstilar och för att en individ på bästa sätt ska tillgodoräkna sig erfarenheter 
och omvandla dem till nya kunskaper bör den gå igenom alla fyra steg. Olika deltagare 
kan dock lägga fokus på olika steg i cirkeln och det är dessa Kolb benämner som ”lärsti-
lar”. För att på allra bästa sätt lära bör en individ gå igenom en upplevelse- en konkret 
erfarenhet som den sedan observerar och reflekterar kring. För att kunna omvandla det 
till en kunskap som går att applicera på andra händelser sker sedan en abstraktion och 
generalisering av händelsen. Vi har till fullo tagit del av den tidigare erfarenheten när vi 
nästa gång i en liknande situation kan applicera tidigare erfarenheter och agera utifrån 
dem. Reflektionen kan vara att vi frågar oss vad vi kände i en specifik situation och var-
för, när vi sedan lyfter det till en högre nivå, kan det handla om att fråga oss om liknan-
de situation kan uppstå men i en större skala (exempelvis en personlig konflikt, kopplat 
till krig mellan nationer) och hur min känsla eller reaktion kan kopplas till detta. Här 
kan personer dock vara annorlunda och någon kan ta störst lärdom av att reflektera 
kring sitt eget agerande i en situation medan en annan lär sig absolut mest när den kan 
pröva gjorda generaliseringar på nya situationer. Dessa fyra lärstilar kallas: praktisk, 
reflekterande, logisk samt aktiv (Lundmark 1998). 
Det är viktigt att, i planerandet av en lärinsats, reflektera över vem/vilka som kommer 
gynnas av det planerade upplägget och vem som kan missgynnas. I de fall ett program 
är alltför inriktat på en lärstil kan det missgynna de som har andra preferenser för läran-
de. Viktigast här är att ha ett varierat innehåll där olika delar kan gynna olika sorters 
lärstilar. Vanligast är att den eller de som planerar ett uppläggs lärstilar gynnas, exem-
pelvis at en utbildare som lär bäst genom reflektion lägger stor vikt och tid på reflektion 
i en planerad utbildning. Det är därför att föredra mångfald inom planeringsgruppen 
(Honey & Mumford, 2006).  

 
2.2.4 Olika utlärningsstilar 
När vi ovan diskuterat olika lärstilar och hur individer svarar olika väl på dessa ska vi 
nu beröra olika sätt att forma utbildning på men även hur de perspektiv som en utbild-
ning kan bygga på påverkar utbildningen.  

I de fall det upplevs att det finns en objektiv sanning, något som är rätt och något som är 
fel, kan vi tala om att en förmedlingspedagogik är det absolut vanligaste sättet att över-
föra kunskap på. Detta bygger på att en utbildare, subjektet, lär ut till en elev, objektet. 
Då det finns en sanning finns det heller inte något intresse av att låta den som lär reflek-
tera eller ifrågasätta det som lärs ut, utan det handlar här om att ta till sig det som sägs. 
Förmedlad kunskap kan sedan mätas via till exempel ett prov som går att rätta, där vi 
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kan se hur många städer i Europa som en elev lärt sig. Hur det förmedlas kan ske på 
olika sätt, vi kan läsa en bok, gå på en föreläsning, se en film, prata om det med vår 
bänkgranne eller skriva ett arbete om det. På så sätt kan elever med olika intelligenser, 
som vi talat om tidigare, tillgodoräkna sig kunskap trots att de tar till sig samma sorts 
kunskap (Granberg, 2009). 

Enligt en annan modell, som kan kallas förmedlingspedagogikens motsats, måste den 
kunskap som förmedlas alltid kopplas till en individs referensramar och för att det ska 
göras förståeligt och för att vi ska kunna tillgodoräkna oss den. Detta kallas progressivt 
lärande. Utifrån de egna referensramarna kan den lärande bilda sig en helhetsbild 
(Granberg, 2009).  
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3. Metod 
Vårt metodkapitel är, precis som resten utav uppsatsen, uppdelat. Den inledande delen, 
3.2 Kritisk diskursanalys, är en beskrivning av den metod vi valt att använda oss av när 
vi ska undersöka vilka diskurser kring ledarskap som synliggörs i AKKA-rapporterna. 
Under rubriken 3.3 Enkätundersökning, fokuserar vi på metodteori kring den utvärde-
ring vi genomfört för att undersöka deltagarnas lärprocesser.  
Dessa två metoder är mycket olika och vi försöker inte sammankoppla dem eller använ-
da båda samtidigt. Vi har därför valt att dela upp dem i två separata delar så att läsning-
en av studien ska underlättas. De är två olika metoder för att besvara två, relativt åtskil-
da, frågeställningar som båda hjälper oss att öka förståelsen för AKKA som program 
och hur ledarskapet som konstrueras där hjälper deltagare och Lunds universitet att 
forma ett ledarskap som ej är styrt av patriarkala genusstrukturer.  
 

3.1 Kritisk diskursanalys 
Nedan presenterar vi den teori kring diskursanalys som har legat till grund till den ana-
lys vi senare gjort. Först presenterar vi kort varför vi valt att arbeta med diskursteori och 
sedan introducerar vi även kort det material som analysen genomförts på.  

3.1.1 Varför diskursanalys? 
Att vi valde diskursanalys som metod har flera orsaker. Vi har båda studerat genusve-
tenskap tidigare och inom genusvetenskapen är diskursanalys en vanlig metod, som 
dock ingen av oss tidigare använt. Under våra studier på personalvetarprogrammet är 
dock diskursanalys en metod som lyst med sin frånvaro. En nyfikenhet för metoden och 
för hur den kan användas gjorde att vi var inriktade på att testa den. När sedan vårt syf-
te, frågeställningar och det material vi undersökte möjliggjorde att använda oss av en 
sådan metod tog vi oss an den! 

3.1.2 Urval av analysmaterial 
AKKA har genomförts fyra gånger under perioden 2005-2011. Det senaste avslutades i 
december 2011. Detta innebär att när vi skriver vår uppsats finns inget pågående 
AKKA-program att ta del av. Rapporterna har skrivits efter avslutat program, detta in-
nebär att det har släppts rapporter från 2007, för AKKA I, till 2012, för AKKA IV. I 
rapporterna publiceras de projektarbeten som deltagarna har producerat under pro-
grammet. Rapporterna innehåller även en inledande text som behandlar innehållet i pro-
grammet, genomförande, processer och sammanfattning av en utvärdering av program-
met. Dessa texter är skrivna av AKKA:s styrgrupp och varierar i längd och teman. De 
inledande texterna motiverar även AKKA:s existens och deras pedagogiska och ideolo-
giska utgångspunkter. Det är dessa inledningstexter vi har valt som underlag när vi un-
dersöker vilka diskurser om ledarskap som synliggörs i AKKA. Detta innebär att 
diskursanalysen genomförs på text. Vi är medvetna om att i de projektarbeten som del-
tagarna har skrivit säkert finns intressanta fynd kring hur ledarskap konstruerats inom 
AKKA och också hur deltagarna har tolkat det och omkonstruerat dessa idéer men vi 
har valt att trots detta fokusera på inledningstexterna. Detta för att begränsa vårt materi-
al (då varje rapport är cirka 150 sidor inklusive alla projektarbeten) men också för att vi 
till största del är intresserade av att undersöka hur styrgruppens texter presenterar ledar-
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skapet. Styrgruppen har, till största del, bestått av samma personer under de fyra om-
gångarna av AKKA.  

3.1.3 Diskurs 
Diskurs är den givna kommunikationsordning som styrs av social och historisk påver-
kan. Detta innebär att det i olika sammanhang finns olika diskurser, det vill säga, olika 
syn på vad som är objektivt riktigt och möjligt (Börjesson, 2003). En diskurs styrs lika 
mycket av vad som uttalas och sägs i en text som av vad som är osynligt och inte sägs. 
Inom olika diskurser kan olika subjekt uppfattas som dem som innehar en sanning och 
således är det inte enbart vad som sägs och inte sägs som är intressant utan också vem 
som säger det och till vem det riktas. Olika diskurser har också olika axiom vilket inne-
bär att inom en kontext finns det antaganden som anses som objektivt riktiga och rådan-
de, men som i en annan kontext inte kan uttryckas utan förklaring eller argumentation. 
Det kan sägas att diskurser är ”förblindande” då vissa subjektiva uppfattningar höjs upp 
till objektiva sanningar om omvärlden. Detta kan kopplas ihop med vad som sägs och 
inte sägs inom en diskurs. Vissa uttalanden, fakta eller åsikter blir omöjliga att framföra 
inom en del diskurser då de ”objektiva sanningar” som organiserar den diskursen inte 
tillåter vissa uttalanden eller begreppsanvändningar (Winther Jörgensen & Phillips, 
2000). Ett exempel på detta är att inom viss marknadsföring refereras kunder inte till 
som kunder utan klienter. Objektivt sett är de dock kunder hur vi än vrider och vänder 
på det, men detta är förbjudet att säga. Med detta fiktiva exempel vill vi också belysa att 
diskurser är känsliga för förändring över tid. Vi har här refererat till diskursanalys 
genomförd på text men det är viktigt att uppmärksamma att diskurs inte enbart skapas 
via text utan också genom tal, symboler, objekt med mera. Den diskursanalys vi kom-
mer att genomföra grundar sig dock enbart på skriven text, som vi ovan nämnt.  

3.1.4 Kritisk diskursanalys 
Ovan har vi presenterat begreppet diskurs och dess innebörd. Diskursanalys är dock ett 
brett teoretiskt fält och vi kommer nu specificera vilken sorts diskursanalys vi kommer 
att genomföra. Detta då olika diskursanalytiska inriktningar ser ut på vitt skilda sätt. Vi 
har valt Faircloughs kritiska diskursanalys (refererat i Winther Jörgensen & Phillips, 
2000). Även kritisk diskursanalys är ett relativt stort fält men det finns fem gemensam-
ma utgångspunkter för analys. 

Gemensamma utgångspunkter för analys 
Den första gemensamma utgångspunkten är att diskurser skapar och förändrar kulturella 
och sociala praktiker men också reproducerar dem. Detta appliceras även på sociala 
identiteter och relationer. Det finns dock observerbara skeenden inom samhället som 
inte är av lingvistisk-diskursiv karaktär. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Som 
exempel kan sägas att beslut om en ombyggnad av en stadsdel styrs av diskurser. Vad 
som ska byggas och vilken prägel den nya stadsdelen ska ha påverkas av diskurs. Ge-
nom att beslutsfattare här talar om den nya stadsdelen som till exempel lyxig bidrar de 
till att skapa en kulturell och social praktik i området. Likaså kommer sociala identiteter 
och kulturella praktiker att reproduceras av de nyinflyttade då de på grund av diskursen 
om området kommer att göra att det fortsättningsvis talas om som ”lyxigt”. Men själva 
byggandet av stadsdelen kommer att ske oavsett den diskurs om området som finns. 
Byggandet kommer också att påverka samhället då det tillför arbete och bostäder och 
detta står utanför diskursens påverkan. 
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Enligt det kritiska perspektivet är diskurs både konstituerande och konstituerad. Detta 
innebär att vi använder vårt språk inom en diskurs för att ge en gemensam förståelse för 
olika begrepp. Vi använder diskursen för att konstituera vår sociala sfär. Det är dock 
inte bara så att den diskurs som används är oföränderlig när vi väl har konstituerat vår 
sfär. Liksom vårt samhälle förändras, förändras också vår diskurs för att passa in i vårt 
samhälle. På så sätt blir diskurser även konstituerade av sociala förändringar för att den 
ska kunna vara användbara för att beskriva och spegla vår samtid. Diskurser har således 
ett dialektiskt förhållande till en social praktik då de båda påverkar och konstituerar 
varandra med hjälp av bland annat olika strukturer. Genom detta blir förändring eller 
bibehållande av diskurser ett sätt att påverka sociala praktiker (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000).  

Den tredje utgångspunkten som är gemensam för detta perspektiv är att för att en analys 
ska utföras på ett adekvat sätt måste det ske empiriskt i det sociala sammanhang som 
diskursen är verksam i. Det innebär att den analys som vi ska utföra delvis kommer att 
bestå av en lingvistisk analys av en text som har uttalade sändare (producenter) och 
mottagare (konsumenter). I vår analys är producenterna AKKA:s styrgrupp och konsu-
menterna rapporternas läsare. AKKA kan inte styra vilka som kommer ta del av rappor-
ten, men deras tänkta konsumenter är inom samma sociala praktik som de själva, alltså 
en akademisk (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Fairclough menar att diskurser bidrar till att skapa och bibehålla ojämlika maktrelatio-
ner mellan sociala klasser. Detta angreppssätt blir just kritiskt i och med att det syftar 
till att synliggöra och påverka hur diskurser bidrar till att upprätta hierarkier i vår sociala 
värld. Diskurser fungerar ideologiskt och intertextuellt då de bidrar till att konstituera 
vår sociala praktik och att stärka vissa gruppers överordnad över andra grupper. Det kan 
röra sig om kön, klass, etnicitet och även majoriteters och minoriteters ställningar i 
samhället. Diskurs verkar med andra ord ideologiskt (Winther Jörgensen & Phillips, 
2000).  

I och med att den Fairclough menar att den kritiska diskursanalysen bidrar till att syn-
liggöra och påverka ojämlika maktförhållanden blir inte detta forskningssätt neutralt i 
fråga om politiska ställningstaganden. Som namnet avslöjar ägnar forskaren sig åt kri-
tiskt forskning, vilket också är den femte gemensamma utgångspunkten. Denna punkt 
fastslår att vi som forskare har ett politiskt intresse i social förändring. Genom att syn-
liggöra förtryckta grupperingar har vi gjort att aktivt ställningstagande till de svagare 
aktörsgrupperna i samhällets sida. De fynd som görs bör kunna användas som argument 
för förändringsarbete av rådande strukturer, eller uppbyggnad av ett program såsom 
AKKA (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

3.1.5 Analysmodell 
I vår diskursanalys av de inledande texterna i AKKA-rapporterna kommer vi att kart-
lägga och analysera den kommunikativa händelsen och de genrer som finns i rapporter-
na utifrån Faircloughs modell (1992). Faircloughs modell består av tre dimensioner, de 
tre dimensionerna beskrivs nedan. Modellen består av texten i sig, den diskursiva prak-
tiken och den sociala praktiken (figur 1). Den diskursiva praktiken i det här fallet består 
av författarnas produktion av text och konsumenternas mottagande av den informatio-
nen som står i texten utifrån hur texten är konstruerad och vilka budskap författarna vill 
förmedla. I den diskursiva praktiken finns genrer som styr mottagares tolkningar av 
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budskap. Genom att ha en genusbaserad diskurs, vilket AKKA har, kommer läsares 
tolkningar förhoppningsvis att präglas av en medvetenhet om genusfrågor. 
Den tredje dimensionen är den sociala praktik som texten och diskursen agerar inom. 
Den diskursiva praktiken är den dimension som sammanbinder texten till den sociala 
praktiken genom att påverka den och anpassa sig efter den. I vårt fall kan det innebära 
att materialet är skrivet för att passa in i en akademisk kontext och till för att försöka 
påverka denna kontext till att bli mer genusintegrerad. Enligt valt perspektiv är kommu-
nikativa händelser en del av en diskursordning som antingen reproducerar strukturer 
eller ifrågasätter och förändrar dem. Då AKKA lär ut ett genusintegrerat ledarskap, ett 
ledarskap som ifrågasätter härskande ledarskapsnormer, är vi intresserade av att se hu-
ruvida den diskursiva praktik som finns i deras material syftar till att förändra diskurs-
ordningen som är rådande inom deras sociala sfär, alltså akademin eller om det är så att 
deras texter i första hand har blivit formade av den diskursordning som de opererar 
inom. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) 

 
Figur 1. Faircloughs modell för kritisk diskursanalys (1992, sid 73) 

3.1.6 Diskursordning- reproduktion och förändring 
Diskursordning är de abstrakta system som diskurser förhåller sig till. I dessa system 
ändras diskurser och diskurser ändrar ordningen. När producenten av en text använder 
ett vedertaget språk och förhåller sig till tidigare textproduktion och språkbruk bidrar 
denne till att reproducera diskursordningar. Genom att använda ett kreativt språk, eller 
genom att blanda diskursordningar och ta begrepp från andra diskurser kan en diskurs-
ordning utvecklas eller förändras. Kortfattat kan sägas att diskursordningen är diskurser 
och genrer och begrepp som tillsammans används i en social domän och som då styr 
vilka resurser som en producent får använda för att dennes text ska bli accepterad inom 
en social domän. Men det är dock inte så enkelt! 

3.1.7 Intertextualitet 
Diskursordningar är även beroende och mottagliga för andra diskursordningar. Detta 
sker till exempel i övergången från statliga institutioner till privata vilket gör att diskur-
serna måste präglas av ”säljande” text och det gäller även då text från en ordning ska 
anpassas till en annan, till exempel då forskningsresultat skrivs i en populärvetenskaplig 
tidning och texten går från den akademiska till den mer vardagliga tonen vilket är en del 
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av en intertextuell kedja. Detta gör att diskursordningars förhållanden till andra diskurs-
ordningar aldrig är statiska och inte heller en enskild diskursordning står oförändrad 
över tid. Anledningen till att diskursordningar är i ständig förändring beror på att all text 
som produceras, på ett eller annat sätt, bygger på tidigare skriven text, något som kallas 
för intertextualitet och som innebär att alla element i en text tidigare har används i andra 
eller liknande sammanhang och således inte är fria från tidigare tolkningar. De begrepp 
som utvecklas eller tillkommer bygger i sin tur också på tidigare skrivna begrepp i för-
klaringar och resonemang och således kan ingen text vara helt fri från ord som använts 
av andra (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

I vår diskursanalys syftar vi till att kartlägga och djupare analysera den intertextuella 
kedja som bildas utifrån AKKA:s rapporter. Då alla fyra rapporter till stor del behandlar 
samma ämnen menar vi att det är relevant att synliggöra återkommande teman och gen-
rer i texterna samt att se till hur användningen av dessa förändras i de olika rapporterna. 
På det här viset hoppas vi att kunna kartlägga och kritiskt granska vilket sorts ledarskap 
som AKKA medvetet eller omedvetet förmedlar (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 
Vi är även intresserade av att kartlägga i vilken grad texterna kan sägas vara präglade av 
intertextualitet och interdiskursivitet. Detta för att det kan bidra till att ge oss en bild av 
hur AKKA ser på ledarskap. Utifall det är så att texterna präglas av en intertextualitet 
kan det vara svårt för dem att faktiskt förmedla en nyare och mer progressiv syn på le-
darskap än vad som framkommer i andra akademiska texter inom samma ämne. Om 
deras texter istället präglas av interdiskursivitet som bygger på genusvetenskapliga och 
klassiska akademiska diskurser bidrar det till att inte reproducera befintliga diskursord-
ningar där genusfältet är det underordnade (Lövkrona et al., 2006).  

3.1.8 Tillvägagångssätt  
Vid läsandet av de inledande texterna av AKKA:s fyra rapporter har vi letat efter hur 
ledarskaps har omnämnts och diskuterats. Inledningsvis har vi läst texterna i sin helhet, 
utefter det har vi sedan sett på skillnader och likheter de olika texterna emellan, letat 
efter gemensamma teman och unika händelser. Vi har härefter identifierat ett antal dis-
kurser kring ledarskap som vi sedan dekonstruerat. Vi har även identifierat de olika ak-
törerna i rapporten och undersökt deras relation till de olika diskurserna och vad de har 
för påverkan för hur vi kan se på ledarskap i rapporterna. Nedan presenterar vi några 
centrala begrepp från den kritiska diskursanalysen som vi har använt oss av för att 
genomföra vår analys.  
3.1.8.1 Centrala begrepp  
Vi presenterar nedan några av de centrala begrepp som vi använt oss utav i den kritiska 
diskursanalysen.  

Modalitet betyder sätt och vi har analyserat modalitetsnivåer i olika uttalande vilket 
innebär att se på ”grad av instämmande i en sats” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, 
sid 85). I en sats med hög affinitet kan vi säga att modaliteten ”sanning” använts. Ex-
emplet könsroller är socialt konstruerade uttrycker en hög affinitet, sanningsmodalitet. 
Hade det istället stått könsroller påverkas av det sociala samspelet hade det varit en mer 
tillåtande modalitet, med lägre affinitet. En hedge är när ett påstående följs av ett ord 
som sänker dess modalitet, exempelvis hoppas eller ungefär, Vi hoppas vara klara med 
vår kandidatuppsats denna höst, är ett exempel på hur en hedge kan användas. Transiti-
vitet är ett annat nyckelbegrepp. Vid en analys av transitivitet letar forskaren efter hur 
olika händelser och skeenden knyts till subjekt och objekt. Det är också relevant att se 
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på hur skeenden inte knyts till subjekt och objekt. Nominalisering är ett annat sätt att 
göra händelser mer passiva och ersätter själva processen med ett substantiv, vi har un-
dersökt både transitivitet och nominalisering. Vi har även sett på intertextualitet i rap-
porterna. Intertextualitet innebär att alla texter påverkas av andra tidigare författade tex-
ter. Allt som skrivs beskrivs eller utvecklas med hjälp av användandet av etablerade ord 
eller begrepp. På så sätt bygger alltid en text på tidigare diskursiva tendenser och ut-
trycksformer.  
 

3.1.9 Forskarens objektivitet 
En diskursanalys bygger på tolkningar gjorda av den som genomför analysen, således 
blir de fynd som görs beroende av den som gör dem. Diskursanalytikern är alltid närva-
rande i en diskurs, inom samma diskursiva strukturering eller en annan. Forskaren bör i 
största möjliga mån distansera sig från de diskurser den analyserar även om det inte går 
att helt göra detta och uttala en ”sanning”, detta då sanning ”själv alltid är en diskursiv 
konstruktion” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, sid 56). Vi kommer att försöka di-
stansera oss från de diskurser vi ska analysera genom att vara kritiska mot vårt eget 
språkbruk och våra antaganden. Detta genom att vi till exempel ska vara vaksamma med 
att använda begrepp som framkommer i texterna vi analyserar på olika sätt och med 
olika användning för att undvika att lägga in egna värderingar. Vi tror då att vi kommer 
att kunna synliggöra teman, genrer och begreppsanvändning på ett sätt där vi minimerar 
våra egna diskursers påverkan på vår analys.  
 

3.2 Enkätundersökning 
3.2.1 Lärprocesser 
Den andra delen av vår uppsats består av att undersöka tidigare deltagare från AKKA:s 
lärprocesser under och efter programmet. För våra uppdragsgivare var detta huvudin-
tresseområdet och genom att undersöka deltagarnas lärprocesser utvärderade vi även 
programmet i sig. De ideal kring ledarskap som sprids här påverkar självfallet hur del-
tagarna upplever sin lärprocess och användningen av de nya kunskaperna i sin kontext. 
AKKA:s program har flera syften men det gemensamma för dem är att de alla ingår i en 
kompetenshöjande utbildning. Således är deltagarnas lärprocesser kanske den viktigaste 
aspekten att undersöka för att ta reda på vilken effekt programmet har för deltagarna. 
Vid avslutat program har deltagarna fått fylla i en utvärdering, denna var av en kontrol-
lerande form (Lundmark, 1998). I den genomförda utvärderingen fokuserades mestadels 
på hur deltagarna uppfattat de olika momenten och hur de upplevt genomförandet av 
dem. Därför ville vi skapa en utvärdering som kunde vara underlag för utveckling och 
på så sätt fokusera på den individuella lärprocessen och utfallet av utbildningen istället 
för momenten. 

3.2.2 Datainsamlingsmetod och urval 
Vi har valt att undersöka deltagarnas upplevda lärprocesser med en enkät. Det första 
programmet avslutades 2005. Detta innebär att när vi, våren 2012, vill genomföra vår 
enkät var det för flera av deltagarna nästan sju år sedan de gick programmet. De delta-
gare som gick AKKA I, II och III har dessutom redan besvarat en enkät våren 2011, 
även denna utfördes av en student som en del av en kandidatuppsats. I denna situation 
valde vi att genomföra enkäten på de cirka 30 deltagare som gick AKKA IV. Dessa re-



21 

spondenter bör ha programmet relativt färskt i minnet, idealt ska en utvärdering liknan-
de den vi genomförde utföras inom ett år (Lundmark, 1998).  De har inte heller besvarat 
tidigare enkäter och kan därför förhoppningsvis prioritera denna mer än resterande tidi-
gare 90 deltagare skulle.  
Utifrån detta bestämde vi oss för att skicka enkäten till de som deltagit i AKKA IV och 
som således avslutade programmet under hösten 2011. Dessa är som tidigare nämnt 30 
stycken, (15 män och 15 kvinnor) och de utgjorde således en fjärdedel av alla som en 
gång deltagit i AKKA. Då AKKA inför varje genomförd omgång har genomgått föränd-
ringar är det också mest relevant för våra uppdragsgivare (styrgruppen för AKKA) att ta 
del av vad den senaste kullen deltagare upplevt och ansåg om programmet. Populatio-
nen i vår undersökning är alla de som deltagit i AKKA IV och den samplingsmetod vi 
använt är frivilligt deltagande. Vi tillfrågade alla deltagare och har inte gjort något vida-
re urval än det vi tidigare nämnt, sedan har deltagarna själva fått ta ställning till om de 
vill delta eller ej (Backman, 2008). Cohen, Manion & Morrison (2007), kallar detta non-
probability samples, det vill säga att gruppen som vi undersökte inte representerar en 
större populations lärprocesser utan enbart den egna gruppens i förhållande till AKKA 
IV.  

3.2.3 Anonymitet 
För att respondenterna skulle kunna vara så anonyma som möjligt valde vi att varken 
fråga efter kön, ålder, fakultet eller institution som respondenten är verksam vid, eller 
andra bakgrundsfaktorer. Dessa bakgrundsfaktorer kunde gjort att vi, eller andra, vid en 
läsning av enkäten och dess resultat hade kunnat utläsa vem som var vem. Det bör ock-
så nämnas att vi inte har träffat någon av respondenterna och inte heller har styrgruppen 
fått ta del av det råmaterial som blev resultatet av enkäten, utan enbart av det samman-
ställda resultat som vi har producerat. På detta sätt har respondenterna ytterligare ano-
nymiserats för varandra och för styrgruppen.  

3.2.4 Enkätinnehåll 
Vi fokuserade på deltagarnas lärprocesser och undersökte i relation till detta deras för-
förståelse och tidigare erfarenheter och kunskaper kring både genus och ledarskap. Vi 
var också intresserade av deras motivation till programmet (både hur den såg ut före, 
under och efter programmet), till slut undersökte vi också deras upplevda handlingsut-
rymme för nya kunskaper på sin arbetsplats. Handlingsutrymmet kan både handla om 
hur stor marginal det finns i organisationen för att arbeta med dessa frågor men också 
hur användbart det de fått med sig har varit för dem i deras position (Lundmark, 1998).  
Enkäten var en semistrukturerad enkät med både öppna och stängda frågor, vi gav dock 
alltid utrymme för kommentarer, även efter de stängda frågorna. Detta gjorde vi för att 
undvika internt bortfall i form av att en fråga skulle upplevas som obekväm att svara på 
om inget av svarsalternativen beskriver den känsla som respondenten har. Typen av 
frågor vi valde var flervalsfrågor och öppna frågor. (Cohen et al., 2007)  

Inledningsvis undersökte vi respondenternas nuvarande position inom den akademiska 
världen, det vill säga befattning. Då programmet fokuserade på det akademiska ledar-
skapet var vi således intresserade av deras position och också huruvida denna ändrats i 
och med AKKA. Vi frågade även kring eventuella andra ledaruppdrag som responden-
terna har inom akademin. Vi efterfrågade också tidigare kompetens kring de områden 
som programmet tar upp. Vi valde att ha dessa frågor i en inledande fas i enkäten då de 
förhoppningsvis uppfattades som “ofarliga” och lätta att svara på, vilket är bra inled-
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ningsvis i en enkät (Cohen et al., 2007). Vid de frågor där vi önskade ett värderande 
svar och där de fanns flera svarsalternativ valde vi att ha fyra alternativ istället för fem. 
Detta då det finns en risk för att respondenterna i stor utsträckning väljer mittenalterna-
tivet för att på så sätt undvika att ta ställning i frågan. Vid fyra svarsalternativ finns ing-
et mittalternativ och vi hoppas på så sätt att kunna få svar där respondenten uttrycker en 
åsikt. Det finns här en risk för att respondenten väljer att inte svara istället. Detta har vi, 
som sagt, försökt att undvika med att lämna plats för kommentar på varje fråga. Vi är 
medvetna om att det med enbart fyra svarsalternativ kan ge större dualitet och att vi med 
exempelvis sex alternativ skulle kunna undkomma detta. Vi genomförde även en pilot-
undersökning på en tidigare AKKA-deltagare för att försäkra oss om att vår enkät, i 
form av frågor och svarsalternativ, var uttömmande, tydlig och undersökte det vi ville ta 
reda på. Efter genomförd pilotundersökning genomförde vi mindre förändringar. (Co-
hen et al., 2007)  

3.2.5 Spridning av enkät 
För att sprida enkäten valde vi att använda oss av internet och respondenternas e-mail. 
Vi fick hjälp av programmets styrgrupp att komma i kontakt med respondenterna. Styr-
gruppen, som har god kontakt med respondenterna, skickade även med information om 
vilka vi var och syftet med enkäten och bad dem på förhand att svara på enkäten. På 
detta sätt hoppades vi på en högre svarsfrekvens då enkäten sattes i ett sammanhang och 
att respondenterna fick en större förståelse för hur enkäten gynnar programmet. Vi 
skickade även med ett försättsblad där vi presenterade vårt syfte, kontaktuppgifter och 
så vidare. Vidare informerade vi dem om att de var anonyma, när sista svarsdatum var 
och tackade dem för deras medverkan, detta för att vara så transparenta och tydliga som 
möjligt (Cohen et al., 2007). 

3.2.6 Validitet och Reliabilitet  
Genom att skapa enkäten på ett sätt så att vi minimerade det interna bortfallet (med 
kommentarer på varje fråga) hoppades vi att öka validiteten på utvärderingen. Vi upp-
manade även i vårt försättsblad respondenterna att kontakta oss, via e-mail eller telefon, 
vid eventuella oklarheter och förklarade även att det var för AKKA:s fortsätta utveck-
ling som vi genomförde enkäten. Då många av respondenterna i AKKA:s egna utvärde-
ring var mycket positiva till programmet tror vi att detta skapar en god grund för att 
respondenternas intresse av att svara på enkäten. Vi valde att skicka ut enkäten via e-
mail då våra respondenter jobbar utspritt på olika fakulteter och institutioner inom 
Lunds universitet så det hade varit svårt och tidskrävande för oss att söka upp dem alla. 
Visserligen hade en sådan personlig kontakt kunnat minska det externa bortfallet men vi 
ville också ge respondenterna ordentligt med tid att besvara enkäten då den ju fokusera-
de på processer, dessa kan vara svåra att identifiera med en gång. Om vi hade delat ut 
och också samlat in enkäten kunde det verkat stressande på respondenterna. Vi ville öka 
reliabiliteten och gjorde detta genom att ställa frågor som berörde varandra. Det vill 
säga att olika frågor delvis besvarade samma sak och på sätt kan vi se om svaren stäm-
mer överens med varandra. (Cohen et al., 2007) 

3.2.7 Databearbetning 
Vår genomförda enkät bestod av både flervalsfrågor och öppna frågor. Dessutom läm-
nade den mycket plats för kommentarer, även vid flervalsfrågorna. Detta har gjort att 
vid sammanställningen av vår insamlade data har vi både sett till procentsatser i svars-
frekvenserna men vi har även tagit del av de skrivna svaren. I mångt och mycket ligger 
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dessa nära varandra och de citat vi valt att presentera styrker ofta de siffror som vi också 
presenterar. Ibland talar dock skriften ett tydligare språk då ett flertal personer kan ha 
fyllt i en flervalsfråga ”positivt” utan att lämna kommentar men då en person stärkt sin 
”negativa” åsikt med en lång kommentar får detta svar mer tyngd. Det har varit en ba-
lansgång i att ta del av siffror och kommenterar samtidigt men vi har alltid presenterat 
dessa närliggande så att läsaren ska ha en möjlighet att få hela bilden. Vid har vid bear-
betning av data både läst svaren knutna till varje fråga och analyserat vad det innebär 
för den frågan. Vi har också sett över den större bilden av AKKA av alla svaren till-
sammans. Vid presentationen av data har vi delat in den i fem rubriker som de olika 
frågorna faller in under. Detta för att undvika att presentera fråga för fråga då materialet 
inte alltid var så omfattande. Då vi också presenterat citat har vi varit tydliga med att de 
är just citat. Ibland är citatet sammanfattande för något som flertalet respondenter ut-
tryckt och ibland representerar det en enskild respondent. Vi har varit noga med att tyd-
liggöra kring varje citat huruvida det representerar flera respondenter eller enbart en.  

3.2.8 Etik  
Vid genomförandet av denna uppsats har det för oss varit viktigt att följa de etiska rikt-
linjer för forskning som Humanistiska-samhällsvetenskapliga rådet har presenterat och 
vi ska nedan redogöra för hur vi gjort detta och huruvida vi lyckats med detta. Vi har i 
vår uppsats använt oss av två olika metoder och det innebär att vi kommer presentera 
hur vi följt etiska riktlinjer separat. För den genomförda utvärderingen har vi, som vi 
tidigare beskrivit, informerat tydligt om vad syftet med undersökningen är. Informa-
tionskravet syftar till att deltagarna ska vara väl informerade om vem som genomför 
studien men också varför. Vi har också, som vi beskrivit under rubrik 3.3.3 Anonymitet, 
genomfört flera åtgärder för att enkäten ska vara så anonym som möjligt, detta för att 
uppfylla konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet handlar om att säkerställa del-
tagarnas anonymitet så att deras svar ej kan kopplas till en person. I och med att delta-
garna fyllde i och skickade in enkäten till oss gav de också sitt samtycke till oss, i de fall 
som en deltagare inte ville ge sitt samtycke fanns alternativet att ej fylla i enkäten. Sam-
tyckeskravet uppfylls då deltagaren själv kan avgöra och bestämma om den vill vara en 
del av den aktuella forskningen. Vi har i försättsbladet till enkäten också angett våra 
kontaktuppgifter om det skulle vara så att en respondent inte längre ville att vi använde 
oss av dens svar. Detta, att en respondent har hört av sig och ångrat sin medverkan, har 
dock inte skett. Nyttjandekravet, det vill säga att insamlad information enbart får använ-
das i den studie som vi genomfört har vi säkerställt på så sätt att det enbart är vi som 
tagit del av insamlad data, vilket medför att ingen annan kan använda respondenternas 
till annan forskning.  

Genomförd diskursanalys har gjorts på texter som finns tillgängliga på Lunds Universi-
tets hemsida (http://www5.lu.se/pa-
online/anstaellning/personalutveckling/ledarskapsutveckling/akka 9/10 2012) och en del 
av dem har även tryckts och finns i bok eller häftesform. På så sätt finns det inga krav 
på att anonymisera texterna då de finns att tillgå för den som är intresserad. Vi har, i en 
inledande fas, haft kontakt med AKKA:s styrgrupp och har i samtal med dem bestämt 
vilka texter vi ska använda oss av. De har också från början varit insatta i syftet med 
studien och varit positiva till detta. De är alltså väl informerade och har även gett sitt 
samtycke till vårt projekt.  
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4 Empiri och analys 
I följande kapitel av uppsatsen presenterar vi vår empiri, men också påföljande analys. 
Empirin är, som tidigare kapitel i uppsatsen, uppdelad. Delarna hjälper oss på olika sätt 
besvara våra frågeställningar. Empiri och analys tillhörande de olika frågeställningarna 
skrivs här efter varandra. Detta för att vi upplever att förståelsen för empiri och den ef-
terkommande analysen blir bättre om de presenteras ihop. Detta då vår empiri skiljer sig 
åt. En diskursanalys är också svår att dela upp i empiri och analys utan dessa två är ofta 
tätt sammanflätade, och så även i vår uppsats. Under rubrik 4.2 Diskursanalys av 
AKKA:s rapporter, genomför vi en diskursanalys på inledande texter i AKKA:s rappor-
ter. Vi kommer sedan till rubrik 4.3 där vi diskuterar vår, forskarnas, roll i diskursanaly-
sen. Under rubrik 4.4 Enkätresultat och analys, presenterar vi resultaten av vår genom-
förda enkät och analyserar även resultaten. Avslutningsvis, påföljande detta kapitel, en 
slutanalys där vi för en mer generell diskussion kring AKKA som program och där vi 
även sammanflätar våra olika frågeställningar.  

4.1 Diskursanalys av AKKA:s rapporter 
4.1.2 AKKA:s rapporter 
De texter vi har valt att analysera är i sig inte vetenskapliga i den meningen att de bidrar 
med validerade forskningsresultat eller prövar hypoteser (Backman, 2008). Detta ställer 
andra krav på hur texterna ska skrivas jämfört med om de till exempel skulle vara artik-
lar som publicerades i vetenskapliga tidskrifter. 

Samtliga rapporter som behandlar AKKA benämns av författarna själva som ”erfaren-
heter av ett genusintegrerat ledarskapsprogram” (Lövkrona, Agrell & Widén, 2006, 
2008, 2010; Lövkrona & Widén, 2012). Det kan då sägas att de är empiriska rapporte-
ringar om observationer och situationer under utbildningens gång. Texterna innehåller 
sedan bland annat förklarande, motiverande, utvärderande och beskrivande texter om 
olika situationer, teorier och genomföranden som har uppstått under AKKA:s gång. 
Rapporterna varierar i längd, upplägg och syfte. De två längre rapporterna är från 
AKKA I och AKKA IV och i båda dessa beskrivs varje möte som genomförts under 
respektive AKKA program och också kort om vad innehållet och hur deltagarna i sina 
utvärderingar reagerat på det. I rapport II och III däremot beskrivs upplägget kortare och 
inte specifikt från träff till träff. Detta gör att dessa rapporter blir kortare.  
För att försöka fastställa vilken typ av text dessa publikationer är har vi valt att utgå från 
i vilken kontext de har producerats och i vilket format de beskrivs som. Med det sagt 
utgår vi från att texterna är rapporter skrivna i en vetenskaplig kontext vilket gör att den 
sociala praktiken kan sägas vara Lunds universitet. Rapporterna är publicerade av Lunds 
universitet vilket ytterligare ställer krav på att texterna ska accepteras av och vara 
mottaglig för konsumenter av vetenskapliga skrifter. Detta ställer stora krav på förfat-
tarna i utformningen av texterna i form av vilka diskursiva regler de måste förhålla sig 
till för att texten ska accepteras av läsare som en rapport. Då diskurser syftar till att fast-
slå sociala praktiker och sociala identiteter är det av stor vikt att AKKA producerar tex-
ter som fastslår och motiverar att de befinner sig i den akademiska praktiken (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000). 



25 

Enligt teorier kring kritisk diskursanalys fungerar diskurser både reproducerande och 
förändrande. De förutsättningar som den givna sociala praktiken sätter på AKKA bidrar 
till en intressant situation då AKKA måste reproducera befintliga diskursiva praktiker 
samtidigt som de syftar att förändra samhälleliga strukturer. Vi är därför intresserade av 
att analysera vilka genrer, teman, begreppsanvändningar och sociala relationer som 
framkommer ur AKKA:s egna ”berättelser” om hur arbetet med att skapa ett jämlikt och 
bra akademiskt ledarskap har gått till.  

Alla produktioner av text som är riktad till en specifik publik och med ett specifikt syfte 
ställs inför dilemmat att uttrycka sig på ett sådant sätt att deras åsikter och fynd fram-
kommer samtidigt som texterna följer en vedertagen form, vilken kan verka hämmande 
för förändringsarbete. Den diskursiva praktiken blir styrd av den sociala praktiken vilket 
i AKKA:s fall kan sägas vara den akademiska arenan. Textens egenskaper måste vara 
förbundna med de konsumtionsprocesser som uppstår i den kommunikativa händelsen 
på ett sådant sätt att konsumenterna inte motsätter sig eller tar avstånd från texten och 
då ej blir mottagliga för budskapen i den. 

4.1.3 Marknadsinriktade ledarskapsdiskurser 
De fyra AKKA-rapporterna inleds med varsitt citat. Citaten är det första som möter lä-
saren då de presenteras innan förorden och således bidrar de starkt till att ge läsaren en 
uppfattning om en filosofisk grundsyn som AKKA presenterar. I den kritiska diskurs-
analysen möts textproducent och konsument i den diskursiva praktiken. Den kommuni-
kativa händelsen, som är rapporten blir vid konsumering av texten med hjälp av citatet 
präglad av den filosofiska eller sociokulturella synen som AKKA förmedlar.  

AKKA IV inleds med detta citat av en deltagare: Ett stort och varmt tack för AKKA IV. 
Det har varit en kul, jobbig, intressant och ibland irriterande resa, precis som det ska 
vara. (Lövkrona & Widén, 2012, sid 7). 
Ordet ”resa” är här en metafor som illustrerar processen som deltagare och styrgrupp 
har genomgått under arbetet med utbildningen. Även om AKKA IV inte präglas av lik-
nelser med starka ledargäss, vilket AKKA I gör, reproduceras bilden av AKKA som en 
färd mot ett jämställt universitet. AKKA återknyter direkt under citaten till att styrgrup-
pen genom alla program sammantaget har genomfört en resa och att de fortfarande inte 
är framme vid en slutpunkt utan att detta arbete är en process eller en kunskapsutveck-
ling som således inte har något uttalat slut eller en mättnad.  

Den diskursiva nominaliseringssstrategi som här blir synlig är konstruktionen av aktö-
rerna som resenärer (Meyer & Wodak 2009). Denna liknelse gör att deltagarna kan ses 
som både passiva och aktiva i den bemärkelsen att de själva väljer att genomföra resan. 
I samband med metaforen resa används begreppet kunskapsutveckling vilket speglar 
deltagarnas aktiva roll som insamlare av kunskap. Användandet av en deltagares utta-
lande, vilket AKKA gör till sitt eget, bidrar till att AKKA skapar bilden av en gemen-
sam resa, alltså en gemensamt konstituerad verklighetsuppfattning som delas av både 
styrgruppen och deltagarna. Detta kan tjäna som syfte att konsumenten av texten kan 
utläsa att AKKA har lyckats förmedla deras syn på hur ett genusintegrerat ledarskaps-
program bör vara utformat. Det ger bilden av konsensus kring riktning och genomfö-
rande av programmet mellan deltagare och styrgrupp och att ledarskap är en process. 
Under det möte som Kajsa Widén (programansvarig) höll i förmedlades också synen på 
utbildningen som en resa då hen presenterade resväskan - för din resa till dit [sic] jäm-
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ställda universitet (Widén & Lövkrona, 2012, sid 16) innehållande redskap för föränd-
ring. Bilden av jämställdhetsarbetet och arbetet för bättre ledarskapande som en livslång 
resa, eller en process överförs från mer abstrakta metaforer till konkretisering genom 
AKKA:s semantik kring att deltagarna tillsammans arbetar för ett demokratiskt och 
jämställt universitet. Det vi vill belysa här är det tempus som används. Genom presens 
framhävs bilden av arbetet som ständigt pågående medan många andra delar av deras 
reflekterande text är skriven i preteritum. Vi möts också av en transivitet med ett närva-
rande subjekt i form av att deltagarna ges en personlig resväska på deras personliga 
resa.  

I ett inledande stycke i AKKA I (Lövkrona et al., 2006) som presenterar AKKA och 
dess identitet finner vi metaforer kring AKKA och Akka (gåsen som Nils Holgersson 
färdas på). Här beskrivs Akka och de egenskaper hon har ”erfaren, modig, klok, stark 
och mycket vis” och utifrån detta vill AKKA ”medvetet utmana negativa stereotyper av 
kvinnor” (Lövkrona et al., 2006). Med hjälp av AKKA:s namn planteras här en syn på 
vad ett bra ledarskap är. Senare i rapporten är det tydligt att AKKA:s syn på ledarskap 
är att ledarskapsegenskaper inte är något medfött utan något som alla kan utveckla, i rätt 
miljö, men det blir då till denna ovanskrivna metafor vi får gå tillbaka och leta efter hur 
denna ledare ska vara.  
Vid analys av AKKA:s presentation av ett genusintegrerat ledarskapsprogram för jäm-
ställdhet har vi noterat en spridning av användandet av modaliteter. I vissa fall, då av-
saknaden av kvinnliga ledare och en kort historisk överblick av förklaringsmodeller ges 
används modaliteter som kan ses som sanningar eller axiom. Det presenteras hur bristen 
på kvinnliga ledare har förklarats som en följd av eftersläpning eller så har lösningar 
sökts på individnivå. Språkbruket med konkreta ord och meningar som skrivs utan att 
läsaren ges tolkningsmöjligheter gör att AKKA förmedlar en bild som kan ses som ab-
solut. Ett exempel är då det står att frågan om könsbalans inte ska sökas på individnivå. 
Om det istället hade stått bör hade texten präglats av en tillåtande modalitet. I samma 
text används dock denna modalitet för att beskriva AKKA:s tolkningar av Lunds uni-
versitets policy och AKKA:s grundtankar och fokus för utbildningen. Ord som ”vi me-
nar” och ”vill” är av tillåtande modalitet. Vi ser att de har använt ”hedges” (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000) då de skriver att programmet hoppas kunna stimulera till 
debatt, nytänkande och ifrågasättande. Detta ger en liten grad av instämmande jämfört 
med om de hade uttryckt at programmets syfte eller mål är att bidra till ovanstående 
effekter. 

4.1.4 Feministiska ledarskapsdiskurser 
I AKKA I möts vi av det inledande citatet The best way for a woman to get to the top is 
to start there (Freeman & Bourque 2001). 
 
Om vi utgår från universitet som organisation så har den historiskt sett har varit en arena 
stängd för kvinnor (Peterson, 2010). Under de senaste hundra åren har kvinnor gjort sitt 
intåg på denna arena, både som studenter, forskare och ledare. Citatet syftar till att 
kvinnor måste ha varit på toppen för att kunna ta sig dit. Det, citatet, menar alltså att det 
är svårt för kvinnor att klättra i hierarkier. Detta skapar en paradox eller ett ”moment 
22” om vi så vill eftersom det inte finns några traditionellt kvinnliga poster inom uni-
versitetet. Då alla traditionellt sett, statusfyllda poster inom akademin har innehafts av 
män innebär citatet att det med rådande strukturer är i princip omöjligt för kvinnor att ta 
sig till toppen. Citatet kan sägas signalera den feministiska diskursens närvaro i rappor-
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terna. Som i detta användande bidrar till att konstruera sociala identiteter och relationer 
hos läsarna och deltagarna, vilka nu kan se den undertryckta samhällsgruppen som ge-
nom AKKA kan förändra den verklighet som presenteras genom citatet. Den verklighet 
som presenteras är också en feministisk analys av samhället. AKKA har tagit en relatio-
nellt konstruerad identitet genom att ställa sig mot en rådande akademisk identitet, som 
präglas av kollegialt samarbete och respekt för den autonome forskaren (Peterson, 
2010). Istället belyser AKKA att det finns klyftor mellan grupper inom akademin, ge-
nom användandet av emotionellt laddade och till viss del provocerande ordval för att 
beskriva och motivera den egna existensen. Enligt de fem gemensamma drag som kri-
tisk diskursanalys består av fungerar diskurser ideologiskt. Texten rekonstruerar det 
feministiska synsättet att det råder ojämlika maktförhållanden mellan könen, och 
AKKA tar ställning för kvinnorna (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

4.1.5 Akademiska ledarskapsdiskurser 
AKKA benämner rapporterna som ”erfarenheter” och skriver också rapporten utifrån 
sig själva. De blandar tempus i texterna, ibland är det skrivet i presens och andra styck-
en i preteritum vilket bidrar till att ge mening åt deras upplevelser från ett bestämt per-
spektiv (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). De stycken som är mer förklarande av 
olika begrepp eller situationer och genomförande är skrivna i presens vilket bidrar till en 
objektifiering och ett distanstagande från författarna i förhållande till produktionen av 
text. Styrgruppen (likaså författarna) stärker genom detta språkanvändande önskvärda 
sociala identiteter som författare (objektiva rapportörer) och deltagare (kursledare).  
Förordet i AKKA I innehåller förutom ovanstående nämnda texter en kort beskrivning 
av AKKA:s uppdrag, styrgruppens kompetenser, meriter och deras ansvarsområden 
inom AKKA. Praktiska frågor, som budget och deltagarantal presenteras och kopplingar 
till nationella ledarskaps- och jämställdhetssatsningar redovisas. Vi läser motiveringar 
för AKKA:s existens då de använder begrepp som poängterar att programmet har be-
kostats av särskilda medel, vilket ger extra tyngd till programmet. Styrgruppens kun-
skaper inom ledarskap understryks och det framgår att Lunds universitet är involverat i 
ett nationellt ledarskapsprogram speciellt inriktat på kvinnligt ledarskap. Här stöter vi 
på en problematik som berör det faktum att det längre fram i rapporten diskuteras kring 
begreppet kvinnligt ledarskap. AKKA beskriver att synen på manligt och kvinnligt le-
darskap är socialt konstruerat och således är inte kvinnligt ledarskap ett önskvärt be-
grepp att använda. Men det står i AKKA:s inledande text, som delvis fungerar som en 
motivation och förklaring om vad AKKA är och vad AKKA verkar för. Detta gör att 
författarna måste reproducera akademiskt vedertagna begrepp för att nå den önskvärda 
publiken och att deras produktion av text accepteras av konsumenterna. Således styrs 
AKKA av den akademiska diskursens regelverk för hur ett förord och presenterande 
text ska se ut för att bli accepterad.  

4.1.6 Aktörer 
I de inledande texterna i de rapporter vi tagit del av finns ett antal olika aktörer, de som 
tydligast framträder är AKKA:s styrgrupp, deltagarna, föreläsare och andra externa 
krafter. Nedan redogör vi för de sätt vi har sett de olika aktörernas identiteter skapas och 
agera inom rapporterna. För att synliggöra hur författarna förhåller sig till de olika aktö-
rerna undersöker vi vilken grad av modalitet som används då författarna refererar till 
olika aktörer.  



28 

4.1.7 Styrgruppen 
Genom den framställning av styrgruppen som går att utläsa i rapporterna I-III ges kon-
sumenten en bild av dem som kompetenta inom områdena genusvetenskap samt ledar-
skap. Deras erfarenhet av att arbeta på administrativa poster inom akademin framgår 
också. Detta legitimerar dem som programansvariga och programutvecklare. Genom att 
vi som konsumenter redan innan vi läst deras rapport får reda på deras kompetenser och 
intresseområden präglas den fortsatta läsningen av texterna av deras syn på brister inom 
ledarskapsfrågor på Lunds universitet och även i den nationella kontexten.  

I AKKA IV rapporten ser vi en förändring av stil (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 
Styrgruppen presenteras inte längre med titlar och faktiska kompetenser. Istället nämns 
personernas koppling till programmet som expert eller som att de såg ett behov (Löv-
krona & Widén, 2012, sid 7). AKKA IV har överlag en mer marknadsinriktad diskurs 
kring det egna varandet. Där behov av och skillnader mot andra ledarskapsutbildningar 
framhävs. Genusintegreringen behandlas i de tidigare rapporterna utifrån en vetenskap-
lig diskurs där referenser till Simone de Beauvoir framgår. Genusaspekten och ledar-
skapet presenteras i AKKA III i eget stycke och i AKKA I behandlas det med bakom-
liggande argument och förklaringar. I AKKA IV är förorden och beskrivningen av styr-
gruppen avsevärt kortare, det som skrivs står med hög sanningsmodalitet med ord som 
”expert” och ” –ingen föds till ledare”. Vilket är en övergång från akademiska genrer 
och diskurser till marknadsinriktade sådana (Winther Jörgensen & Phillips, 2000), där 
syftet är att konsumenten ska få en bild av att det som sägs är korrekt utan att det är öp-
pet för ifrågasättande.   

4.1.8 Styrgruppen och deltagare i en feministisk diskurs 
När författarna refererar till de som genomgått AKKA använder de ibland begreppet 
”deltagare” och ibland ”vi”. Användandet av deltagare läser vi som ett distanserat sätt 
att tala om personer inom programmet medan när författarna använder vi speglar det en 
mer jämlik situation där författarna tillsammans med deltagarna har, exempelvis, upp-
levt eller dragit lärdom av något. Användandet av ”vi” och ”deltagare” skiftar på olika 
ställen i rapporterna, beroende på vad som sägs. Användandet av ”vi” ser vi i samband 
med att föreläsare presenteras, när det uppkommer information som författarna inte är 
styrande över. De blir i dessa fall en del av gruppen och visar med sitt språkbruk att de 
tar till sig samma information som resterande deltagare. Ett exempel på detta är: på feb-
ruarimötet gästades vi av professorerna Liisa Husu, Örebro, och Jeff Hearn, Linköping, 
båda internationellt kända genusforskare. Denna mening har hög affinitetsmodalitet, 
det vill säga att författarna och deltagarna nu presenteras gemensamt, vilket minimerar 
hierarkiska markeringar. I och med användandet av vi eller oss så visar författarna att de 
är delaktiga i det som sker men har inget ansvar för vad som sägs. Styrgruppen tillsam-
mans med deltagarna blir passiva i den meningen att de är mottagare för information. 
En hög grad av affinitetsmodalitet används dock också då vi uppfattar en opposition 
mot uttalanden. Citat: Allan Larsson såg sina framgångar som ett resultat av SLUM-
PEN! Detta fick oss att diskutera huruvida det verkligen var en slump att en MAN blev 
ledare eller om det hade något med genusstrukturer, nätverk och homosocialitet att 
göra (Widén & Lövkrona, 2012 sid. 11-12). Utifrån den syn på genusstrukturers påver-
kan på ledarskapsmöjligheter som presenteras i rapporterna framgår det att AKKA me-
nar att framgångarna inte berodde på slumpen. Det kan vara så att diskussionerna hand-
lade om vad en slump är, eller hur Allans karriärsutveckling har tett sig, detta är dock 
irrelevant för oss. Istället vill vi belysa Styrgruppens närvaro och aktivitet i diskussio-
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nerna. Vi tolkar det som en opposition och en markering att de var aktörer i diskussio-
nen snarare än ceremonimästare (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

4.1.9 Styrgruppen och deltagarna i en akademisk och marknadsinrik-
tad diskurs 
Större delarna av rapporterna färgas dock av en låg affinitetsmodalitet. Personerna som 
har genomgått utbildningen refereras oftast till som ”deltagarna” oberoende av vilka 
predikat som förbinds med subjekten. Detta medför att vi som konsumenter upplever en 
distans mellan AKKA styrgrupp och deltagarna. Denna distans förstärks i de fall som 
aktiviteter och uppgifter presenteras i texten som något som deltagarna utför och styr-
gruppen förser dem med redskap för att sedan ta ett steg tillbaka eller agera handledare. 
I texten skapas en identitet som deltagare, de presenteras som en homogen grupp. I den 
bemärkelsen att de allt som oftast gör, tycker och upplever samma sak.  
Då deltagarnas upplevelser eller synpunkter på de olika mötena och arbetsmomenten 
presenteras noterar vi att förhållandet mellan vilka som uttalat sig och hur detta presen-
terats är olika beroende på vilka åsikter som sägs. Textkonsumenten får här ta del av 
olika genrer av text. Vi möts av en genre av objektiva uttalanden som är av en akade-
misk diskurs kring hur information bör framställas. I dessa fall refereras deltagarnas 
åsikter till som utvärderingen. Det medför att subjektens del i uttalandena minimeras 
och istället refereras deras sammanlagda åsikter till. En annan genre som återkommer är 
subjektiva säljande uttalanden. I dessa är subjekten (deltagarna) närvarande och har 
gjort konkreta uttalanden som ofta är positiva eller reflekterande kring genomförda 
moment, exempelvis kan vi läsa Det uppskattades mycket av deltagarna: ”mer av så-
dant!!!”(Lövkrona et al., 2006 sid. 8). Detta ger en interdiskursivitet där AKKA blandar 
en marknadsinriktad diskurs som präglas av personliga uttalanden där vi som konsu-
menter kan få bilden av att en faktisk person har uppskattat den förmedlade kunskapen 
med en överordnad akademisk diskurs där sammanställd information ger belägg för 
AKKA:s metoder och genomförande. AKKA:s närvaro som textproducent är här av 
olika grad vilket påverkar den diskursiva praktiken (Winther Jörgensen & Phillips, 
2000). 

4.1.10 Styrgruppen och Föreläsare i en akademisk och feministisk 
diskurs 
 Presentationerna av de olika gästföreläsarna och de möten som de har lett präglas av en 
akademisk diskurs kring vad som sägs om dem. De presenteras med akademiska titlar 
(om dessa finns), geografisk tillhörighet och föreläsarnas ”verk” det vill säga deras 
forskning eller rapporter är närvarande i texten. Texterna börjar ofta med Professor … 
inledde/presenterade/talade om…(Lövkrona et al., 2006, 2008, 2010; Lövkrona & Wi-
dén, 2012)  
Dock noterar vi att dessa presenterande texter bestående av en gemensam genre också 
har ytterligare en genre som endast är närvarande vid presentationen av Professorerna 
Liisa Husu och Jeff Hearn. Dessa presenteras med en annan relation till utbildningen. 
Här gästas vi (vi syftar enligt vår tolkning till styrgrupp och deltagare) av föreläsarna. 
Liisa Husu lämnar deltagarna med minnesvärda begrepp och Jeff Hearns föreläsning har 
ett budskap. Vi ser här en genre av informellt bemötande och förmedlandet av ett viktigt 
och tankeväckande innehåll. Den kommunikativa händelsen sker här mellan jämlikar i 
form av styrgruppen och föreläsare, och deltagarna ges värdefull information som de 
sedan omvandlar i ett uppskattat rollspel.  
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Dessa föreläsningar handlade om genusfrågor och vi ser en skillnad i textens formella 
drag jämfört med andra mötesredovisningar där det kommunikativa mötet sker i en aka-
demisk kontext med låg affinitetsmodalitet och låg grad av sanningsmodalitet. Istället 
har vi en genre av neutralt och redovisande akademisk textanvändning. I det aktuella 
mötet skiftar modaliteterna till att ha hög affinitetsmodalitet då föreläsarna presenteras 
och deltagarnas engagemang beskrivs. Hearns ”budskap” skrivs som ett axiom och det 
blir för oss tydligt att denna text präglas av intertextualitet i förhållande till den akade-
miska texten och en text som syftar till att utmana och ifrågasätta rådande strukturer 
inom akademin. Hearn och Husu har även varit med i äldre upplagor av AKKA och 
även här ser vi en avsaknad av den annars relativt akademiska diskurs som präglar mö-
tesredovisningarna. Istället avslutas presentationen av en av Hearns lärdomar med att en 
fråga ”blev hängande i luften” (Lövkrona et al., 2010, sid 15). Denna bildliga framställ-
ning och avståndstagandet från andra diskurser som är närvarande i rapporterna då ge-
nusfrågor behandlas tolkar vi som en argumenterande genre i texterna där andra deikti-
ker (deictics) används för att framhäva ifrågasättande av rådande strukturer (Wodak & 
Meyer, 2009) och för att motivera genusfrågor. Men även för att göra dem mottagliga 
för textkonsumenten beroende på den diskursiva praktiken kring genusbegrepp inom 
akademin. 
4.1.11 Interdiskursivitet i Subjektsförhållanden 
De texter som motiverar designen på deltagargruppen är intressanta i det avseende att vi 
upplever en större närvaro av en genusvetenskaplig eller feministisk diskurs än de texter 
som inte berör vilka som är välkomna som deltagare. Det är för oss förståeligt att förfat-
tarna använder begrepp hämtade från denna vetenskapliga gren då programmet har den 
genusintegrerade inriktning som det har. I dessa stycken berörs också mäns vara eller 
icke vara i programmet. Det som intresserar oss är en skiftning från en mer formellt 
skriven rapportering till en motiverande och argumenterande text kring genusproblema-
tikens närvaro i programmet. Vi upplever att AKKA på flera sätt måste motivera eller 
försvara sin ideologiska utgångspunkt och metod för genomförandet (ex Women only 
och då män tillåts gå programmet). Vi möts i dessa texter av en argumenterande text 
som kan sättas i en marknadsinriktad genre. I AKKA I och III är rubriksättningen sådan 
att vi direkt kan utläsa en ideologisk ståndpunkt med subjektet AKKA i en tydlig ideo-
logisk positionering. Vi befinner oss fortfarande på den akademiska arenan och dessa 
stycken likt föregående innehåller referenser till forskningsresultat. Framställningen är 
dock annorlunda då vi i texten finner en feministisk diskurs som i sin framställning är 
dominant. Texterna har på så sätt en intertextualitet (Winther Jörgensen & Phillips, 
2000) då feministiska begrepp så som Women only används. I flera fall då kvinnors 
underordnade och utsatta position inom universitetet berörs möts vi av en menings-
byggnad präglad av hög sanningsmodalitet och en begreppsanvändning hämtad ur en 
politisk och feministisk diskurs.  

Diskursiva strategier som används är argumentation och framhävande av perspektiv 
(Wodak & Meyer, 2009). Detta tar sig i uttryck i användandet av retoriskt ställda frågor. 
Närvaron av retoriska frågor finner vi i nämnda argumenterande stycken om enkönade 
eller mixade (både kvinnor och män) deltagargrupper samt i stycken med tydlig närvaro 
av en feministisk diskurs. Till exempel finner vi på sidan 13 i AKKA III-rapporten där 
mäns närvaro i programmet presenteras detta citat Är jämställdhet bara kvinnors an-
svar?(Lövkrona et al., 2010). Ytterligare en gång då författarna använder sig av en ar-
gumenterande och litterärt medveten framställning av sin ideologiska positionering är 
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då ett rollspel kring härskartekniker på Jeff Hearns initiativ genomförs. Varför tycker vi 
att det är så roligt? Frågan blev hängande i luften. (Lövkrona et al., 2010, sid 15). Det-
ta citat som avslutar hela inledningen ger läsaren en bild av att detta är en svår och obe-
kväm fråga att svara på. AKKA knyter ihop argumentationen kring vikten av att integre-
ra genus i ledarskapsutbildningar. I samtliga inledande texter till AKKA:s rapporter 
finns texten om huruvida kvinnor och män eller enbart kvinnor varit deltagare sist i rap-
porten och på så sätt avslutas inledningarna med ett tydligt fokus på genusfrågorna. Ge-
nusaspekten har tidigare i texterna tagits upp och försiktigt närmats men andra diskurser 
har varit överordnade. I dessa sista stycken är genusvetenskapen dock den rådande dis-
kursen. I kampen om hegemonin kring diskursen så framhäver dem de genusvetenskap-
liga begreppen på ett vetenskapligt sätt för att legitimera genusintegrerings närvaro. 
Textens författare är medvetna om att genus är ett kontroversiellt ämne och vi noterar 
att dessa stycken har förutom en rent argumenterande framställning även en text som 
präglas av affektiva modaliteter. Detta då genuskunskapen hos deltagarna är varierande 
och ämnet kan vara svårt att ta till sig. Producenterna gör således texten mer lättillgäng-
lig för konsumenterna.   
4.1.14 Interdiskursiviteten kring ledarskap  
I de olika AKKA rapporterna används olika diskurser då ledarskap behandlas. Det pre-
senteras på olika sätt med olika modaliteter och vi möts av olika grad av subjektsnärva-
ro beroende på vilka ämnen och vilken syn på ledarskap som framgår. Författarna själva 
beskriver ledarskap framförallt i kollokationerna etiskt-, strategiskt-, personligt-, aka-
demiskt-, framtidens, och manligt/kvinnligt ledarskap (Wodak & Meyer, 2009).  
Då det personliga ledarskapet, och mötet med samma tema presenteras i AKKA I (Löv-
krona et al., 2006) möts vi av en interdiskursivitet i form av att det personliga ledarska-
pet presenteras som något som går att lära och som inte är knutet till en person. Det är 
inte något en person föds till utan något som man lär. Dock beskrivs ledarskap som nå-
got som är avhängigt individuella egenskaper och situationella krav (Lövkrona et al., 
2006).  Genomgående för de olika rapporterna är att ledarskap behandlas och skrivs om 
på olika sätt. Vi har i vår analys kring olika diskursers närvaro i texterna som handlar 
om ledarskap identifierat olikheter i närvaron av den akademiska, marknadsinriktade 
och feministiska diskursen.  

AKKA rapporternas texter där ledarskap är närvarande består av en interdiskursiv 
blandning. Med detta menar vi att vi ser att textproducenterna skiftar mycket i vilka 
modaliteter som används när ledarskap skrivs om. Då kvinnor, och framförallt avsakna-
den av dem i ledande positioner skrivs om möts vi ofta av sanningar och argumenteran-
de diskursiva tendenser, till exempel. Sedan länge har det varit klart att Lunds Univer-
sitet har för få kvinnor i ledande befattningar, därför måste kvinnors kompetens och 
intresse för ledarskap tillvaratas bättre (Lövkrona et al., 2008, sid 5). Vi ser här en när-
varo av en akademisk diskurs präglad av en hög sanningsmodalitet. Organisationen 
framställs med namn och benämns inte som ”vårt” universitet, vilket det gör på näst-
kommande sida (Lövkrona et al., 2008, sid 6). Här används också ledande befattningar 
vilket är konkreta förklaringar av ledarroller kopplade till arbetstitlar. Detta i kombina-
tion med ”måste” och att det har varit ”klart” förstärker bilden av behovet av AKKA:s 
akademiska utbildningsinsats. Återkommande i texterna och också närvarande i den 
exemplifierande meningen är framställningen av organisationens betydelse kontra indi-
videns. Organisationen och kännedom om denna skrivs med en akademisk diskurs och 
konkreta exempel på vikten av duktiga ledare i förhållande till organisationen fram-
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kommer. Det övergripande syftet är att ge Lunds Universitet goda ledare, som kan ut-
veckla universitetet som organisation in i framtiden. För att åstadkomma utveckling 
krävs att det akademiska ledarskapet professionaliseras (Lövkrona et al., 2010, sid 7).  
Här ser vi även hur en marknadsorienterad diskurs gör sig närvarande i form av att 
Lunds Universitet ska ges goda ledare. Användandet av goda ledare istället för profes-
sionella, vilket även diskuteras i samma textstycke ser vi som en tydlig marknadsorien-
terad diskursanvändning. Detta är i sitt sammanhang relativt intetsägande men positivt 
laddat. Flera gånger då ledarskap är närvarande i texterna ser vi även en närvaro av den 
marknadsorienterade diskursen. Framförallt då ledarskapet ska beskrivas eller utbild-
ningen motiveras.  AKKA talar om ett gott ledarskap. Det som inte sägs är vad ett gott 
ledarskap egentligen består av. Det sägs däremot vad ett genusintegrerat ledarskap syf-
tar till och detta skrivs med närvaro av både en feministisk och en akademisk diskurs.  I 
AKKA ställer vi oss frågor, varför finns det så få kvinnor som är ledare vid Lunds uni-
versitet? Andelen kvinnor bland studenterna är ju över 60 %? På vilka sätt är ledarskap 
könsmärkt? ”ett genusmedvetet ledarskap blir i förlängningen ett ledarskap som arbe-
tar mot att förändra andra diskriminerande strukturer utöver kön, såsom klass, etnicitet 
och sexualitet det vill säga en intersektionell förståelse av genusbegreppet. (Lövkrona 
et al., 2010, sid 7-8). Vi möts i detta stycke av närvaron av våra tre diskurser på olika 
sätt. Den feministiska diskursen är väldigt närvarande och överordnad de andra. Detta 
anser vi genom att retoriska framställningar används för att motivera det genusintegre-
rade arbetssättet. 

En intressant förändring i förhållandet till ledarskap är transiviteten då ledare nämns. 
Här är subjektet ledare. Subjektet är kvinnor och de är inte i ledarpositioner/ledarroller 
eller befattningar. Vid övergången till den marknadsinriktade diskursen som blir närva-
rande då ledarskapet i förlängningen arbetar mot förändring. Här är det inte subjekt som 
arbetar mot en förändring utan ett ledarskap. Denna mer diffusa men ideologiskt ladda-
de framställning ger oss en motiverande och säljande bild av AKKA:s syften (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000).  
AKKA är tydliga med att de inte håller i en chefsutbildning utan en ledarskapsutbild-
ning. De beskriver skillnaden med en enligt oss marknadsinriktad diskurs: skillnaden 
mellan chefskap och ledarskap ligger i att ”chefer är människor som gör saker rätt och 
ledare människor som gör rätt saker” (Lövkrona & Widén, 2012, sid 25). Anledningen 
till att vi menar att detta hör hemma inom nämnda diskurs är avsaknaden av en förklar-
ing av vad rätt och saker innebär. I en akademisk diskurs hade detta varit tvunget att 
framgå. Här har vi istället ett stilistiskt framställande av en mer filosofisk eller idealise-
rande typ. Genomgående kan sägas att AKKA på få ställen beskriver vad ett ”gott” le-
darskap innebär. Istället förs texten framåt av den diskursiva blandningen av en akade-
misk diskurs då behov för organisationen beskrivs, den feministiska diskursen är närva-
rande och starkt överordnad då avsaknad av kvinnor i ledarpositioner behandlas och då 
AKKA:s bild av ledarskap behandlas ser vi en marknadsinriktad diskurs med hög affi-
nationsmodalitet och argumenterande drag men med avsaknad av den akademiska kon-
kretiseringen av begrepp som skulle kunna vara önskvärd i den sociala praktik som 
AKKA verkar inom.    

Vidare diskussioner och en sammanfattning av våra viktigaste fynd presenteras i kapitel 
5 under rubrik 5.4 Resultat.  
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4.2 Vår, forskarnas, objektivitet   
De texter vi tagit del av och analyserat är alla akademiska texter författade av personer 
vid Lunds Universitet. Vi har dessutom, vid två tillfällen, träffat styrgruppen för 
AKKA, som är de som har skrivit texterna. Vi är båda studenter vid Lunds Universitet 
och har kommit i kontakt med AKKA via vår programsamordnare som vi tidigare har 
haft som handledare, föreläsare och examinator under våra två år vid Personalvetarpro-
grammet i Lund. Programsamordnaren ifråga har själv varit deltagare på AKKA. Vi har, 
som vi skrivit om ovan, båda studerat genusvetenskap och har ett starkt intresse för jäm-
ställdhetsfrågor, både inom och utanför Universitetets väggar. Med detta vill vi redogö-
ra för hur vår personliga ställning till de texter vi granskat är, men även hur vi befinner 
oss i relation till den kontext som texterna producerats i. Vi har under skrivandets gång 
varit uppmärksamma på vart våra egna värderingar färgar vad vi ser för mycket och 
försökt att vrida och vända på dessa för att inte göra antaganden som för oss ses som 
självklara men som kan vara alltför subjektiva. Vi är dock inte så frikopplade från den 
diskursiva konstruktion som vi befinner oss i så att vi helt har kunnat skilja på vad som 
är vad. Med denna text vill vi redogöra för vårt förhållande till det material vår studie 
bygger på, men också något om vår förförståelse till ämnet i helhet.  
 

4.3 Enkätresultat och analys  
4.3.1 Enkätempiri 
Vi kommer nedan att presentera resultat från den enkät vi genomförde bland AKKA 
IV:s  deltagare. Direkt påföljande efter att vi presenterat empirin presenterar vi också de 
analyser vi gjort utifrån de data vi presenterat.  

4.3.2 Enkäten  
Enkäten bestod av 32 frågor. Vi inledde kort med att fråga om respondenternas befatt-
ning för att sedan gå vidare till att fråga om varför respondenterna valde att gå AKKA 
och deras tidigare kunskap inom de områden AKKA behandlar. Vi frågade sedan om 
respondenternas upplevda utveckling kopplat till AKKA:s målformulering. Avslut-
ningsvis hade vi frågor kring de olika momenten och respondenternas syn på dem. Un-
gefär hälften av vår urvalsgrupp valde att svara (16 av 30). Vi hade idealt haft en högre 
svarsfrekvens men valde, på grund av tidsåtgång, att utgå från de svar vi fått vid vårt 
första slutdatum. Enkäten innehöll öppna frågor, flervalsfrågor och ”ja- och nej-frågor”. 
Svaren redovisas nedan i en löpande text. 
  
Våra inledande frågor syftade till att ge en bild av vilken befattning respondenterna 
hade innan de deltog i AKKA samt vilken befattning de har i dagsläget. Andelen delta-
gare på positionerna biträdande lektor, forskningsassistent, forskare samt biträdande 
lektor var i stort sett oförändrad, bortsett enstaka fall. Däremot hade det skett en föränd-
ring bland de ”högre posterna” som innan AKKA bestod av åtta lektorer samt två pro-
fessorer. I dagsläget består gruppen av fem lektorer samt fem professorer. Bland re-
spondenterna har en stor majoritet (14 av 16) ledaruppdrag vid sidan om deras huvudan-
ställning vid Lunds universitet, alltså den befattning som uppgavs. Det var även många 
som uppgav att de hade relativt stor kunskap om ledarskapsfrågor innan de genomförde 
AKKA. Hälften av gruppen hade tidigare utbildning inom området och endast två per-
soner uppgav att deras kunskap om ledarskapsfrågor var obefintlig innan de gick utbild-
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ningen. Däremot var det ingen som uppgav att deras kunskaper var stora (den högsta 
graden på vår fyrgradiga skala). 
 

4.3.3 Genusintegrering  
Då AKKA är en genusintegrerad utbildning var vi intresserade av att kartlägga delta-
garnas tidigare erfarenheter av att arbeta med genusfrågor och på frågan om deras tidi-
gare kunskap om dessa frågor uppgav hälften att de hade liten kunskap inom ämnet och 
av resterande hade sex personer relativt stor kunskap. Sammanlagt hade fem personer 
tidigare genomgått utbildningar i genusfrågor. 
 
På frågor angående motivet till deltagandet visade det sig att de flesta gick kursen 
främst för att det var en ledarskapsutbildning. Endast en person uppgav att det hade liten 
påverkan att det var ett ledarskapsprogram. På frågan om varför denna person hade valt 
att delta svarades: ”Jämställdhetsfrågor är viktiga”. Frågan som berörde hur stor påver-
kan genusintegrationen hade för deltagande svarade tio personer att det hade liten inver-
kan på deras deltagande och sex personer att det hade stor inverkan, eller att det var 
huvudorsaken. De som svarat liten eller ingen uppmanades att motivera varför de trots 
detta valt att delta i AKKA och de flesta uppgav att de var intresserade av ledarskap och 
hur organisationen och det administrativa arbetet är uppbyggt inom Lunds universitet. 
Några svar ger bilden av att deltagarna upplevde att utbudet av ledarskapsutbildningar 
som erbjuds på Lunds universitet är relativt litet och vissa valde att inte benämna genus-
frågor i sina svar. Vissa berättade att de blev positivt överraskade av att utbildningen var 
genusintegrerad då de främst var inställda på en renodlad ledarskapsutbildning vilket 
kan illustreras av detta citat: ”Var intresserad av ledarskapsfrågan - men blev snabbt 
väldigt intresserade av det genusintegrerade perspektivet och det blev också det som 
jag kände att jag lärde mig mest om. kul!” 
  
Även om de flesta deltagare inte hade genusfrågor som huvudmotiv eller var specifikt 
intresserade av dessa frågor då utbildningen startade läser vi i enkäten att det efter av-
slutat AKKA-program har två tredjedelar av respondenterna uppgett att de var intresse-
rade av fortsatt lärande kring genusfrågor. Ännu fler skrev också att AKKA har bidragit 
till ett fortsatt intresse för lärande kring ledarskapsfrågor och endast tre var helt negativt 
inställda till detta.   

4.3.4 Målsättningar inom programmet  
Resterande frågor i enkäten syftade till att undersöka hur deltagarna såg på AKKA:s 
uppställda mål och huruvida AKKA hade bidragit till ett ökat kunnande inom dessa 
områden. Vi gjorde detta med öppna frågor. Det första målet vi undersökte var det som 
berörde deltagarnas akademiska ledarskap. På denna fråga hade vi ett internt bortfall på 
en fjärdedel. Ungefär en fjärdedel uttryckte att deras kunnande inte ökat genom AKKA 
men enbart en uttryckte att AKKA inte hade gett någonting på det området, den formu-
lerade sig även så att det gick att tolka som om detta gällde hela programmet. Resteran-
de respondentgrupp uttryckte sig mer eller mindre positivt och flertalet tryckte också på 
det ökande kunnande kring universitetets organisation. Ett fåtal nämnde också hur ge-
nus spelade roll för det akademiska ledarskapet, det illustreras med följande citat ”sedan 
har jag även fått en hel del insikter om hur många genusaspekter det finns att tänka på 
som akademisk ledare”. Tre fjärdedelar av respondenterna svarade, på nästkommande 
fråga, att de hade användning av kunskap kring akademiskt ledarskap i sin ledarroll. 
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Nästa mål behandlar kunskap kring universitetet som organisation och huruvida den 
kunskapen har ökat i och med AKKA. Som vi nämnde ovan tog flera respondenter upp 
detta redan i föregående fråga men vi redovisar även svar här. Här uttryckte sig majori-
teten positivt till att de fått ökad kunskap, och olika exempel på hur denna kunskap tog 
sig uttryck gavs också, följande citat beskriver några av dessa; ”Bra information om hur 
organisationen är uppbyggd, och varför, samt en inblick i kollegors erfarenheter av 
LU/LTH. Det har varit mycket värdefullt”, ”Bättre insikt om var beslut fattas”, ”Hade 
rätt bra koll innan, men förståelsen för hur organisationen fungerar, eller inte fungerar, 
har ökat”. Här menade en majoritet att de hade användning för denna kunskap i sin le-
darroll. 
Det sista målet som AKKA hoppats öka kunskapen inom är det personliga ledarskapet. 
Vi frågade kring detta på samma sätt som ovanstående frågor. På denna hade vi ett stör-
re internt bortfall än på de tidigare, en fjärdedel valde att inte svara. Ett fåtal visade på 
skepsis eller ointresse för det AKKA tagit upp medan resten, en majoritet, av respon-
denterna lyfte den egna reflektionen och insikt om styrkor och svagheter som det mest 
positiva, följande citat är representativt för dessa svar: ”Reflektionerna som gjorts under 
programmet tror jag har stärkt mig inför en framtida roll”. Majoriteten menade också 
att de hade användning för detta i sin ledarroll. 
Vi var intresserade av att veta hur respondenterna tyckte att det genusintegrerade per-
spektivet som AKKA bygger på har hjälpt dem i att applicera ett genusperspektiv i sitt 
arbete. En tredjedel av våra respondenter menade att det hade blivit hjälpta med detta. 
Nästan hälften menade att de hade blivit hjälpta i stor utsträckning, medan en något 
mindre grupp tyckte att de fått hjälp ”till viss del” eller ”i mindre utsträckning”. Enbart 
ett fåtal svarade att de ej hade blivit hjälpta i detta.  

4.3.5 Ledarskap  
Vi ställde även en öppen fråga kring vad jämställt ledarskap innebar för våra responden-
ter, här hade vi ett internt bortfall på lite mindre än en fjärdedel. Det fanns här en mång-
fald av svar. Några respondenter menade att det är komplicerat med ett jämställt ledar-
skap och att det innehåller många aspekter. Många fokuserade på att jobba för att alla 
ska ha samma möjligheter, och att detta kan innebära att inte alla får lika behandling då 
det kan handla om att en del behöver mer resurser. Det fanns också respondenter som 
lyfte upp andra faktorer än kön som viktiga; ”Att alla behandlas lika oberoende kön, 
nationell bakgrund, religion, funktionshinder, sexuell läggning. Att personer bedöms på 
det de gör inte på vilka de är”. Efter att vi bett respondenterna beskriva vad jämställt 
ledarskap är för dem ville vi veta i vilken grad de upplevde att de utövade ett sådant. 
Här menade en fjärdedel att det ”genomsyrade allt de gjorde i arbetet”. Två fjärdedelar 
menade att de i stor grad utövade ett jämställt ledarskap. Den resterande fjärdedelen 
bestod framförallt av försiktiga närmanden av ett jämställt ledarskap. Över hälften av 
respondenterna svarade att deras arbetsplatser gav dem stora möjligheter att utöva ett 
jämställt ledarskap medan enbart en svarade att den inte gavs någon möjlighet att göra 
detta. Resterande menade att de gavs liten möjlighet. 
I en flervalsfråga undrade vi över hur ofta respondenterna reflekterade över sitt ledar-
skap. Här svarade enbart en att den sällan gjorde det medan resterande var fördelade 
mellan ”dagligen” (cirka en tredjedel) och ”ofta” (över hälften). Tre fjärdedelar svarade 
att de reflekterade mer ofta kring sitt ledarskap efter än före AKKA på nästkommande 
fråga som undersökte just detta. 
En fråga med samma svarsalternativ behandlade hur ofta respondenterna reflekterade 
över genusfrågor kopplade till sitt arbete. Här svarade enbart en att den gjorde det ”dag-
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ligen” medan tre fjärdedelar svarade ”ofta”. De resterande svarade ”sällan” eller ”ald-
rig”. När vi frågade huruvida de gjorde detta mer ofta efter än före AKKA svarade en 
fjärdedel att de ej gjorde det medan över två tredjedelar svarade ja. Vi hade på denna 
fråga ett internt bortfall på två respondenter. 
 

4.3.6 Reflektion och dialog  
Vi var intresserade av att undersöka hur AKKA:s fokus på struktur före individ har gått 
fram och tagits emot av deltagarna på AKKA och vi undrade således om AKKA hade 
hjälpt respondenterna att se strukturer före individen. Detta är intressant för att generali-
seringar kring upplevda fenomen är en del av Kolbs lärcirkel (refererad i Lundmark, 
1998) och kan visa på att programmet lyckats lyfta frågorna från rent individuella upp-
levelser. Här svarade tre fjärdedelar att det var så medan något färre än en tredjedel sva-
rade nej. En respondent menade att ”AKKA har hjälpt mig att se till BÅDE struktur och 
individ (och det tycker jag är bra)”. Vi bad sedan dem som hade svarat ja att beskriva 
hur de applicerar detta i sitt arbete. Här valde fyra stycken att inte svara. Flera respon-
denter tog här upp hur de reflekterade mer kring hur policys är utformade, att ifrågasätta 
slentrianbeslut och att de genom en bättre insikt i hur strukturer såg ut lättare kunde 
hjälpa individen i dem. 
  
Då reflektion och dialog är två saker som AKKA som program lyfter fram som viktiga 
var vi intresserade av att veta huruvida respondenterna tyckte det fanns nog med tid för 
både reflektion och dialog. Tre fjärdedelar svarade att både tid för reflektion och dialog 
varit nog En åttondel svarade att det inte funnits tillräckligt med tid för varken dialog 
eller reflektion (det var två separata frågor men svarsstatistiken såg likadan ut). Vid frå-
gan kring dialog svarade dock en respondent att ”Både och vissa moment hade kanske 
mått bra av mer utrymme för diskussion och dialog. Det kanske är viktigare med diskus-
sionen mellan deltagarna istället för att alla ppt bilder hinns med” och vid frågan kring 
reflektion svarade en respondent att den ”inte alltid uppfattat det så. en del seminariet 
har satt igång processor i gruppen som vi inte alltid haft tid att slutföra”. 
Vi hade i avslutningen av enkäten plats för övriga kommenterar, det var endast ett fåtal 
respondenter som hade valt att utnyttja detta, dessa var alla glada tillrop och hyllningar 
till AKKA som program, vi låter en av dessa få avsluta denna sammanställning av enkä-
ten: ”Ett fantastiskt givande och utvecklande år”.  

4.4 Empirianalys 
4.4.1 Genusintegrering och ledarskap   
En av de inledande frågorna i enkäten behandlade orsaken till varför deltagarna deltog i 
AKKA, här var det tydligt att majoriteten hade varit intresserade av ledarskapsspåret 
och inte det faktum att programmet var ”genusintegrerat”. Detta kan bero på förutfatta-
de meningar eller okunskap kring vad genus betyder och innebär för ledarskapet inom 
akademin. Detta innebär att när deltagarna gick in i AKKA hade de låg motivation kring 
att lära sig om genus och detta gjorde att den inledande påverkansfasen som är önskvärd 
för ett bra fortsatt lärande blev mycket viktig. Här var det då viktigt att deltagarna, via 
föreläsare och programsamordnare, förmedlades en bild av genus som var relevant och 
mottaglig utifrån deras förutsättningar. 
När vi läser vidare i enkäten ser vi att AKKA har lyckats med ovanstående då en majo-
ritet av deltagarna efter avslutad kurs uttrycker sig positivt kring genus och fortsatt lä-
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rande och reflekterande kring ämnet. Det kan alltså sägas att det har initierats en lärpro-
cess hos deltagarna som under fortsatt program har vidareutvecklats. Vid utformandet 
och genomförandet av AKKA ställdes styrgruppen inför en problematik då de skulle 
integrera genusfrågor i frågor kring akademiskt ledarskap. Utifrån enkätsvaren har det 
framgått att deltagarna primärt var intresserade av ledarskap och genusfrågor var se-
kundärt eller rentav av inget intresse. AKKA lyckades på ett konstruktivt sätt lyfta att 
genusfrågor är något som redan är integrerat i ledarskapsfrågor. Ovanstående var av stor 
vikt då en inledande påverkansfas är essentiellt viktig för att deltagarnas ska vara moti-
verade inför det fortsatta lärande. Det framgår här att AKKA lyckats då deltagarna har 
uppgett att de efter kursen kontinuerligt reflekterar över egna beteenden och den ständi-
ga närvaron av genusproblematik på deras respektive arbetsplatser. 

Då AKKA framhäver att ledarskap inte är detsamma som att vara chef, utan är kontinu-
erlig utveckling, anser vi att de också lyckats motivera att genusfrågor bör vara ständigt 
närvarande i ett ledarskap. Detta kan bero på utformningen av programmet, att ledar-
skap och genus inte har varit uppdelat på olika dagar eller moment i programmet och att 
reflektionen kring dessa också har skett samtidigt och integrerat. I och med att det har 
varit kontinuerlig reflektion kan det ha underlättat för deltagarna att ackommodera den 
nya kunskapen om genusintegrering i sina befintliga referensramar. Dessa referensramar 
fanns redan innan AKKA men har under vägen, och säkerligen även efter avslutat pro-
gram, utvecklats och deltagarna, enligt den utvärdering som vi genomfört, har fått en 
förståelse för att genusfrågor är en stor del av ett ledarskap och att de inte kan lämnas 
utanför deras ledarskapsutövande. Utifrån detta har vi fått en stor förståelse för varför 
AKKA är ett genusintegrerat ledarskapsprogram och inte ett ledarskapsprogram med 
genusperspektiv eller genusfokus. Detta då integreringen av ämnena är väsentlig och 
avgörande för den förståelse av ledarskap som AKKA förmedlar.  

4.4.2 Reflektion och dialog/Målsättningar inom AKKA 
Vi undersökte i enkäten hur deltagarna såg på tid för reflektion under AKKA. Här me-
nade en majoritet att det fanns nog med tid för reflektion. Reflektion är en del av Kolbs 
lärcirkel och således en av fyra lärstilar som passar olika individer olika bra (refererad i 
Lundmark, 1998). AKKA har i sitt program använt sig av alla de fyra momenten. De 
har utgått från erfarenheter som deltagare har, låtit dem reflektera kring dessa, sedan lyft 
dem till generaliseringar och också låtit deltagarna få undersöka hur de kan applicera 
dessa nya kunskaper. Idealet är, enligt Kolb, att gå igenom alla fyra även om olika indi-
vider lär bäst av olika moment. Reflektion har, som sagt, varit en viktig del under 
AKKA (det är något de också lyfter upp ska finnas redan i inbjudan) och den har skett 
kontinuerligt under programmet. I diskussioner med varandra har deltagarna fått reflek-
tera och generalisera kring de föreläsningar som de tagit del av. Det syns tydligt på den 
fråga vi ställde kring huruvida deltagarna kan se en struktur före individ, gällande ge-
nusfrågor, att deltagarna har kunnat lyfta sina reflektioner till en generalisering som 
hamnar på en mer strukturell nivå då en stor majoritet har svarat ja på denna fråga. Sist 
men inte minst har vi, på en öppen fråga, fått många olika strategier för att applicera 
dessa nyförvärvade kunskaper på. Vi menar att AKKA har lyckats med att skapa en 
utbildning som ger möjlighet åt de olika deltagarna att steg för steg ta sig igenom Kolbs 
lärcirkel. Säkerligen kommer deltagarna även efter avslutat program att gå flera fortsatta 
varv i den!  
På frågan om lärande kring Lunds universitet som organisation har deltagarna i stor 
utsträckning uppgett liknande svar. De har fått konkreta fakta om till exempel hur be-
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slutsfattande går till. De har också uppgett att detta har varit nyttigt för deras ledar-
skapsutövande. Då vi frågade om ledarskap inom akademin fick vi en större spridning 
på svaren men mer beskrivande meningar i kommentarfältet. Det gemensamma för des-
sa två frågor var att deltagarna uppgav att den nya kunskapen har varit nyttig för dem i 
deras arbeten. Vi menar, utifrån dessa svar, att det är lättare att uttala sig om organisa-
tionsförutsättningar som kan diskuteras på ett konkret sätt än om ledarskap som är mer 
processliknande. På frågan om ledarskap inom akademin präglades svaren av begrepp 
som är närmast kopplat till organisation och inte till ledarskap. Organisationskännedom 
är dock en viktig del av ett ledarskap och vi menar att deltagarna har fått tillräcklig kun-
skap för att kunna integrera organisationskännedom med ledarskapsutveckling. Med 
större insikt i hur organisationen som personen verkar inom ökar också insikten om det 
egna handlingsutrymme och hur detta möjligtvis skulle kunna ökas (Lundmark, 1998). 
Då lite över hälften av deltagarna uttryckte att det fanns utrymme för dem att påverka 
sin organisation inom genusfrågor, och resterande uttryckte att det inte fanns det, ställs 
vi inför frågan om det är de olika institutionerna och fakulteten som deltagarna arbetar 
på har mycket olika arbetssätt eller om individerna själva har tagit till sig organisatio-
nens struktur på olika sätt.  

Styrgruppen skriver att de inte syftar till att lära ut direkta ”quick fixes” (Lövkrona & 
Widén, 2012, s, 26) för att bli en ledare. Istället syftar de till det personliga ledarskapet 
och utifrån svaren vi har fått, framgår det att många verkar ha bildat en syn på ledarskap 
som stämmer överens med den som AKKA syftar till att förmedla. Det framgick också 
att en del av deltagarna efterfrågade mer konkreta metoder för att utöva ett ledarskap 
eller något som kan ses som ”chefstekniker”. Vi menar att kunskap kring hur organisa-
tionen som en individ verkar inom är en förutsättning för ledarskap inom den. Således 
blir det också en förutsättning för kunskapsutveckling för ledarskapsfrågor inom organi-
sationen. Då AKKA ser ledarskap som en process går det ej att lära ut allmängiltiga 
tekniker kring det, utan det måste alltid sättas i relation till kontexten som det ska utövas 
i. Då respondenterna uttryckt sig mycket positivt kring de lärdomar de fått kring univer-
sitet som organisation kan vi också dra slutsatsen att en kunskapsutveckling har varit 
möjlig och även ägt rum.  
När vi började sammanställa och analysera den utvärdering vi gjort hade vi svårt att 
uttala oss om huruvida kunskapsnivån kring genusfrågor hade höjds, då vi inte ställde 
en direkt fråga kring detta (läs våra tankar kring det under rubrik 4.6 Metoddiskussion). 
Utifrån svar vi fått på frågan kring hur våra respondenter reflekterar i arbetslivet kring 
genusfrågor kan vi dock se att deltagarna applicerar saker de lärt sig i sitt vardagliga 
arbete. Detta gör att vi kan dra slutsatsen att deltagarna efter avslutat program kan sätta 
genusfrågor och dess relevans i sin egen kontext och förstå att de är ständigt närvarande 
i olika situationer. Alltså har en kunskapsanvändning skett och vi kan då säga att även 
en höjning av kunskapsnivån har skett. Kanske hade deltagarna, redan innan påbörjad 
kurs, kunskap om genusfrågor, men de var inte medvetna om hur de påverkade ledar-
skap, då de inför kursen inte uttryckte ett speciellt stort intresse för genusfrågorna. De 
har, efter avslutat program, kunnat konkretisera generella och övergripande teorier kring 
genus till den egna praktiken. Detta tydliggörs ännu mer i frågan om de upplever att de 
utövar ett jämställt ledarskap, vilket en majoritet anser att de gör. En faktor som också 
är viktig i individens kunskapsutövande är det handlingsutrymme som den har i sin or-
ganisation (Lundmark, 1998). Viktigt är för individen att få diskutera detta under ut-
bildning, och detta har gjorts grundligt då de fått gå igenom hur organisationen ser ut. 
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När vi i utvärderingen undersökte hur stor möjlighet respondenterna hade att utöva ett 
jämställt ledarskap på sin arbetsplats framgick det att många upplevde stora möjligheter, 
men relativt många såg också begränsningar. De verkar alla inom samma organisation 
vilket innebär att hur de ser på skillnaden i handlingsutrymme skulle kunna bero på ob-
jektiva faktorer såsom position, titel och institution, men också subjektiva faktorer som 
självsäkerhet, erfarenhet och sociala nätverk.  
En majoritet av deltagarna uttryckte i en utvärdering, genomförd av Lövkrona och Wi-
dén (2012), efter avslutat program att de hade skapats sociala nätverk mellan institutio-
ner och fakulteter under AKKA, dock ingenting formaliserat. Dessa nätverk kan vara 
avgörande i deltagarnas upplevelse av handlingsutrymme, detta då universitetet är en 
stor organisation med tydliga hierarkier och outtalade arbetssätt. Nätverken bör fungera 
som ett diskussionsforum där tidigare AKKA-deltagare också kan stärka varandra i sitt 
förändringsarbete och utövande av ett jämställt ledarskap. Vi tror att dessa, hittills in-
formella, nätverk är avgörande för fortsatt kunskapsutvecklande och användande. Det 
finns också deltagare som har uttryckt en önskan om formaliserade sådana nätverk där 
alla tidigare AKKA-deltagare kan utbyta erfarenheter och på så sätt öka varandras hand-
lingsutrymmen, detta då de exempelvis skulle slippa känslan av att vara ensamma på sin 
institution om att verka för jämställdhet. När vi tagit del av AKKA:s omedelbara utvär-
dering efter avslutat program ser vi att det är det egenupplevda handlingsutrymmet som 
verkar störst. I många fall menar respondenterna att de har en stor medvetenhet kring 
frågorna och försöker belysa frågeställningar ur ett genusperspektiv. De uttrycker dock 
att deras fakultet eller institution inte alltid är mottaglig för förändringar trots att ledare 
uttrycker sig positivt till dem. Det går att spekulera i att deltagarnas åsikter kring jäm-
ställt ledarskap hörs utav ledning och kollegor men att de inte förvaltas. Detta medför en 
risk att deltagarna slutar att agera som förändringsagenter då det är ett Sysifosarbete, 
vilket kan leda att de till slut kommer tröttna på att ständigt verka för någonting som 
inte leder till förändring.  

4.5 Metoddiskussion  
Respons på enkät 
Ungefär hälften av respondenterna valde att svara på enkäten. Vi hade givetvis gärna 
sett ett större antal svar då detta hade underlättat för oss i vår analys av enkäten och att 
det också på ett annat sätt hade säkerställt att de slutsatser vi drog var representativa för 
hela gruppen. Anledningen till att så få svarade på enkäten kan ha flera orsaker. Att 
skicka ut enkäten via e-mail var för oss, och vi tror även för respondenterna, den mest 
praktiska lösningen. Det kan dock ha bidragit till att respondenterna kände en stor di-
stans till utvärderingen och att de därför valde att ej svara på den. AKKA:s styrgrupp 
hjälpte oss på så sätt att de skickade ut information, innan enkäten skickades ut, om att 
den skulle skickas ut och att de uppskattade om deltagarna svarade på den. Sedan tog de 
dock ett steg bakåt och ville inte påminna deltagarna om att fylla i den. Detta då de upp-
levde att det skulle bli som att de knöts till enkäten och de ville visa deltagarna att det 
var vår enkät som inte skulle läsas av dem. Det kan ha varit både till vår hjälp men det 
kan också ha bidragit till att färre svarade. Många av de personer som vi bad fylla i en-
käten har tjänster som professor eller andra statusfyllda positioner inom universitetet, 
det kan då uppfattas som irrelevant att svara på en enkät som skapats i syfte att skriva en 
kandidatuppsats. En uppmuntran från AKKA:s styrgrupp (som verkar ha bra kontakt 
med de gamla deltagarna) hade här kunnat vara en indikation på att det var viktigt, trots 
den ringa akademiska nivån. Det hade också, som styrgruppen befarade, kunnat göra 
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motsatt skillnad, respondenterna kunde upplevt att det verkade som om styrgruppen var 
alltför inblandad i projektet, och eftersom deltagarna redan besvarat utvärderingsenkäter 
från AKKA:s håll hade motståndet till vår enkät kunnat bli ännu större.  

Respondenterna fick ungefär tre veckor på sig att svara på enkäten och det kan tyckas 
som en lång tid för en inte särskilt omfattande enkät. Trots detta fick vi som sagt enbart 
in svar från hälften av de tillfrågade. Att ingen av respondenterna hade avsatt arbetstid 
att svara på enkäten kan ha bidragit till att det blev något som prioriterades lägre än de-
ras faktiska arbetsuppgifter som också var nödvändiga att slutföra. Ett längre tidsspann 
att svara på enkäten på hade möjligtvis gett oss större respons. En annan faktor som kan 
ha påverkat svarsfrekvensen är att det i nuläget ej är klart om det kommer att bli ett 
AKKA V. Det kan ha upplevts som onödigt att ytterligare utvärdera ett program då det 
var osäkert om de åsikter och erfarenheter som kommer upp i en utvärdering verkligen 
kan användas inför utformandet av nästa AKKA. Möjligtvis hade fler deltagare uppfat-
tat det som av vikt att svara på enkäten om de visste att ett AKKA V skulle genomföras. 
Det kan tänkas att de som har mycket starka åsikter kring ett utbildningsprogram skulle 
vara de som tar sig tid att besvara en enkät kring programmet. De starka åsikterna kan 
vara både av mycket positiv och av mycket negativ karaktär. En majoritet av de som 
fyllde i vår enkät uttryckte positiva känslor kring programmet och vad det gett dem. 
Detta skulle kunna göra att de som inte har en åsikt eller en något negativ sådan inte har 
besvarat enkäten. Vi har dock även tagit del av de slututvärderingar som styrgruppen 
genomförde vid avslutandet AKKA IV. Dessa var mestadels positiva i karaktären och 
det gör att vi, trots ett stort externt bortfall, upplever att de som svarat på enkäten trots 
allt, till viss del, kan representera den större gruppen.  

Utformning av enkät 
Det interna bortfallet var större på vissa frågor, den tydligaste tendensen vi kan se att det 
interna bortfallet var som störst på de ”öppna frågor” som vi ställde. Det är vanligt att 
öppna frågor får högre internt bortfall än till exempel flervalsfrågor (Cohen et al., 2007) 
och detta förvånade oss således inte. Vi hade allt som oftast flervalsfrågor och vid dessa 
hade vi lågt internt bortfall. Vi hade efter dessa flervalsfrågor också plats för kommen-
tar och dessa kommentarfält användes av ett fåtal respondenter. Vi menar att om vi hade 
valt att ha fler öppna frågor hade det varit svårare för oss att få in ett material som vi 
kunde använda. På det sättet som enkäten och dess svar ser ut fanns det inte så mycket 
”text” från respondenterna att använda oss av utan vi fick i större utsträckning använda 
oss av att räkna svar.  
När vi genomförde analysen på det insamlade materialet upplevde vi ibland att vi hade 
behövt få svar på frågor som vi inte ställt. Exempelvis saknade vi information kring 
huruvida kunskapsnivån kring genusfrågor hade höjts, vi har i enkäten mestadels under-
sökt attityder och motivation. En direkt fråga kring kunskapsnivån innan och efter ge-
nomfört AKKA hade kunnat hjälpa oss att komma djupare i analysen av enkäten.  

Fråga nummer 28, Har AKKA:s genusperspektiv hjälpt dig att se till strukturer snarare 
än individer i reflektioner kring genusfrågor? gav en stor utdelning för svarsalternativet 
ja (tre fjärdedelar). Frågan är ställd på ett ledande sätt och svarsfrekvensen skulle kunna 
ha sett annorlunda ut om frågan var ställd på ett annat sätt. Vi skulle kunna satt struktur 
och individ emot varandra utan att låta det se ut som om strukturen var det som skulle 
vara i fokus. Det finns också en problematik som en deltagare tog upp, vilket var att det 
kan vara bra att se både individ och struktur.  
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5 Slutdiskussion 
Vi har i tidigare kapitel presenterar teorier och beskrivit använda metoder för att få fram 
den empiri vi grundat vår analys på. Vi har även presenterat vår analys av empirin. I 
detta kapitel kommer vi att diskutera och reflektera kring våra frågeställningar som upp-
satsen söker att besvara, och hur vi ser på resultatet. Vi kommer att diskutera det text-
material vi hade för den kritiska diskursanalysen och metoden vi använt. Detta kommer 
vi göra under rubriken 5.2. Reflektioner kring uppsatsens materialval, uppbyggnad och 
resultat och under rubriken 5.3, Metodval. Under rubriken 5.4, Resultat, sammanfattar 
vi, kort, resultaten av de analyser vi gjort i kapitel 4. Till sist presenterar vi idéer och 
tankar vi har på möjliga fortsatta forskningsämnen inom området, detta under rubrik 
5.5, Fortsatt forskning. 

5.1 Reflektioner kring uppsatsens materialval, frågeställningar, upp-
byggnad och resultat  
5.1.1 Reflektion kring frågeställningar och resultat 
Inledningsvis kommer vi att dela med oss av våra reflektioner kring våra frågeställning-
ar då deras fokus ligger åt olika håll. Vi är medvetna om att detta gör att de kan uppfat-
tas som spretiga. Frågeställningarnas skilda fokus medför också att uppsatsens upp-
byggnad skiljer sig från en vanlig ”uppsatsmall”. Att uppsatsen skiljer sig från andra i 
uppbyggnad kan tyckas vara både positivt och negativt, såsom många val och avväg-
ningar under en uppsats tillblivelse är. Det har i perioder varit svårt att för oss, som 
forskare och författare, att ha en överblick och känna att vi helt har gått in i vårt materi-
al, detta för att vi oftast jobbat med den ena frågeställningen eller den andra och inte 
dem båda samtidigt. Det har medfört att processen ibland har känts seg och att vi ibland 
fått ”börja om” då vi gått från den ena frågeställningen till det andra. Dock har detta 
också gjort att när vi återkommit till en frågeställning från att ha fokuserat på en annan 
har vi kunnat se nya mönster och möjliga tolkningar som vi inte kunde se när vi tidigare 
arbetat med frågeställningen. Frågeställningarna skiljer sig inte bara åt i fokus men vi 
har även valt olika metoder för att besvara dem och detta har gjort att uppsatsen nästan 
helt igenom kan, om en så vill, läsas som två separata studier. Det kan argumenteras att 
om vi hade valt att skriva en uppsats med ett fokus istället för två hade vi kunnat gå 
djupare, då vi hade haft mer utrymme och tid att fokusera på materialet. Vi ser det abso-
lut som en förlust att vi inte kunnat gå så på djupet och vi ser att det finns mer att hämta 
i de material vi använt oss utav. Vi tror dock att genom att fokusera på både lärandepro-
cesser och ledarskapsdiskurser inom AKKA har vi fått en bättre bild av programmet 
som helhet. Detta är intressant för både oss och för AKKA:s styrgrupp, och i förläng-
ningen även Lunds universitet. Speciellt om AKKA V kommer att genomföras tror och 
hoppas vi att denna uppsats ska kunna vara till gagn för styrgruppen. Vi har fått gå dju-
pare på AKKA som program, istället för på våra frågeställningar, och genom att både få 
ta del av AKKA:s styrgrupps inledande texter och deltagares utvärderingar har vi fått 
information från mer än ett håll. En av anledningarna till att uppsatsen fick två fokus-
områden var också att vi, som forskare, och AKKA:s styrgrupp hade olika intressen. Vi 
var mest intresserade av att undersöka diskurser kring ledarskap medan AKKA fann 
större nytta, för dem, att ta del av hur deltagarna såg på sina lärprocesser. Vi ville skriva 
en uppsats som både skulle vara intressant för oss att skriva men också kunna ge något 
till programmet AKKA. Vi tror att flera som är vår situation (det vill säga studenter) 
kan ha upplevt detta, att som forskare ha en grundidé eller intresse för uppsatsens ut-
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formning men att det sedan blir styrt utav den organisation där studien ska genomföras. 
Detta för att organisationens välvilja, oftast, behövs för att få komma in och genomföra 
intervjuer/enkäter/textanalyser. Vi hade i vårt fall kunnat genomföra en diskursanalys på 
de inledande texterna utan AKKA:s medgivande då de är offentliga och lätta att ta del 
av via internet, men vi valde att gå via AKKA och detta har hela vägen känts som ett 
bra val. Speciellt eftersom att vi, som vi tidigare tagit upp, ser att vi med hjälp av båda 
våra två frågeställningar fick en bättre helhetsbild av AKKA än vad vi hade fått om en-
bart hade genomfört en kritisk diskursanalys på rapporterna.  
5.1.2 Val av material  
Vi har redan tidigare i uppsatsen motiverat valet av material under rubrik 3.2.2, Urval 
av analysmaterial, och reflekterar här kring hur vi ser på det valet nu, i efterhand. De 
inledande texterna till AKKA:s rapporter är välskrivna och har varit intressanta att ta del 
av. Både för att se den utveckling AKKA genomgått men också för att se hur fokus har 
skiftat från program till program. Vi har funderat kring huruvida det hade varit intres-
sant att genomföra intervjuer med deltagare eller styrgrupp, eller eventuellt andra aktö-
rer vid Lunds universitet som har koppling till AKKA. Via intervjuer hade vi kunnat 
rikta frågorna och hade då kunnat få fatt på saker vi inte fick genom att enbart ta del av 
rapporterna. Vi tror dock att vi, genom att inte genomföra intervjuer utan enbart ha två 
inledande möten med AKKA:s styrgrupp, har kunnat hålla distans till programmet och 
dess aktörer. En distans vi anser att det hade varit svårare att hålla om vi hade träffat 
deltagarna. Vi menar att vi genom denna distans har kunnat se och göra analyser som vi 
inte hade kunnat göra annars. Idealt hade vi velat ta del av AKKA på så sätt att vi kun-
nat delta på en föreläsning eller en utav de tio träffar som genomförs under ett AKKA. 
Hade det varit möjligt, det vill säga om ett AKKA hade varit igång under den tiden vi 
skrev vår uppsats, hade detta varit ett självklart alternativ för oss. Trots att vi då hade 
varit tvungna att hantera att den distans vi nu haft till vårt material hade blivit svårare att 
hålla.  

5.2 Metodval  
5.2.1 Kritisk diskursanalys som metod 
Valet att använda oss av kritisk diskursanalys har medfört både positiva och negativa 
konsekvenser för vår uppsats. Vi valde den kritiska diskursanalysen då vi anser att den-
na ansats ger ett bra komplement till vår empiriinsamlingsmetod. Genom att använda 
oss av enkäter då vi samlade information från deltagarna fick vi svar på våra direkta 
frågor genom deras subjektiva svar. Genom att också använda oss av en kritisk diskurs-
analys hoppas vi att vi har kunnat undersöka och analysera material från en helt annan 
infallsvinkel. Vi fann att arbetet med att undersöka diskursiva tendenser skiljer sig från 
den arbetsordning vi är vana att arbeta med, då materialet styrs av förarbetet (detta kan 
vara hypoteser, utformande av enkäter eller intervjuguider). Istället fick nu arbeta på ett 
mer induktivt sätt och försöka kartlägga tendenser som uppenbarade sig för oss. Genom 
att använda denna för oss nya metod hoppas vi också att vi har kunnat distansera oss 
från våra förutfattade meningar om vad ledarskap och ledarskapsutbildningar bör vara.  
Vårt metodval kan även ha medfört att vi har gått miste om värdefull information. Till 
exempel hade det kunnat vara nyttigt att komplettera vår diskursanalys om ledarskap 
med intervjuer med tidigare deltagare för att på så sätt få en mer konkret uppfattning om 
det ledarskap som AKKA har bidragit till. Vi hade också kunnat göra en diskursanalys 
av våra enkätsvar men då de är beroende av text som vi själva har producerat valde vi 
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att inte göra det för att få en mer renodlad och på så sätt mer objektiv analys av diskur-
ser kring ledarskap som framgick i materialet som styrgruppen producerat. 
Under vårt arbete med den kritiska diskursanalysen kan vi även ha blivit styrda av den 
begreppsapparat vi har använt oss av. Denna nya metod introducerade en hel del nya 
begrepp och det är möjligt att vi har blivit något låsta av detta. Detta kan ha tagit sig i 
uttryck att vi har fokuserat på material som är applicerbart på de begrepp vi har lärt oss 
att använda. Till exempel kan detta innebära att vi har har fokuserat på att studera nomi-
naliseringsstrategier inte beroende på att de har störst betydelse för rapporternas diskur-
siva tendenser utan istället kan vi ha utvecklat lite av ett tunnelseende beroende på att vi 
har arbetat deduktivt i vår strävan efter att kunna applicera vår nyligen inlärda teoretiska 
begreppsapparat. Vår diskursanalys kan även vara starkt präglad av intertextualitet då vi 
har gjort våra tolkningar och analyser utifrån Faircloughs (1992) och Winther Jörgen-
sens & Phillips (2000) begreppsförklaringar och exemplifierande. 

5.2.2 Vår närvaro som analytiker 
Vi har i största möjliga mån undvikit att blanda in egna ställningstaganden och åsikter 
då vi har identifierat diskurser och diskursordningar. Den kritiska diskursanalysen inne-
bär dock att forskaren tar en kritisk ställning, vilket vi också har gjort. Likt texter färgas 
av intertextualitet har även vi färgats av våra bakgrunder inom genusvetenskap och le-
darskapsfrågor. Om vi hade använt oss av en generellt sett mer objektiv metod eller för 
oss mer bekant sådan till exempel fokusgruppsintervjuer hade vår uppsats kanske kun-
nat bidra till mer generaliserbara resultat. Vi har dock varit uppmärksamma på när vår 
subjektivitet har tagit överhand och det har varit hjälpsamt att vara två författare med 
olika referensramar och uppfattningar om vilka diskursiv0lva tendenser som har fram-
gått.  

5.3 Resultat  
I inledningen av denna uppsats ställde vi oss följande två frågor,  

- Vilka diskurser (om ledarskap) synliggörs i AKKA:s rapporter? 
- Hur ser deltagarna på de lärprocesser de genomgått under AKKA? 
Vi ska här knyta ihop säcken på uppsatsen och på så sätt besvara våra frågeställningar 
på ett sammanfattande vis. En längre analys av hur vi ser på den empiri som vi använt 
för att besvara frågeställningarna går att läsa i kapitel 4.  
Inledningsvis sammanfattar vi här frågeställningen som undersökt vilka diskurser (om 
ledarskap) som synliggörs i AKKA:s rapporter.  
Vi har under vår diskursanalys sett den feministiska diskursen som mest framträdande 
Detta innebär inte att det är den vanligaste eller att den är närvarande i alla samman-
hang. Istället menar vi att den, då den är närvarande är framträdande på ett sådant sätt 
att den blir den viktigaste, och mest styrande diskursen för textproducenterna. Enligt 
den kritiska diskursanalysen är diskurs både konstituerande och konstituerad (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000). Vid läsning av AKKA:s rapporter ser vi hur detta blir tyd-
ligt i förhållande till den feministiska diskursen (se sida 27). Vi ser att AKKA genom 
användandet av denna diskurs konstituerar den sociala praktiken de verkar inom.  
De ideologiska effekterna som användandet av den feministiska diskursen medför kan 
verka vara tydliga. Den framhäver ojämlikheter och diskriminerande strukturer. Detta 
görs dock också i en akademisk diskurs. Skillnaden är att den feministiska används an-
norlunda och i mer direkta diskursiva nominaliseringsstrategier. Motiveringar och läng-
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re utläggningar om varför ett bra ledarskap är viktigt eller vad som krävs för ett utövan-
de av sådant präglas oftast av feministiska diskursiva drag. Detta i samband med att 
själva ledarskapet och texter om det ofta skrivs med hög grad av modaliteten sanning, 
med ordval som utan användning av den feministiska diskursen blir intetsägande, eller 
utan en motiverande kontext. Detta blir tydligt då de texter vi studerat, enligt oss inte 
har huvudfokus på ledarskap utan istället på genusproblematik och beskrivningar av 
empiriska möten och utbildningstillfällen (se sida 26). Vi ser också ett användande av 
liknelser och referat till att kursdeltagarna befinner sig på en resa. Något som betonar att 
ledarskap är en process (se sida 25-26). Ofta ser vi en latent närvaro av diskurser då 
ledarskap nämns och behandlas, inte utifrån diskurser om ledarskap i sig utan i främst 
feministiska och marknadsinriktade diskurser. I den kritiska diskursanalysen är analyti-
kern inte bara intresserad av vad som sägs utan också om vad som inte sägs.  
 
Vi går nu vidare med att sammanfatta frågeställningen som vi formulerat kring hur del-
tagarna ser på de lärprocesser de genomgått under AKKA. 
AKKA IV:s deltagare ser, med en överväldigande majoritet, positivt på sina lärdomar 
och erfarenheter de tillgodogjort sig via AKKA. De uttrycker sig stärkta i sina genus-
kunskaper men även kring universitetets organisation och beslutsvägar (se bland annat  
sida 35 och 36). Flera av dem uttrycker också intresse för fortsatt lärande via exempel-
vis ett nätverk. Ett nätverk kan ha en stärkande funktion för de tidigare deltagarna där de 
kan stötta varandra i det förändringsarbete de bedriver.  
Något som kan uppfattas som både en svaghet och en styrka i AKKA som program är 
att de inte förmedlar några tydliga mallar för hur ett ledarskap ska vara (se sida 38). Att 
detta är något som styrgruppen strävar efter framgår tydligt i rapporterna och enkäterna 
vi genomfört talar om för oss att även deltagarna upplever att ledarskap är en process. 
Vi kan även se att deltagarna utvecklat ett intresse för genus och för att vidareutveckla 
kunskaper kring genus efter avslutat AKKA. Även detta är ett tecken på ett väl genom-
fört program (se sida 35).  
Det finns dock en negativ sida av detta, då inga tydliga rätt och fel förmedlas kan ge-
nusaspekten förlora sin udd. Att bedriva ett ledarskap som genomsyras av genusmedve-
tenhet kan bli något att stoltsera med på ett CV, men som i realiteten inte betyder så 
mycket mer. Efter avslutat AKKA-program lyfter dock många av deltagarna fram vik-
ten av att vara medveten kring genusfrågor och att vid beslutsfattande ta med genus som 
en aspekt. Detta är en stor vinst för AKKA och även Lunds universitet. Om samma ten-
denser går att se hos de 90 tidigare deltagarna i AKKA kan vi tänka oss att AKKA gjort 
stor skillnad i vilken typ av ledarskap som praktiseras vid Lunds universitet. Flera av de 
som gått AKKA IV har, efter avslutat program, tjänster högre upp i hierarkin och detta 
kan ses som att det ledarskap som AKKA lär ut premieras av Lunds universitet. Vår 
analys visar att AKKA är en lyckad insats för att höja ledarskapskompetensen inom 
Lunds universitet. Den vilja att fortsätta att lära om ledarskap och genusfrågor som del-
tagarna uttryckte kan ses som ett bevis på att båda budskapen med AKKA har gått fram 
och att det är hinder utanför styrgruppens makt som är vad som behöver arbetas med. 
AKKA:s mål med utbildningen har gått fram till deltagarna och således anser vi att de-
ras mål och formuleringen av dem har varit relevanta och uppnåbara. Den ständiga när-
varon av feministiska diskurser, vare sig den är latent eller manifest tyder på att styr-
gruppen har lyckats med den svåra konsten att verka inom en relativt stängd arena utan 
att reproducera akademiska ledarskapsideal. Genom att hålla sig inom ramarna för vad 
som anses vara acceptabelt och samtidigt verka för förändring av ideal tror och hoppas 
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vi på att ett deltagande i AKKA inte bara ser bra ut på Cv:t utan den grundläggande 
synen på ledarskap har utvecklats, och kommer fortsätta att utvecklas hos deltagarna. 
Närvaron av en marknadsinriktad diskurs följer den utveckling av det akademiska ledar-
skap som har rapporterats och är således ett naturligt inslag i de olika rapporterna. Det 
kan diskuteras att textproducenternas fokus på genusintegrering av ledarskap hade kun-
nat vara större. Men då hade de också riskerat att mötas av större motstånd från deltaga-
re som verkar inom den sociala praktik som AKKA syftar till att förändra. 

5.4 Fortsatt forskning  
Den studie vi har genomfört har endast berört en specifik ledarskapsutbildning på Lunds 
universitet. Vår enkätundersökning fokuserade på deltagarnas upplevda lärprocesser och 
huruvida de upplever att de kan utöva ett genusintegrerat ledarskap i sina arbeten. Det 
skulle vara intressant och relevant att göra ett bredare utvärderingsarbete inom universi-
tetet för att på så sätt få ett bredare resultat av vad som görs och vad som behöver göras 
i strävan efter ett jämställt ledarskap och i förlängningen ett jämställt universitet. Detta 
skulle kunna ske genom vidare enkätundersökningar som eventuellt kunde undersöka 
ledarskapet inom olika fakulteter och institutioner och således skulle fungerande strate-
gier kunna överföras mellan dessa.  
Det är också relevant att utvärdera valberedningars arbete då de är en viktig del av till-
sättandet av nya ledare. Genom till exempel intervjuer skulle objektiva och subjektiva 
kriterier och bedömningar kunna lyftas upp för diskussioner kring hur arbetet med jäm-
ställdhet och utbildning av ledare ser ut på LU, vad som idag är fungerande och vad 
som är mindre fungerande. 

En annan synvinkel på ledarskap som vi inte har berört är hur studenter, och medarbeta-
re ser på sina ledare och deras arbete. Detta hade kunnat ge en bredare bild av hur ut-
övandet av ledarskap inom organisationen ser ut. 
Inför det fortsatta arbetet med jämställdhet hade vi gärna sett att det utfördes behovsana-
lyser på de olika institutionerna och fakulteterna för att utbildningar och satsningar gäl-
lande jämställdhet och ledarskap ska bli så applicerbara och konkreta som möjligt. Då 
det är en bred fråga och ett enormt arbete anser vi att behovsanalyser hade varit bra un-
derlag för utformande av satsningarna.  
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Bilaga 
AKKA IV - en utvärdering om Dina lärprocesser 
 
Hej! 
Vi är två studenter vid Lunds Universitet som läser Personal- och Arbetslivsprogram-
met. Vi skriver under våren vår kandidatuppsats där vi samarbetar med AKKA. Uppsat-
sen fokuserar på ledarskap, lärande och organisation. Enkäten som vi skickar till er av-
ser att undersöka era lärprocesser under och efter AKKA men även ert upplevda hand-
lingsutrymme på er arbetsplats kring de ledarskapsfrågor som har lyfts inom AKKA.  
Enkäten är en E-enkät vilket innebär att du fyller i den när du har tid och möjlighet. Re-
sultatet kommer att sammanställas och analyseras av oss studenter utan inblandning av 
AKKA:s styrgrupp. Vi skulle uppskatta om ni har möjlighet att fylla i enkäten senast 
den 17 april.   
Undersökningen bygger på din upplevelse av arbetet med ett jämställt ledarskap, med 
fokus på din personliga uppfattning snarare än den förvärvade kunskapen. Vi är intres-
serade av både det individuella arbetet och det arbete som bedrivs på en organisatorisk 
nivå. 
 
Enkäten innehåller ca 30 frågor och efter några av frågorna i enkäten finns utrymme för 
kommentarer. Detta är inte obligatoriskt utan en möjlighet för Dig att lägga till något 
eller att ge en kommentar på frågan. På sista sidan i enkäten finns även en möjlighet att 
ge fler kommentarer och synpunkter. Enkäten är givetvis frivillig och Du kommer vara 
helt anonym. Vi hoppas dock att du anser det meningsfullt att delta i undersökningen 
och på så sätt vara med och utvärdera och utveckla AKKA:s uppbyggnad. För att få ett 
bra underlag är Ditt svar väldigt viktigt!  
 
Om du vill kontakta oss för frågor eller funderingar är du välkommen att göra det på: 
Mail: xxxxxx@gmail.com (Lisa Nissen) eller telefon xxxxxxxx  (Olov Falkmer) 
 
1. Vilken är din nuvarande befattning? 
 
 Professor 
 Biträdande professor 
 Lektor 
 Biträdande lektor 
 Forskare 
Annat:   
2. Om du hade en annan befattning innan AKKA vänligen kryssa i vilken nedan. 
Kryssa annars i samma som i föregående fråga. 
 
 Professor 
 Biträdande professor 
 Lektor 
 Biträdande lektor 
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 Forskare 
 Annat:  
 
3. Har du övriga ledaruppdrag? 
Om ja, skriv gärna vilka i fältet "other" 
 Ja 
 Nej 
 Other: 
 
4. Hur stor var din kunskap om genusfrågor innan du deltog i AKKA? 
 
 Obefintlig 
 Liten 
 Relativt stor 
 Stor 
 Other: 
 
5. Har du tidigare utbildning inom genusfrågor? 
 
 Ja 
 Nej 
 Other: 
 
6. Hur stor var din kunskap om ledarskapsfrågor innan du deltog i AKKA? 
 
 Obefintlig 
 Liten 
 Relativt stor 
 Stor 
 Other: 
 
7. Har du tidigare utbildning inom ledarskapsfrågor? 
 
 Ja 
 Nej 
 Other: 
 
8. Hur stor påverkan hade det faktum att programmet var genusintegrerat för ditt 
deltagande? 
 
 Ingen 
 Liten 
 Stor 
 Det var huvudorsaken 
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 Other: 
 
9. Om ingen eller liten, varför valde du att delta i programmet? 
 
 
10. Hur stor påverkan hade det faktum att det var ett ledarskapsprogram för ditt 
deltagande? 
 
 Ingen 
 Liten 
 Stor 
 Det var huvudorsaken 
 Other: 
 
11. Om ingen eller liten, varför valde du att delta i programmet? 
 
 
12. Har AKKA bidragit till intresse för fortsatt lärande kring genusfrågor? 
 
 Ja 
 Nej 
 Other: 
 
13. Har AKKA bidragit till intresse för fortsatt lärande kring ledarskap? 
 
 Ja 
 Nej 
 Other: 
 
14. Ett av målen med AKKA är att bidra till ökad kunskap om akademiskt ledar-
skap. Hur har AKKA bidragit till ditt ökade kunnande om akademiskt ledarskap? 
 
 
15. Har du användning för detta i din ledarroll? 
 
 Ja 
 Nej 
 Other: 
 
16. Ett av målen med AKKA är att bidra till ökad kunskap om universitetet som 
organisation. Hur har AKKA bidragit till ditt ökade kunnande om universitetet 
som organisation? 
 
 
17Har du användning för detta i din ledarroll? 
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 Ja 
 Nej 
 Other: 
 
18. Ett av målen med AKKA är att bidra till ökad kunskap om det personliga le-
darskapet. Hur har AKKA bidragit till ditt ökade kunnande om ditt personliga 
ledarskap? 
 
 
19. Har du användning för detta i din ledarroll? 
 
 Ja 
 Nej 
 Other: 
 
20. Upplever du att det integrerade genusperspektiv som AKKA byggde på har 
hjälpt dig att applicera ett genusperspektiv i ditt arbete? 
 
 Ja, i stor utsträckning 
 Ja, i mindre utsträckning 
 Ja, till viss del 
 Nej 
 Other: 
 
21. Vad är ett jämställt ledarskap för dig? 
 
 
22. I vilken grad upplever du att du utövar ett jämställt ledarskap? 
 
 Ingen 
 Lite 
 Mycket 
 Det genomsyrar allt jag gör i arbetet 
 Other: 
 
23. Hur stor möjlighet ger din arbetsplats dig att utöva ett jämställt ledarskap? 
 
 Ingen 
 Liten 
 Stor 
 Fullständig 
 Other: 
 
24. Hur ofta reflekterar du över ditt ledarskap? 
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 Aldrig 
 Sällan 
 Ofta 
 Dagligen 
 Other: 
 
25. Gör du det oftare efter än före AKKA? 
 
 Ja 
 Nej 
 Other: 
 
26. Hur ofta reflekterar du över genusfrågor kopplade till ditt arbete? 
 
 Aldrig 
 Sällan 
 Ofta 
 Dagligen 
 Other: 
 
27. Gör du det oftare efter än före AKKA? 
 
 Ja 
 Nej 
 Other: 
 
28. Har AKKA:s genusperspektiv hjälpt dig att se till strukturer snarare än indi-
vider i reflektioner kring genusfrågor? 
 
 Ja 
 Nej 
 Other: 
 
29. Om ja, hur applicerar du detta i ditt arbete? 
 
 
30. Vilket moment under AKKA ser du såhär i efterhand på som det som har varit 
mest användbart för dig i ditt arbete? Motivera ditt svar. 
Tex Arbetsseminarierna, kunskapsseminarierna eller projektarbetet 
 
31. Har tid för dialog under programmets gång varit nog? 
 
 Ja 
 Nej 
 Other: 
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32. Har tid för reflektion under programmets gång varit nog? 
 
 Ja 
 Nej 
 Other: 
 
Övriga kommentarer:



a 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


