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I den här avhandlingen studeras  autentiskt ledarskap och dess konstruerande på Twitter. Ämnet är 

väldigt  aktuellt  eftersom  autentiskt  ledarskap  är  en  relativt  ny  ledarskapsteori  och  ett  av  det  mest 

växande ämnet inom fältet på 2000-talet. Därmed ökar användningen av sociala medier kontinuerligt och 

ledare anpassar sig till onlinevärlden som har blivit en ny verksamhetsomgivning för dem. 
 

 

Teoretiska  referensramen  utgår  från  ledarskapets  utveckling,  autentiskt  ledarskap  och  dess 

konstruerande  på  individuell  och  relationell  nivå.  Konstruerande  av  autentiskt  ledarskap  behandlas 

genom allmänt på fältet använda komponenter; självmedvetenhet, internaliserad moraluppfattning, 

balanserad behandling, relationell transparens och autentiskt beteende. Det tas också teoretisk syn på 

privata och professionella roller i online omgivningen samt autentiskt personvarumärke. 
 

 
Syftet med avhandlingen är att få en uppfattning hur autentiskt ledarskap konstrueras på Twitter, vilket 

därtill är studiens forskningsfråga. Studien innehåller två delar; först kommer förstudien som kartlägger 

allmänt finländska företagsledares användning av Twitter. I förstudien observerades 29 ledares 

Twitteraktivitet under en 14-dagarsperiod och utifrån denna valdes åtta informanter till huvudstudien. De 

valda informanterna är verkställande direktörer i stora finländska företag och aktiva Twitteranvändare. 

Huvudstudien behandlar autentiskt ledarskapskonstruerande på Twitter och avhandlingens empiriska 

resultat   baseras   på   en   netnografisk   undersökning.   Materialet   samlades   in   från   informanternas 

Twitterflöde och analysen i huvudstudien fördjupas på en månadsperiod 03/2018. Huvudstudien 

koncentreras på informanternas Twitterdiskussioner och deras innehåll, och därför valdes innehållsanalys 

som analysmetod. 
 

 

De centrala resultaten med förstudien är att stilen i Twitteranvändningen varierar mellan ledarna men 

det finns också många likheter såsom att twittra om det egna företaget och branschen, aktivt diskutera 

aktuella ämnen, händelser och evenemang men också fritidsrelaterade Twittermeddelanden. 

Huvudstudien gav som resultat att autentiskt ledarskap konstrueras på Twitter via vissa faktorer, vilka är 

kontinuerlig lärande, förtroende och uppskattning, positiv livsinställning, välmående, kreativ atmosfär, 

effektivitet och balans. Faktorerna går delvis att kopplas ihop med de allmänt på fältet använda 

komponenterna. 
 

 

Som slutsats kan man säga att konstruerande av autentiskt ledarskap och dess framträdande påverkas av 

omgivningen. Studien gav  en ny synvinkel till fältet genom att kombinera autentiskt ledarskap med 

sociala medier, där relationen med ledare och följare är mångsidig. En intressant fortsättning till studien 

skulle vara att undersöka närmare ledares och följares relationer både i offline- och online omgivning. 

Medan en annan intressant fortsättning till studien skulle vara att undersöka om autentiskt ledarskap på 

Twitter hänger ihop med företagets framgång. 
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1    INLEDNING 
 
 
 
 

1.1    Ledarskap och autentiskt ledarskap 
 

 

Avhandlingen  består  av  ledarskapsdiskussioner  inom  autentiskt  ledarskap.  Enligt 

Harter (2002) betyder begreppet autenticitet att vara äkta mot sig själv. Studien 

koncentreras på en online omgivning, Twitter, och därför avviker den från ledarnas 

normala verksamhetsmiljö. Alla av informanterna är verkställande direktörer i stora 

finländska företag och aktiva Twitteranvändare. I stora företag kan den normala 

verksamhetsmiljön tänkas vara arbetsorganisationen, men digitalisering tillsammans 

med utveckling av teknologi och tillväxten av sociala medier har utvidgat ledarnas 

verksamhetsmiljö online. Sihi och Lawson (2018) håller med om att användningen av 

sociala medier stiger kontinuerligt. 

 

 

Ledarskap och sociala medier - två breda och aktuella begrepp i dagens värld. Vad har 

de att göra med varandra? Ledare finns på sociala medier, var de uttrycker sina egna 

och företagets åsikter och delar andras postningar. Ledare bygger sitt personliga 

varumärke i sociala medier och ger utåt en viss bild av sig själv. Dayter (2015) betonar 

att sociala medier ger goda möjligheter för självpresentation och konstruerande av en 

online identitet. Man kan i sociala medier bygga en cyberversion av sig själv (Foster & 

Oldenburg, 2017). Ledares användning av sociala medier öppnar många möjligheter 

men kan samtidigt orsaka hot. Spoelstra (2018) påminner att moderna ledares vision, 

inspiration och autenticitet ska alltid finnas bakom verksamhet. 

 
 

Ledarskap händer i relation med ledare och följare (Shamir & Eilam, 2005). Följare 

följer ledare offline och online men delvis på olika sätt och med olika anledningar. I 

min studie innehåller informanternas följare på Twitter både organisationens 

medarbetare och andra följare på Twitter. Vem som helst kan vara följare på Twitter 

och de kan också vara ledare i andra företag. Däremot i teoretiska ramverket ses 

begreppet följare som medarbetare i arbetsorganisationen. Det finns flera intressanta 

aspekter gällande ledare och deras följare i nätomgivningen. Hurdan är relationen 

mellan ledare och följare i sociala medier? Försöker ledare få sina följare på sociala 
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medier att agera på ett visst sätt? Vilken påverkan har autenticitet och ledares 

personliga varumärke i detta? 

 
 

Ledarskap är ett fascinerande ämne och det formas enligt nya situationer och trender. 

Spoelstra (2018) lyfter fram olika klichén om ledarskap som kan hittas i flera 

ledarskapsböcker, de klichéerna är till exempel att fokusera på människor, leda med 

exempel, vara engagerad, ha vision och lyssna på sitt hjärta. Men de förändras och 

utvecklas också med tiden och trender. Dessa förändringar berättar hur vi ser oss 

själva, hur vi ser världen och vad vi tänker att vad vi kan göra för att förbättra den 

(Spoelstra,  2018).  Luthans  (2002)  lyfter  fram  att  den  ökande  positiva  psykologins 

rörelse  har  orsakat  behov  för  utvecklandet  av  positiv  organisatorisk  beteende. 

Spoelstra (2018) betonar att en stor trend i ledarskapet idag är autenticitet som kan 

kopplas ihop med dagens framgångsrika ledare. Det innehåller tanken på ärlighet, 

omutlighet och transparens (Spoelstra, 2018). George (2015) påpekar att autentiskt 

ledarskap har gjort en grundläggande förändring inom ledarskap. 

 

 

Enligt Spoelstra (2018) är en möjlig orsak för ledarskapets aktualitet under de senaste 

åren, att man kan se ledarskapet idag mera som en ”out of office”-position. ”Out of 

office”-ledare förväntas vara visionärer och ha förmåga att förändra saker och göra 

något oförutsedd (Spoelstra, 2018). När man länkar det ihop med sociala medier och 

ledares twittrande så handlar det om vad moderna ledare gör, och det är mycket 

bredare än de nedskrivna ledarnas uppgifter. 

 
 
 
 

1.2    Tillväxten av sociala medier 
 

 

Användning av sociala medier växer kontinuerligt. Statistikcentralen (2017) har gjort en 

undersökning gällande företags användning av informationsteknik i Finland. Statistiken 

från år 2017 visar att 63 % av alla företag använde sociala medier och procenten har 

stigit årligen (Statistikcentralen, 2017). Enligt DNA:s (2017) undersökning har 87 % av 

alla finländare en smarttelefon och den är oftast med hela tiden. Man brukar vanligen 

använda sociala medier via smarttelefonen. Sihi och Lawson (2018) definierar sociala 

medier som ett medel för individer och organisationer att etablera sitt eget varumärke 
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och engagera andra, medan Alastalo (2015) sammanfattar att sociala medier handlar 

om växelverkan där människorna följer andra och diskuterar med varandra. Det finns 

flera olika sociala medier, till exempel Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och 

LinkedIn (Sihi & Lawson, 2018). Man kan grovt dela in olika sociala medier i 

professionella och privata, men man ska komma ihåg att de delvis går in i varandra. 

Professionella kanaler i sociala medier kan anses vara Twitter och LinkedIn medan 

Facebook, Instagram och Youtube är mera privata. 

 
 

Enligt Statistikcentralen (2017) följer 17 % av finländarna någon professionell 

samfundstjänst och Gruber, Smerek, Thomas-Hunt och James (2015) tillägger att 

Twitter har blivit ett globalt nyhetsforum för individer och organisationer, medan 

Kananen (2014) kallar Twitter en mikroblogg. Efter slutet av året 2017 har det varit 

möjligt att använda 280 tecken per Twittermeddelande i stället för den tidigare 140 

tecken (Koskela & Sihvonen, 2018). Dayter (2015) har undersökt Twitterdiskussioner 

och berättelser som framkommer via korta postningar i Twitter. Ofta innehåller 

Twittermeddelandena åtminstone två narrativa egenskaper och de är bakgrund och 

klimax (Dayter, 2015). Twitter ger många olika möjligheter att dela information med 

andra och vara i växelverkan med intressentgrupper, fortsätter Gruber et al. (2015). 

Hashtaggar hjälper till att gruppera och sortera meddelanden på Twitter, till exempel 

relaterad till en viss aktuell diskussion, ett visst ämne eller evenemang (Dayter, 2015; 

Gruber et al., 2015). Twitter med sin affärslivsinriktade användning och fria tillgång till 

texter är det centrala sociala mediet i den här studien. 

 
 

Borondo, Morales, Benito  och  Losada  (2015)  har  undersökt  Twitteranvändare och 

delat in dem i tre olika kategorier: följare, vidaretwittrare och sådana som gör själv 

postningar. Det kom fram att de flesta av Twitteranvändare i kategorierna 

vidaretwittrare  och  sådana  som  postar  själv  är  politiker,  medier  och  bloggare. 

Medierna var de, vars Twittermeddelanden oftast twittrades vidare, medan politiker 

var de som själva postade mest på Twitter (Borondo et al., 2015). Det är intressant hur 

ledare väljer att antingen vara aktiva eller osynliga i sociala medier. Mitt intresse ligger 

på finländska företagsledare och deras Twitteranvändning, eftersom de inte ingår i den 
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mest aktiva gruppen på Twitter, och deras roll som en enskild person samtidigt som en 

företagsrepresentant är fascinerande. I sociala medier blir det lätt diskussion av det 

vad ledarna har postat och ledarnas kommentarer kan vem som helst kritisera, vilket 

är en ganska ny situation åt ledarna. 

 
 
 
 

1.3    Sociala epidemier och betydelsen av personvarumärke 
 

 

Ämnet ledarskap och sociala medier är väldigt aktuellt, eftersom sociala medier har 

vuxit till en betydelsefull del av människornas liv och kommunikation och därför är det 

viktigt att ledarna är medvetna om makten av sociala medier. Hast och Ossiansson 

(2008) har utforskat sociala medier och fått fram att kommunikationen har ökat mera 

än någonsin tidigare. Det möjliggör att fenomen i sociala medier sprids på nolltid, både 

på gott och ont. Hast och Ossiansson (2008) fortsätter att folk kommunicerar i sociala 

medier dygnet runt och företagets eller enskilda personens rykte kan därför förändras 

med en musklick. Det att sakerna sprids med fart i sociala medier kan kallas för ”word- 

of-mouse” och det händer vill man eller inte (Hast & Ossiansson, 2008). Gladwell 

(2000) påminner att det är därför sociala epidemier kan spridas med stor fart och med 

sociala epidemier menas här sådana fenomen som sprids bland människor. Sociala 

epidemier kan alltså startas av misstag eller vara mera planerad, men tanken är att den 

kan börja av något väldigt litet. Det handlar också om att världen inte alltid motsvarar 

de föreställningar man har (Gladwell, 2000). Intresset i min studie ligger på ledarna i 

sociala medier, så det är intressant att härnäst kika in på sociala epidemier inom detta 

tema. 

 
 

I Finland har vi sett makten av sociala medier och ett exempel på detta är fallet Pori 

Jazz och fallet Pihlajalinna, där verkställande direktörer sades upp efter sina utsagor, 

vilka blev stora uppståndelser i sociala medier. Ett annat exempel på sociala mediers 

makt är #metoo-kampanjen som under den senaste tiden har varit synlig stort i hela 

världen och den har lyft fram diskussionen om sexuella trakasserier. Jaffe (2018) har 

skrivit om makten av #metoo-kampanjen och hon lyfter upp att man inte hade kunnat 

förutspå hur stor grej det blir. #metoo-kampanjen började från USA i oktober 2017 
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från en berättelse av upplevda sexuella trakasserier och det orsakade att människor, 

kvinnor för det flesta, började ta upp deras upplevelser. Kvinnorna vill sätta punkt för 

sexuella trakasserier och de vill bli hörda och uppskattade också i arbetslivet. Det tas 

fram att kulturen och männens tankevärld behöver förändras innan det kan hända 

stora förändringar i kvinnornas liv gällande sexuella trakasserier (Jaffe, 2018). Det är 

intressant hur stora kampanjer eller uppståndelser påverkar på ledares agerande och 

postandet i sociala medier. I Sihis och Lawsons (2018) undersökning kom det fram att 

det lönar sig som ledare vara försiktig med vad man kommenterar i sociala medier. 

 
 

Det finns flera olika sätt att använda sociala medier och många möjligheter att göra sig 

själv eller företaget synliga. Ledare kan bygga sitt eget personligt varumärke i sociala 

medier och på detta sätt förstärka sin egen dragningskraft på arbetsmarknaden och 

komma vidare i sin karriär. Ordet varumärke kan definieras som relationer mellan 

produkter och tjänster (Lury, 2006). Då kan man i referensram för sociala medier tolka 

ledare vara produkter och ledares personvarumärke vara den relationen som sker 

mellan ledare och följare i sociala medier. Hast och Ossiansson (2008) förklarar att 

man  bygger  av  sig  själv  ett  digitalt  jag,  alltså  ett  eget  personligt  varumärke  från 

grunden på samma sätt som företag bygger sitt varumärke. Man kan bygga sitt eget 

varumärke på det man känner sig vara. I nätet kan andra ha en annorlunda bild än vad 

man själv har av sig och om man får ett visst rykte så kan det vara svårt att förändras 

efteråt (Hast & Ossiansson, 2008). Alastalo (2015) lyfter upp frågan att hur förhålla sig 

autentisk om man har hundratusentals följare och om man är medveten av att man 

har själv blivit en fantom. 

 
 

Människorna i dagens samhälle påverkas av omgivningen och  personerna runt om 

kring sig (Gladwell, 2000), vilket gör att människorna har ett behov att tillhöra till 

stammen (Alastalo, 2015). Detta behov är möjligt att kopplas ihop med Maslows 

behovspyramidens trappa om samhörighetsbehov och socialbehov (Maslow, 1943). 

Viktigt är att kunna berätta berättelser och visa sina känslor, men speciellt viktigt med 

berättelser är att väcka uppmärksamhet för att bli själv en fantom eller få den sak man 

driver   att   bli   ett   fenomen   (Alastalo,   2015).   Människorna   har   därmed   blivit 
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marknadsförare av sig själva och livet kan gå allt mera till att underhålla sin profil och 

vara synlig i sociala medier (Hast & Ossiansson, 2008). Här ligger man på Maslows 

behovspyramidens trappa om självförverkligande (Maslow, 1943). Alastalo (2015) 

tydliggör att om man har inga följare så blir det ingen vits att skriva in i sociala medier 

men Hast och Ossiansson (2008) påminner att i värsta fall kan man bli digital narcissist. 

 

 

Alastalo (2015) har genom intervjuer gjort en bok av finländska personer som kan 

anses vara fenomen inom sociala medier. Han påstår att känslor, autenticitet och 

passion är en kombination som finns med i alla bokens berättelser av fantomen inom 

sociala medier. Humor är också ett starkt medel som fungerar i sociala medier. Katter 

är en av de största enskilda fenomen som följs av många inom sociala medier och han 

funderar att orsaken är deras känsloväckande påverkan. Om man får samma effekt 

gjord med egen postning inom sociala medier så har den berört andra. Om man med 

passion skapar en autentisk berättelse som väcker känslor och har lyckan att någon 

med många följare delar postningen så kan man få synlighet och bli en stjärna inom 

sociala medier (Alastalo, 2015). Gladwell (2000) håller med att skapandet av ett 

framgångsrikt varumärke, alltså här ett personligt varumärke, relationen mellan ledare 

och följare, kan strävas efter social epidemi som får synlighet och sprids från mun till 

mun. 

 
 
 
 

1.4    Studiens syfte och avgränsning 
 

 

I detta underkapitel öppnar jag noggrannare syftet och avgränsningen i studien. Ämnet 

ledarskap i sammanhang med sociala medier har under de senaste åren utforskats 

både skilt och delvis tillsammans ur olika synvinklar. Men det verkar att det inte har 

utforskats autentiskt ledarskap på sociala medier i Finland. Intresset ligger i att förstå 

autentiskt ledarskap i nätomgivningen. Behov till sådan synvinkel har vuxit upp efter 

att sociala medier har blivit allt mera vardagliga kommunikationskanaler. Det har 

orsakat nya krav på ledares roll, autentiskt ledande och hur ledare vill bygga upp sitt 

eget varumärke. Det hänger väl också ihop med ledarskapets trender och hur de har 

utvecklats under årtalen. 
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Studiens syfte är tvådelad eftersom studien i sig själv innehåller två delar, förstudien 

och huvudstudien. Jag valde att göra en förstudie för att få mera förhandsinformation 

om ledares Twitteranvändning. Syftet i förstudien är att kartlägga finländska 

företagsledares användning av Twitter. Ämnet i sig var nytt för mig och därför ville jag 

fördjupa mig i detta innan jag började med huvudstudien. Jag anser att förstudien gav 

mig nyttig information och hjälpte till gällande valet av informanterna och 

genomförandet av huvudstudien. Syftet i andra delen, i själva huvudstudien, är att 

undersöka  autentiskt  ledarskap  och  dess  konstruerande  samt  framträdande  på 

Twitter. Huvudstudien utgår från forskningsfrågan: Hur konstrueras autentiskt 

ledarskap på Twitter? 

 

 

Jag har valt att avgränsa min studie till autentiskt ledarskap, komponenter i autentiska 

ledarskapets konstruerande och faktorer som framträder via autentiskt ledarskap. Jag 

diskuterar också om ledares personvarumärke, eftersom ledarna konstruerar sitt 

personliga varumärke antingen medvetet eller omedvetet samtidigt när de agerar på 

Twitter.  Det  finns  flera  intressanta  ämnen  som  hänger  ihop  och  är  i  snudd  på 

autentiskt ledarskap såsom identiteter och djupare psykologiska synvinkeln i 

människan. Jag är medveten att människan som en psyko-fysisk-social helhet påverkar 

på allt vad individen gör och tänker, i stora delar har det att göra med ledande och 

självanalys, men avgränsning ska göras för att kunna få en lämplig avhandling gjort. 

Djupare syn tas på de allra centralaste och viktigaste komponenter inom autentiskt 

ledarskap. 

 
 
 
 

1.5    Disposition 
 

 

Min avhandling följer en struktur som består av inledning, teoretiskt referensram, min 

studie, mina data, analysdiskussion och avslutande diskussion. Härnäst redogörs kort 

varje kapitels innehåll. Inledningen beskriver centrala ämnen relaterade med studien 

samt studiens omgivning.   Det anges orsak för studiens viktighet genom att öppna 
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problemområdet. Därmed syftet, forskningsfrågan och avgränsningen samt studiens 

struktur öppnas i inledningen. 

 
 

Teoretiska referensramen innehåller diskussion av autentiskt ledarskap. Teoridelen 

utgår från tre underkapitlen, i den första delen beskrivs ledarskapets utveckling mot 

autentiskt ledarskap och jämförs autentiskt ledarskap med andra liknande 

ledarskapsteorier. I den andra delen tas i närmare granskning autentiskt ledarskap och 

dess konstruerande, viktigaste komponenter inom ämnet och autentiskt ledare i 

relation med dess följare. I den tredje delen behandlas autentiskt personvarumärke 

och dess konstruerande. Det diskuteras om ledarnas privata och professionella roller 

samt den autentiska ledaren i online omgivning. 

 
 

Min studie består av metoddiskussion, val av netnografisk datainsamlingsmetod samt 

val av innehållsanalys som analysmetod. Det berättas vad som gjorts i förstudien och 

öppnas dess resultat samt diskuteras om de valda informanterna. Därefter behandlas 

studiens styrkor, svagheter, trovärdighet och etiska frågeställningar. Mina data kapitel 

innehåller däremot resultatredovisningen vari det öppnas studiens resultat delad i 

kategorier som kom fram i analyseringen. 

 
 

Analysdiskussionen   kopplar   ihop   teorin   om   autentiskt   ledarskap   och   studiens 

empiriska resultat. Analysdiskussionen är delad enligt nya kategorier som kom fram 

när teoretiska referensram och materialet kopplades ihop. Kategorierna är faktorer 

som konstrueras med autentiskt ledarskap. Faktorerna är kontinuerlig lärande, 

förtroende och uppskattning, positiv livsinställning, välmående, kreativ atmosfär, 

effektivitet   och   balans.   En   sammanfattande  figur   visar   sammanhanget   mellan 

teoretiska referensramen och de framkomna faktorerna. Avslutande diskussion 

sammanfattar studien.  Det  dras  ihop  studiens  syfte,  resultat  och  analysering.  Det 

svaras på forskningsfrågorna och diskuteras om studiens fördelar och brister, kritiska 

synvinklar och lyfts fram tankar gällande vidare forskningar. 
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2    AUTENTISKT LEDARSKAP BAKOM DEN MODERNA LEDAREN 
 

 

I detta kapitel diskuteras noggrannare ledarskapets utveckling mot det moderna 

autentiska ledarskapet. Det behandlas först uppkomsten av autentiskt ledarskap och 

jämförs olika ledarskapsteorier med varandra. Därefter fördjupas syn på autentiska 

ledarskapets konstruerande via fem olika kategorier; självmedvetenhet, internaliserad 

moraluppfattning, balanserad behandling, relationell transparens och autentiskt 

beteende. Sedan tas till närmare granskning autentiska ledare och relation med deras 

följare. Andra ämnen som är relaterade med autentiskt ledarskap, speciellt i online 

omgivningen, är blandningen av privata och professionella roller samt autentiskt 

personvarumärke och dess konstruerande. 

 
 
 
 

2.1    Uppkomsten av autentiskt ledarskap 
 

 

Autentiskt ledarskap är en relativt ny ledarskapsteori så det är behövligt att visa hur 

den har uppkommit. Det definieras kort ledarskap, öppnas ledarskapets utveckling 

under de senaste årtiondena och beskrivs hur ledarskapet förändras i relation med 

samhället. Därefter tas det inblick på hur autentiskt ledarskap skiljer sig från de andra 

ledarskapsteorierna, vilket underbygger att man kan kalla autentiskt ledarskap som 

egen ledarskapsteori. 

 
 
 
 

2.1.1    Ledarskapets utveckling 
 

 

Ledarskap är något som är väldigt traditionellt men samtidigt utvecklas över tid och 

anpassas till nya situationer och trender. Northouse (2016) definierar ledarskapet som 

en process där en individ medverkar till att en grupp av individer når ett gemensamt 

mål. Definitionen innebär tanken om individens betonade roll. Sveningsson och 

Alvesson (2010) har däremot en mera traditionell definition där ledaren leder en grupp 

av följare mot ett bestämt mål, vilket innehåller tanken om följare som mera passiva 

aktörer som agerar enlig ledarens order. Northouse (2016) definition är mera väsentlig i 

avhandlingen, eftersom autentiskt ledarskap handlar om självmedvetna individer. 
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Spoelstra (2018) tar en filosofisk syn på ledarskap och som orsak anger han viljan att 

utmana de allmänna uppfattningarna av ledarskapet och att utveckla vidare tänkandet 

av ledarskapets paradoxer. Han behandlar ledarskapet enligt olika teman som är 

karisma, auktoritet, religion, uppträdande, autenticitet, image och följarskap. Enligt 

Spoelstra (2018) har man börjat skilja ”leadership” och ”management” från varandra 

på 1970-talet. Man ofta tänker att de är motsatta med varandra men så svartvit är det 

inte eftersom funktioner, managerande, organisationen, ordning, regler och så vidare 

ses ingående till ”management” men det finns också delvis inne i ”leadership”. Det 

praktiska   ledandet   att   hålla   organisationen   i   gång   är   ”management”   medan 

”leadership” är att leda den högre intellektuella eller etiska delen av organisationen. 
 

Många saker ingående i ”leadership” är inte påtagliga såsom vision, spiritualism, 

moralitet och autenticitet (Spoelstra, 2018). 

 
 

Ledarskapet har förändrats under tiden och stora förändringar, till och med skandaler, 

har hänt som följd av viss typ av ledarskap i företag (George, 2015; Northouse, 2016; 

Spoelstra, 2018). Spoelstra (2018) lyfter fram att från 1970-talet har det växt upp 

många olika ledarskapsstilar såsom tjänande ledarskap, autentiskt ledarskap, delat 

ledarskap och ansvarsfullt ledarskap. Gemensamt med dem är att de ligger delvis 

utanför den ekonomiska sfären. På 1970-talet var det kriser, såsom oljekris, i världen 

och då lyfte karismatiska ledarskapet upp huvuden, eftersom karismatiska ledare 

tänktes rädda organisationen från krisen. Spoelstra (2018) påpekar att karismatiskt 

ledarskap har varit tidigare starkt relaterad till form av auktoritet som bara några 

individer har som extraordinära egenskaper. Karismatiskt ledarskap idag innehåller 

tanken av vision, inspiration, utmärkta kunskaper med människor, icke ekonomiskhet, 

ledandet utan regler, utmärkt självkännedom och tanken att ledarskapet är något 

högre än positionen, där det går att lyfta organisationen och medarbetaren i en annan 

sfär. Karismatiskt ledarskap tillsammans med transformativ ledarskap har skapat det 

nya ledarskapet från början av 1980-talet (Spoelstra, 2018). 
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George (2015) förklarar att på 1990-talet valde företag som verkställande direktörer 

karismatiska ledare vem skulle maximera kortvarig vinst. De mötte knäck i början av 

århundranden med tre stora skandaler Enron 2001, Tyco och Worldcom 2002 

(Spoelstra, 2018). George (2015) tillägger att sedan följde bankkrisen år 2008, då stora 

ledande banker kraschade såsom Lehman Brothers, AIG, Citigroup och Fannie Mae. 

Människorna förlorade förtroendet mot företag och dess ledare, eftersom flera ledare 

lämnade då företaget men fick själv stora finansiella paketer (George, 2015). Spoelstra 

(2018) tar fram att förra stora trenden och ledarskapskoncept var uttryckligen 

karismatisk ledarskap. Skandalerna kopplades starkt ihop med karismatiska ledare, 

vilket för sin del ledde till att autentiskt ledarskap lyftes fram (George, 2015; Spoelstra, 

2018). Luthans (2002) tar upp att den ökande positivpsykologins rörelse har orsakat 
 

behov för utvecklandet av positivt organisatoriskt beteende. Det kan man se ha nu 

kommit fram via autentiskt ledarskap, som enligt George (2015) har gjort en 

grundläggande förändring i ledarskapet. 

 
 
 
 

2.1.2    Jämförelse med olika ledarskapsteorier 
 

 

Det finns flera undersökningar där man har jämfört autentiskt ledarskap med andra 

ledarskapsteorier och fått som resultat att den innehåller sådana särdrag som finns 

inte i de andra ledarskapsteorierna. Avolio och Gardner (2005) har jämfört autentiskt 

ledarskap med transformellt, karismatiskt, tjänande och spiritualistiskt ledarskap. 

Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing & Peterson (2008) har däremot gjort en 

jämförelse mellan autentiskt, etiskt och transformativt ledarskap. De nämnde att man 

skulle kunnat ha med i undersökningen tjänande och spiritualistiskt ledarskap, men det 

hade Avolio och Gardner (2005) i sin jämförelse. Spoelstra (2018) för sin del kopplar 

ihop autentiskt ledarskap med ansvarsfullt, etiskt och värdegrundat ledarskap. Det 

handlar i alla om att berätta sanningen öppet och ärligt, stanna nära ens karaktär och 

ideal, och koppla ihop affärslivet med högre betydelse i livet. Han fortsätter med att ta 

fram transformativt ledarskap där ledare motiverar följare till höga prestationer med 

hjälp av en inspirerande vision, vilket han ser att ingå också i karismatiskt ledarskap 

(Spoelstra, 2018). 



Janniina Ruokolainen 

17 

 

 

 

 
 
 
 
 

Walumbwa et al. (2008) har använt de mest viktigaste komponenterna inom varje 

ledarskapsteori och gjort jämförelsen enligt detta. Inom autentiskt ledarskap var det 

med självmedvetenhet, relationell transparens, internaliserad moraluppfattning och 

balanserad behandling. Etiskt ledarskap var delad i personlig moral och ledares moral, 

medan i transformativt ledarskap använde man idealiserad inflytande, inspirerande 

motivation, intelligent stimulation och individualiserad uppmärksamhet. Avolio och 

Gardner (2005) har däremot använt en lång lista av komponenter plockat ut från teorin 

av autentiskt ledarskap och de är på rubriksnivå följande: positivt psykologiskt kapital, 

positiv moraluppfattning, ledares självmedvetenhet, ledares självreglering, 

ledarskapsbeteende, följares självmedvetenhet, följares självreglering, följares 

utveckling, organisatorisk kontext och genomförande. 

 
 

I båda undersökningarna (Avolio & Gardner, 2005; Walumbwa et al., 2008) kom det 

fram att autentiskt ledarskap har speciella komponenter som inte finns alls eller finns 

bara delvis på andra ledarskapsteorier. Müceldili, Turan och Erdil (2013) fortsätter att 

de allmänt använda komponenter inom autentiskt ledarskap är de som i hög grad 

skiljer autentiskt ledarskap från andra ledarskapsteorier. Avolio och Gardner (2005) 

samt Walumbwa et al. (2008) preciserar att delar av autentiskt ledarskap ingår i andra 

ledarskapsteorier och transformativt ledarskap har mest gemensamma komponenter 

med autentiskt ledarskap. Men enligt båda jämförelserna kom relationell transparens i 

relation  med  följare  inte  fram  i  transformativt ledarskap.  Enligt  Walumbwa  et  al. 

(2008) kunde man inte heller se balanserad behandling i transformativt eller etiskt 

ledarskap. Enligt Avolio och Gardner (2005) det är därtill positivt psykologiskt kapital, 

autentiskt beteende, verklig genomförande och organisatorisk positivitet som skiljer 

autentiskt  ledarskap  från  det  mest  närmaste  transformativa  ledarskapet. Däremot 

finns det med i alla jämförda ledarskapsteorier, enligt Avolio och Gardner (2005), 

positivt  moraluppfattning  och  ledares självmedvetenhet vari  värderingar, kognition 

och   känslor   har   en   stor   betydelse.   Det   finns   ändå   tillräckligt   med   skiljande 

komponenter till andra ledarskapsteorier att man kan kalla autentiskt ledarskap som 

en egen ledarskapsteori (Walumbwa et al. 2008). 
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2.2    Autentiskt ledarskap 
 

 

Autentiskt ledarskap har varit ett av de mest växande ämnet inom ledarskap under den 

sista årtionden (Müceldili et al., 2013) och autentiskt ledarskap har utforskats av flera 

forskare på 2000-talet och speciellt under år 2005 kom det flera, ännu idag betydande, 

undersökningar gällande autentiskt ledarskap. Bakgrunden till detta är den år 2004 

organiserade ledarskapstoppkonferensen av Gallup Leadership Institute i Nebraska- 

Lincoln universitet, i vilken det var autentiska ledarskapets utveckling som huvudtema 

(Avolio & Gardner, 2005). Teoretiska referensramen inom autentiskt ledarskap 

behandlas  härnäst.  Först  tas  det  närmare  koll  på  konstruerandet  av  autentiskt 

ledarskap genom vissa komponenter som är allmänt använda inom fältet. Därefter 

behandlas autentiska ledare och relationen med deras följare. 

 
 
 
 

2.2.1    Konstruerande av autentiskt ledarskap 
 

 

Att  vara  autentisk.  Att  vara  sig  själv.  Enligt  Harter  (2002)  betyder  begreppet 

autenticitet att vara äkta mot sig själv. Man kan definiera autenticitet till att äga sina 

personliga erfarenheter och agera enligt sitt äkta själv (Harter, 2002). Walumbwa et al. 

(2008) definierar autentiskt ledarskap som en form av ledarskapsbeteende, vilket 

väcker upp och gynnar både positiva psykologiska kapaciteter och positiv etisk 

atmosfär, som främjar positivt självutveckling. Ilies, Morgeson och Nahrgang (2005) tar 

fram att autenticitet har en stor påverkan på hur man lever sitt liv. 

 
 

Det finns både Kernis (2003) och Walumbwas et al. (2008) definierade komponenter 

inom autentiskt ledarskap, vilka är allmänt använda i undersökningarna på fältet. 

Många bygger autentiskt ledarskap på Kernis (2003) fyra komponenter, vilka är fritt 

översätt självmedvetenhet, balanserad behandling, relationell orientering och 

autentiskt beteende. Enligt Kernis (2003) kan man behandla konstruerande av 

autentiskt ledarskap via de ovannämnda komponenterna. Det finns små skillnader i 

komponenterna bland forskare. Walumbwa et al. (2008) använder fyra koncepter inom 

autentiskt  ledarskap,  vilka  däremot  är  självmedvetenhet,  relationell  transparens, 
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internaliserad moraluppfattning och balanserad behandling. De är också ofta använda 

inom fältet. 

 
 

Jag  har  kombinerat  både  Kernis  (2003) och  Walumbwas  (2008) komponenter  och 

bildat en figur (se figur 1 nedan) där autentiskt ledarskap konstrueras genom 

självmedvetenhet, internaliserad moraluppfattning, balanserad behandling, relationell 

transparens och autentiskt beteende. Det tas i beaktande Walumbwas et al. (2008) 

tankar om att autentiskt ledarskap kan ses som blandning av relationella och 

individuella dimensioner som är alla nödvändiga att existera för att kunna nå helt 

autentiskt ledarskap. Figurens komponenter och dess innehåll öppnas härnäst 

noggrannare. 

 
 

 
 
 
 
 

Figur 1. Konstruktion av autentiskt ledarskap (Kernis, 2003; Walumbwa et al., 2008). 
 
 
 

Självmedvetenhet 
 

Självmedvetenhet är en viktig komponent inom autentiskt ledarskap. Fast det kan 

finnas små skillnader i olika forskarnas komponenter och kategorier, finns 

självmedvetenhet med som grundläggande faktor. Kernis (2003) listar upp att 

självmedvetenhet innehåller medvetenhet av och litandet på egna motiv, känslor och 

önskan,   dessutom   omfattar   det   medvetenhet   av   egna   karaktärsdrag,   styrkor, 
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svagheter, personlighetsaspekter, värderingar och medvetenhet av ovannämnda roller i 

beteendet. Ilies et al. (2005) tillägger ännu på Kernis (2003) lista medvetenheten av 

egna  egenskaper  och  kognition,  som  med  de  alla  andra  faktorer  påverkar  på 

tänkandet, beteendet och agerandet, vilket är viktigt att ta i beaktande i autentiskt 

ledarskap. 

 
 

Kernis (2003) påpekar också självkänslans och självuppskattningens viktighet eftersom 

psykologisk konstruktion är hela tiden med individen. Det handlar om hur man ser sig 

själv och vad man tänker om sig själv i växelverkan med omgivningen och dess 

människor (Kernis, 2003). Ilies et al. (2005) fortsätter att autentiska ledares 

självmedvetenhet kommer fram genom att ledarna har positiv självbild och de har 

emotionell intelligens. Detta går att utvecklas genom multikanal respons (Ilies et al., 

2005). Walumbwa et al. (2008) håller med att självmedvetenhet innehåller att man 

söker efter respons, vilket tas emot på allvar, för att kunna förbättra växelverkan med 

andra. 

 
 

George (2015) påpekar självmedvetenhetens viktighet och tar upp att Joharis fönster – 

modell kan vara till hjälp i den personliga utvecklingen. Modellen (se figur 2 nedan) 

innehåller fyra rutor; öppen, privat, blind och omedveten. Öppen-ruta omfattar de 

egenskaper som både individen och andra vet, blind-ruta betyder att andra ser 

egenskaperna men individen ser de inte själv, privata-rutan innehåller egenskaper som 

individen själv vet men andra inte och omedveten-rutan är den som varken individen 

eller andra vet om. Georges (2015) idé är att förstora öppen-rutan för att öka 

autenticiteten.  Det   kan   man   göra   med   att   bli   själv   medveten  av   de   blinda 

egenskaperna genom att söka respons av andra och ta det allvarligt. Därtill kan man 

själv öppna sig själv mera åt andra och samtidigt minska privata-rutan, och då ökar 

transparens igen autenticiteten och hjälper till att bli en autentisk ledare (George, 

2015). 
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Figur 2. Joharis fönstret kopplat ihop med autentiskt ledarskap (George, 2015). 
 

 
 

Balanserad behandling 
 

Enligt Kernis (2003) innehåller den andra komponenten balanserad behandling av 

självrelevant information. Han fortsätter att det handlar om att inte förneka, inte 

förvrida och inte förbigå personlig kännedom, inneboende upplevelse eller externt 

beräknelig information. Det är viktigt att objektivt godkänna sina positiva och negativa 

synvinklar, egenskaper och karaktärsdrag. Ilies et al. (2005) kallar denna process för 

indikator av psykologisk autenticitet. Kernis (2003) påminner att det kan vara att alla 

inte är medvetna av sina egna känslor och kan tolka till exempel vrede och ångest som 

ledsamhet och förslöandet. Han påpekar att det är viktigt att lära känna till känslorna 

som ligger på grunden, bli medveten av de egna egenskaperna och ta framkomna 

saker såsom de är och inte göra dem större eller mindre. Detta leder ledarnas 

beslutsfattande och dess resultat påverkar på ledarnas välmående (Ilies et al, 2005). 

Balanserad behandling har också en nära anknytning till försvarsmekanismer (Kernis, 

2003). Ilies et al. (2005) tillägger att balanserad behandling och självbilden har att göra 

med hur man väljer utmanande och utvecklande situationer. 

 
 

Ilies et al. (2005) diskuterar att balanserad behandling syns i autentiska ledarna genom 

deras ärlighet, omutlighet och inlärningsorienterad attityd. Detta är inte så lätt att 

utveckla sig på, men genom utvärdering och respons eller gruppdiskussioner är det 

möjligt (Ilies et al., 2005). Balanserad behandling handlar om att man strävar efter 
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synpunkter som  utmanar egna djupa  åsikter  och  lyssnar noggrant olika  synvinklar 

innan man gör sina egna slutsatser (Walumbwa et al., 2008). 

 
 

Autentiskt beteende 
 

Kernis (2003) beskriver autentiskt beteende som agerandet enligt äkta sig själv, vilket 

innebär egna värderingar, preferenser och behov. Enligt den här synvinkeln är det 

felaktigt att agera enligt att endast tilltala någon, nå belöningar eller undvika straff 

(Kernis, 2003). Ilies et al. (2005) funderar att det inte verkar vara lätt att dra en klar 

slutsats gällande autenticitet, ifall det autentiska beteendet och situationens efterfråga 

strider mot varandra. Till exempel om situationen kräver ett beteende som inte 

motsvarar individens egna värderingar. Shamir och Eilam (2005) fortsätter att 

autentiska ledare agerar enligt sina värderingar och föreställningar och inte för att 

tilltala  allmänheten,  därmed  har  de  riklig  ärlighet.  Enligt  Ilies  et  al.  (2005)  kan 

autentiskt beteende ses genom hög självkänsla och låg nivå av att söka godkännande 

av andra. Man kan utveckla det genom coaching och med mentorns hjälp och genom 

att göra beteendemönstret (Ilies et al., 2005). 

 
 

Enligt Shamir och Eilam (2005) eftersträvar autentiska ledare livets avsikt genom att 

göra autentiska val. De söker följare som bekräftar deras självbild och samtidigt 

autentisk ledaruppfattning (Shamir & Eilam, 2005). Enligt Gardner, Avolio, Luthans, 

Douglas och Walumbwa (2005) innehåller autentiskt beteende aspekten, vad som 

händer inne i ledare i relationen med följare. Autentisk relation kan ses byggas på 

transparens, öppenhet, förtroende, ledande mot värderat mål och betoning på 

utveckling hos följare (Gardner et al., 2005).  Ilies et al. (2005) fortsätter att autentiska 

ledare har mera nöjda följare eftersom ledandet och målsättning grundas på 

värderingar och välmående. När man agerar autentiskt så kan man nå lättare flow- 

strömmen i sitt arbete (Ilies et al. 2005). 

 
 

Internaliserad moraluppfattning 
 

Walumbwa et al. (2008) har tagit komponenten internaliserad moraluppfattning i 

användning för att kunna precisera autentiskt ledarskapsbeteende. Det har i tidigare 
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undersökningar lyfts fram att positiv moraluppfattning kopplat ihop med etiska 

standarder leder beteendet och beslutsfattandet inom autentiskt ledarskap. Det 

underbygger Walumbwas et al. (2008) val att använda internaliserad moraluppfattning 

som komponent istället för autentiskt beteende. Det tas upp att internaliserad 

moraluppfattning innehåller tanken att agerande är konsekvent med övertygelsen och 

alla beslut fattas baserat på kärnövertygelsen (Walumbwa et al., 2008). Enligt 

Walumbwa, Wang, Wang, Schaubroeck och Avolio (2010) har ledare med en klar och 

genomsynlig moraluppfattning mera engagerade följare, eftersom då följare vet hur 

ledare agerar och de kan lita på att ledare fattar balanserade och rejäla beslut. 

 
 

Relationell transparens 
 

Flera forskare (Ilies, et al., 2005; Kernis, 2003; Walumbwa et al., 2008) anser att 

relationell  orientering och  transparens innehåller  öppenhet  och  förtroende mellan 

nära relationer. Shamir och Eilam (2005) påminner att i ledarskap finns det alltid ledare 

och följare. Kernis (2003) fortsätter att relationell autenticitet kommer från att man 

kan vara äkta sig själv i relationer och visa både de goda och onda sidorna av sig själv. 

Det behövs en process av själv tillkännage och utveckling av ömsesidig förtrolighet och 

förtroende för att kunna nå full relationell autenticitet (Kernis, 2003). Ilies et al. (2005) 

lyfter fram att en autentisk ledare kan väcka mera förtroende bland följarna, vilket kan 

leda till öppenhet, delande av kunskap och öka tillfredställelse hos följarna. Enligt 

Shamir och Eilam (2005) kan autentiska ledare fungera som rollmodeller för följare och 

uppmuntra till autenticitet också hos följaren. Ilies et al. (2005) fortsätter att det kan 

orsaka utveckling och lärande både hos ledare och följare, vilket i sin tur ökar bådas 

välmående. Autentiska ledare kan vara bra förebilder till följare, och genom social 

lärande kan ledarnas agerande och beteende överföras till följarnas agerande och 

beteende (Ilies et al., 2005). Autentiska ledare vill hellre ha följare som är autentiska 

och för autentisk relation krävs det både autentiska ledare och autentiska följare. Det 

handlar till stora delar om transparens och förtroende i relationen mellan ledare och 

följare (Shamir & Eilam, 2005). 
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Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans och May (2004) visar i sin undersökning att 

autentiskt ledarskap påverkar på följarnas attityd och beteende genom psykologiska 

processer så som identifiering, tro, positiva känslor, optimism och förtroende. 

Autentiska ledare får sina följare att arbeta och må bättre, och därmed påverkar 

ledarnas autenticitet på följarnas självbild (Illies et al., 2005). Walumbwa et al. (2008) 

har också kommit fram att det finns ett samband med autentiskt ledarskap och följares 

arbetstillfredsställelse och -prestation. Följarna kan internalisera ledarnas värderingar 

och perspektiv efter egen självanalysering. En transparent relation och öppen 

informationsförmedling mellan ledare och följare kan öka effektiviteten i följarnas 

arbetsprestationer (Walumbwa et al., 2008). Autenticitet i relationer kan bäst ses 

genom föregående positiva relationer och genom beteendet. Man kan utveckla detta 

genom respons och  träning av ledare-följare pålitlighet  och  öppenhet (Ilies  et  al., 

2005). Relationell transparens innehåller tanken om att man säger exakt vad man 

menar och att man accepterar samt medger sina misstag (Walumbwa et al., 2008). 

Enligt Diddams och Chang (2012), genom att acceptera och avslöja sina svagheter kan 

det minska försvar och utveckla samverkan samt tillfredsställelse i gruppen. 

 

 
 
 

2.2.2    Autentiska ledare i relation med följare 
 

 
 

Avolio et al. (2004) sammanfattar autentiska ledare som personer som har uppnått en 

stor nivå av autenticitet gällande vem de är, vad de tror på och vad är deras 

värderingar. Autentiska ledare agerar enligt de värderingar och föreställningar i 

transparent växelverkan med andra (Avolio et al., 2004). Shamir och Eilam (2005) 

beskriver en autentisk ledare som en ledare som är sig själv i ledarpositionen. Enligt 

George (2015) betyder att bli en autentisk ledare att man är ärlig mot sig själv och vad 

man tror på, man föder förtroende och skapar äkta kontakter med andra och allt detta 

förorsakar att följare är motiverade och presterar högtstående. Autentiska ledare 

behöver inte spela ledare utan de är äkta sig själv och uttrycker sig själv medan de 

bedriver ledarskap (Shamir & Eilam, 2005). Ledare är inte mera bara företagets 

galjonsfigurer utan äkta autentiska personer med samma problem som andra (George, 

2015).  Shamir  och  Eilam  (2005)  fortsätter  att  autentiska  ledare  inte  kopplar  ihop 
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ledarskapet med status, med att vinna lagrar eller med strävande efter personliga 

belöningar. Autentiska ledare leder hellre från en övertygelse där det finns uppslag 

grundad på värderingar och mission, vilken hen vill föra framåt genom ledarskap. Det 

innehåller att ledaren inte har kopierat sina värderingar eller mission utan har med 

egna upplevelser, upplevda känslor och dess aktivt reflekterande konstaterat att de är 

äkta och de rätta för sig själv (Shamir & Eilam, 2005). 

 
 

Avolio et al. (2004) tar upp att autentiska ledare agerar enligt djupa värderingar och 

övertygelse för att konstruera trovärdighet och vinna uppskattning samt förtroende 

hos följare genom att uppmuntra till mångsidiga synvinklar och bygga nätverk i 

kollaboration. Shamir och Eilam (2005) påminner att samhällets värderingar, normer 

och rollmodeller samt uppfostringen har en stor påverkan på födelse av egna 

värderingar, men var och en formar egna versioner av dem. Hatch (1997) är av samma 

åsikt att människan utformas av olika kulturer till exempel familj, samhälle, stat, kyrka, 

skolutbildning och arbetsplatser och det påverkar människans åsikter, beteende och 

identitet. Alla människor har fått intryck av flera kulturer och de har gjort individer 

sådana som de idag är (Hatch, 1997). George (2015) anser att om man arbetar mot 

sina egna värderingar så kan det ha stor påverka också i livet utanför arbetet. 

 
 

George (2015) fortsätter att om företagets organisationskultur strider mot ledares 

egna värderingar och om organisationskulturen försöker förändra mera egna 

värderingar än vad ledare kan förändra organisationens värderingar så kan det i något 

skede bli för tungt för ledarna. Då kan ledarna inte vara autentiska och det är hela 

tiden konflikt på gång inne i ledarna (George, 2015). Avolio och Gardner (2005) tar 

också upp frågan om organisationskultur och hur det påverkar autentiskt ledarskap 

och ännu mera följares autenticitet. Avolio et al. (2004) påpekar att autentiska ledare 

leder med sådant sätt som följare förstår som autentiskt. Det kan på längre sikt orsaka 

autenticitet som en del av organisationskultur (Avolio et al., 2004). Hatch (1997) 

påminner att organisationskultur handlar om människor fast organisationskultur 

påverkas  av  miljön  omkring  och  av  den  kultur  där  organisationen  fysiskt  har 
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verksamhet. Därför kan man anse att autentiskt ledarskap påverkar på 

organisationskultur. 

 
 

Müceldili et al. (2013) har visat i sin undersökning sammanhanget med autentiskt 

ledarskap och ökad kreativitet samt innovation i organisationer. Autentiska ledare ökar 

kreativiteten genom att bygga trygghet, skapa tro, lyfta fram optimism, seghet och 

hjälpa medarbetaren hitta arbetets meningsfullhet (Müceldili et al., 2013). Müceldili et 

al. (2013) påpekar att kreativitet är väldigt viktigt i dagens organisationer eftersom 

omgivningen är föränderlig. Autentiskt ledarskap har sett vara ett effektivt och hållbart 

sätt att leda (George, 2015). Shamir och Eilam (2005) påstår att autentiska ledare är 

mera effektiva än icke autentiska ledare. De argumenterar sin åsikt med att ledarrollen 

är krävande, och det krävs en hel del energi, beslutsamhet och seghet. Det krävs 

däremot stark och klar motivation, vilket kommer från övertygelse och självbild, för att 

kunna agera i utmanande situationer. Det kan kallas för inre kompass som styr och 

leder ledare framåt mot den rätta riktningen (Shamir & Eilam, 2005). 

 
 

Spoelstra (2018) tar till närmare granskning två mera filosofiska synvinklar, den ena är 

att storartade ledare aldrig ljuger och det gör dem autentiska. Den andra synvinkeln är 

att ledare har kunskaper att ljuga i rätta ställen och därför klarar de sig av att se ut som 

autentiska. Det är inte alltid lätt att dela ledarna enligt dessa två synvinklar, eftersom 

frågan är att vad sanningen är. Om ledare tror på något men det inte grundas på fakta 

så kan man säga att är det sanning eller inte. Man kan också fråga vad som är sant och 

vad kommer att bli sanning efteråt (Spoelstra, 2018). Twitter med andra kanaler inom 

sociala medier gör ledarna genomsynliga, vilket gör att det är svårt för ledarna att inte 

tala sant. Om man aktivt postar inlägg och diskuterar i sociala medier så kommer det 

snabbt fram om ledarna inte talar sant eller sen de är väldigt duktiga på att ljuga och 

kommer ihåg vad ljugit i vilket ställe. Men då pratar man inte mera om autentiskt 

ledarskap. 

 

 

George (2015) öppnar sina tankar om integrerande av arbetslivet och privata livet. Det 

kan finnas en bild att ledare är engagerade bara åt sitt arbete och organisationen men 

det är viktigt att man delar sin tid enligt sina värderingar. Det kan innehålla balans 
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mellan arbetet, familjen, fritidshobbyn och vänner. Balansen är det vad en autentisk 

ledare gör imponerande (George, 2015). Ilies et al. (2005) har kommit fram med 

kriterier och egenskaper som hjälper till att välja autentiska ledare till organisationen. I 

Ilies et al. (2005) studie kom det fram flera egenskaper som autentiska ledare har och 

de  hjälper  till  att  få  en  uppfattning  av  autentiska  ledartypen.  Egenskaperna  från 

studien är öppenhet, äkthet, pålitlighet, redlighet, självmedvetenhet, viljan att lära sig, 

positiv självbild, emotionell intelligens, välmående, öppet kunskapsdelandet och 

beteendet grundad på värderingar istället för belöning, straff eller för andras behaga. 

 
 

Hommelhoff och Richter (2016) visar att människor litar på ledarna mera än på 

medarbetare i andra positioner. Det kommer också fram att pålitliga medarbetare når 

lättare ledarpositionen (Hommelhoff & Richter, 2016). Shamir och Eilam (2005) har i 

sin undersökning fått fram fyra olika livsberättelser i ledarskapsutveckling om att hur 

ledarna har nått sin ledarposition. De är ledarskapsutveckling som en naturlig process, 

ledarskapsutveckling genom svårigheter och motgångar, ledarskapsutveckling genom 

att hitta en avsikt och ledarskapsutveckling som en lärande process. 

Ledarskapsutveckling som en naturlig process innehåller tanken om specialitet, 

självklarhet och till och med fatalistisk uppfattning. Det ingår de som har födds till 

ledare eller har senare upptäckt de talanger man har. Ledarskapsutveckling genom 

svårigheter och motgångar innehåller en stark vilja att rätta orättvisan. Ledarna har 

därmed starkt självförtroende, proaktivhet, förmåga att ta emot utmanande 

situationer, självständighet och oeftergivlighet. I ledarskapsutveckling genom att hitta 

en avsikt ingår det ofta en politisk eller ideologikal rörelse i samband med egen 

identifiering. Ledarskapsutveckling som lärande process omfattar lärandet av 

erfarenheter, misstag och från positiva och negativa rollmodeller (Shamir & Eilam, 

2005). 
 

 
 
 
 

2.3    Konstruktion av autentiskt personvarumärke 
 

 

Eftersom autentiskt ledarskap behandlas i kontext av online omgivning så blir det 

väsentlig att  diskutera  privata och  professionella  rollerna  samt  personvarumärkets 
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betydelse  i  online  omgivningen.  Det  här  underkapitlet  innehåller  diskussion  av 

ledarnas blandande av privata och professionella roller och dess för- och nackdelar, 

personvarumärkets olika nivåer och dess sammanhang med autentiskt ledarskap. 

Därefter tas det syn på autentisk ledare i online omgivning. 

 
 
 
 

2.3.1    Ledares privata och professionella roller 
 

 

Sihi och Lawson (2018) har utforskat i marknadsföringsdirektörers användning av 

sociala  medier  både  på  en  professionell  och  en  personlig  nivå.  Undersökningen 

försöker förstå motiven, fördelar och nackdelar av att använda sammanlänkade 

personliga och professionella profiler och identiteter i sociala medier. Det kom fram i 

studien att ledarnas dubbelroller är möjliga och ofta vanliga i sociala medier (Sihi & 

Lawson, 2018). Sihi och Lawson (2018) fortsätter att det i praktiken kan betyda att man 

har till exempel en profil på Twitter där man är aktiv både gällande den egna 

organisationen, branschen och egna personliga intressen. Då blandas de personliga 

och professionella perspektiven med varandra. 

 
 

Aronczyk och Powers (2010) funderar på publika profilers betydelse och om de har 

blivit säljfrämjande åtgärder. Här betyder publika profiler alla profiler man har gjort i 

olika nätsidor och sociala medier både mera privata som Facebook och mera 

professionella som Twitter eller LinkedIn. Det finns flertal institutioner och individer 

som är ivriga av nya möjligheter för självidentifiering som kommit med kreativa 

ekonomin. Det tas också fram tanken att autenticitet kan överföra ytlighet av 

framstående personliga marknaden och minska stress gällande publik självimage. De 

synliga karaktärerna inom autenticitet kan medföra en aning ärlighet. När individerna 

framför sig själva som säljfrämjande åtgärder så man omsätter egna värderingar i 

marknadens värderingar och samma tvärtom. Man ger lov åt enastående vision av 

framgång att ta dominans i diskussion (Aronczyk & Powers, 2010). 

 
 

Enligt Sihis och Lawsons (2018) studie såg de flesta av ledarna som ett motiv och en 

fördel att deras identitet var blandad redan utanför sociala medier så det var inget 



Janniina Ruokolainen 

29 

 

 

 

 
 
 

problem att blanda personliga och professionella profiler i sociala medier. Ledarnas roll 

i sociala medier är fascinerande med tanke på att ledarna ska välja om de vill vara 

privata eller professionella representanter för företaget eller blanda båda rollerna. Det 

är en intressant fråga att kan ledare skriva sina egna åsikter i sociala medier som 

privatpersoner om de arbetar i ledarposition. Som nackdelar nämnde alla ledare i Sihis 

och Lawsons (2018) studie att man ska tänka på att vad man postar på sociala medier 

så att det inte strider mot organisationens värderingar och underminerar ledares 

position. Konkreta ämnen som ledare försöker undvika enligt undersökningen är politik 

och religion (Sihi & Lawson, 2018). 

 
 

Foster och Oldenburg (2017) delar personvarumärket i tre nivåer (se figur 3 nedan): 

professionell, personlig och privat. Professionell nivå är utåt den mest synliga nivån där 

det ingår vad man delar både online och offline i skriftlig och muntlig form. Det är den 

bästa versionen som man är av sig själv. Personlig nivå visar personlighetens positiva 

och negativa sidor, den påminner att man inte alltid är perfekt och det kan finnas 

också dåliga dagar men ändå lyfts de positiva sidorna tydligare fram. Privata nivån 

innehåller saker man vill hålla privata. Privata nivån är den som man är inom hemmets 

väggar och den byts bort till personlig nivå när man tar ett steg ut från dörren. I 

världen utanför hemmet är man synlig, ser andra personer och kan kommunicera med 

dem. På 2010-talet har man inte mera så mycket anonymitet än tidigare och det har 

starkt att göra med växandet av sociala medier. Det kan vara svårt i dagens värld att 

hålla  sig  på  professionell  nivå  eftersom  nivåerna  blandas  lätt  med  varandra  och 

speciellt i sociala medier blandas dem ännu lättare (Foster & Oldenburg, 2017). 
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Figur 3. Personvarumärkets tre nivåer (Foster & Oldenburg, 2017). 
 

 
 

När man kopplar ihop autentiskt ledarskap med personligt varumärke så händer det 

samma effekt som George (2015) tar fram med Joharis fönster. Öppenheten växer, 

vilket minskar den privata, blinda och omedvetna området (George, 2015). I Fosters 

och Oldenburgs (2017) personvarumärkets nivåer minskas privata och professionella 

nivån, medan personliga nivån växer när man kopplar det ihop med autentiskt 

ledarskap (se figur 4 nedan). Det är på grund av att autentiskt ledarskap grundas på 

transparens och det omfattar att man visar sina personliga sidor, både de positiva och 

negativa, åt andra. I den här tanken öppnar man den privata ”hemma jag” såsom 

Foster och Oldenburg (2017) kallar detta, och gör den synlig. Privata nivån blandas 

med personliga nivån då ledarna öppnar sitt privata liv utåt. Samtidigt blir den 

professionella nivån smalare och mera autentisk när man delar utåt sin verkliga sig 

själv och inte bara den bästa versionen av sig själv. I professionella nivån ingår det 

online- och offline-sidan och både skriftliga och muntliga framförande (Foster & 

Oldenburg, 2017). Min studie fokuseras på online-sidan och skriftligt framförande i 

form av Twittermeddelanden. På detta sätt kan man tänka att professionella nivån 

skulle växa, när man mera aktivt använder sociala medier men här växer den mera 

viktiga personliga nivån eftersom den omfattar det autentiska jag. 
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Figur 4. Personvarumärkets tre nivåer (Foster & Oldenburg, 2017) kopplat ihop med autentiskt 

ledarskap. 

 
 

 
2.3.2    Autentiska ledare i online omgivning 

 

 

Foster och Oldenburg (2017) lyfter fram en aktuell tanke i dagens värld och det är att 

alla personer kan ses som egna varumärken. Det kan man se via sociala medier där folk 

väljer vad de postar offentligt och hurdan bild de ger av sig själv. Sihis och Lawsons 

(2018) studie visar att ledarna vill vara autentiska och ge lite mera av sig själv genom 

att posta personliga saker på sociala medier. Dayter (2015) betonar att sociala medier, 

ingående Twitter, ger goda möjligheter för självpresentation och konstruerande av 

online identitet. Foster och Oldenburg (2017) tar upp att det är bra att veta, vad allt 

det finns på internet om sig själv och vem alla följer egen profil. Det hjälper till att 

hantera och bygga sitt eget varumärke, en cyberversion av sig själv. På Twitter så som i 

andra sociala medier är alla postningar eviga, om man en gång har postat ett tweet 

och efteråt tar bort det så kan det ändå finnas kvar om någon har hunnit retweeta eller 

har tagit en skärmdump av detta (Foster & Oldenburg, 2017). 

 
 

Enligt mina erfarenheter sänker vardaglighet av sociala medier tröskeln att öppna sig 

själv där och idag lever man delvis via sociala medier, vilket betyder att man postar dit 

aktivt hela tiden och då kan det vara svårt att inte visa sin personliga sida. Dayter 

(2015) tar fram att det är typiskt på Twitter att rapporterna av egna dagliga händelser 

och postningar ofta handlar om vad det hände igår, tidigare idag eller vad det händer 
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just nu. Koskela och Sihvonen (2018) fortsätter att det är typiskt för språket i 

onlinekommunikation att använda förkortningar, teckengubbar samt humor och ironi. 

Enligt Dayter (2015) kan en berättelse vara svårt att få rymmas in i ett 

Twittermeddelande men man kan skriva multipostningar vari berättelsen fortsätter i 

nästa Twittermeddelande. Sedan är det möjligt att koppla ihop egna 

Twitterdiskussioner eller sätta sitt Twittermeddelande i ett större sammanhang med 

hjälp av hashtaggar. Man kan ha flera hashtaggar i en postning, vilket hjälper till att 

berätta mera i det begränsade antalet tecken än vad man skulle annars kunna göra och 

hashtaggar ger möjlighet att leka med språket. Koskela och Sihvonen (2018) lyfter fram 

att genom analyserande av hashtaggar noggrannare kan man få djupare betydelse av 

postningen och dess relation till den bredare diskussionen kopplat ihop med 

hashtaggen. Det är möjligt att använda sociala medier på flera olika och kreativa sätt, 

till exempelvis man kan via hashtaggar ta del i kommentering av olika evenemang eller 

följa olika globala naturkatastrofer (Dayter, 2015). 

 
 

Sung, Lee, Kim och Choi (2016) har gjort en undersökning av motiven bakom att ta 

bilder av sig själv och posta dem i sociala medier. Det kom fram att bakom agerandet 

ligger det sökandet efter uppmärksamhet, kommunicerandet, arkiverandet och för 

nöjes  skull.  Studiens   resultat   visade  att  narcissism  kopplades  ihop  med  stark 

motivation att få uppmärksamhet och att vara aktiv selfie postare. Man postar bilder i 

sociala medier genom att visa en optimerad och önskad image med meningen att få 

beundran från andra. Selfierna är ett sätt för imageskapande. Ett annat motiv är 

kommunikation, vilket betyder att med selfierna man kan skapa nya och underhålla 

redan existerande sociala nätverk genom kommentarer eller reaktioner på bilder. 

Arkiverandet är att dokumentera i sociala medier speciella evenemang, platser, 

ögonblickar och händelser i livet genom bilderna. Det är lätt genom mobiltelefoner 

med bra kamera. Sista motivet är att man postar selfier bara för nöjes skull eller för att 

undvika tråkighet (Sung et al., 2016). Sihis och Lawsons (2018) undersökning visar 

ledarnas uppskattning om att man på sociala medier kan samla ett nätverk av både 

nuvarande och blivande partners, kollegor och kunder. Det ses viktigt att man kan dela 
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sitt kunnande och idéer med andra ledare och bygga på sitt eget och organisationens 

varumärke (Sihi & Lawson, 2018). 

 
 

Samhörighet, uppskattning och känslor är en del av de aspekterna som sociala medier 

bygger på. Där delar man information med andra och många vill aktivt vara delaktiga i 

olika grupper med ett visst innehåll. Hast och Ossiansson (2008) tar upp att man 

bygger relationer i sociala medier både med färdigt bekanta och med tidigare helt 

obekanta och det blir möjligt att dela med sig emotionellt värde. Människor vill bygga 

sitt nätverk och öka sitt sociala kapital. Sihis och Lawsons (2018) definition av sociala 

medier,  som  ett  medel  för  individer  och  organisationer  att  etablera  sitt  eget 

varumärke och engagera andra, passar in bra när människorna vill ge en bra bild av sig 

själv genom att etablera ett eget varumärke och vara aktiva och sociala aktörer. 

 
 

”You don’t find yourself – you create yourself” skriver Foster och Oldenburg (2017), 

vilket innehåller en annorlunda tanke jämfört med konstruerande av autentiskt 

ledarskap, där man examinerar sig själv. Personlig branding handlar om att personen 

etablerar  sitt  eget  personligt  varumärke,  som  omfattar  vägen  från  varumärkets 

identitet till varumärkets image. Aaker (1996) tar fram skillnaden mellan varumärkets 

identitet och varumärkets image. Varumärkets identitet är det som varumärkets ägare 

tänker att varumärket är och hur det diskuteras och förstås, medan varumärkets image 

är hur andra tänker och förstår varumärket (Aaker, 1996). Man försöker påverka sin 

egen varumärkesimage när man strategiskt bygger sin varumärkesidentitet (Foster & 

Oldenburg, 2017). Vitberg (2010) tar fram att personvarumärkes kapital handlar om att 

bygga ett positivt rykte. Det ingår både materiella och immateriella nyttigheter som 

utgör varumärkets värde och till exempel i sociala medier ökar egna nätverk 

varumärkets värde (Vitberg, 2010). Foster och Oldenburg (2017) delar personligt 

varumärkets kapital i det som kan bättre kontrolleras och i det som kan sämre 

kontrolleras. Bättre kontroll har man över sin egen identitet, namn, utseende, 

personlighet, styrkor, svagheter och hur man kommunicerar. Sämre kontroll har man 

över image, kultur, trender, ekonomi, lagar och regler (Foster & Oldenburg, 2017). 
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När man kombinerar autentiskt ledarskap med personvarumärket så kan man tänka 

att en autentisk ledare har en autentisk personvarumärke online. Då autenticitet finns 

bakom de moderna ledarna så det kan anses att deras beteende är autentiskt och då 

bygger de samtidigt sitt autentiska personvarumärke. Enligt Songs, Chos och Kims 

(2017) undersökning är öppenhet, extrovertism, lekfullhet och bevingat tidsfördriv i 

användning av sociala medier viktiga faktorer för att få fram sin åsikt och bli omtyckt. 
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3    MIN STUDIE 
 

 

I detta kapitel diskuteras den metod som jag har valt för min avhandling och hur jag 

har genomfört själva studien. I det första underkapitlet kommer jag motivera valet av 

datainsamlings- och analysmetod och dess användning närmare. Själva studien 

innehåller en förstudie där jag har kartlagt ledarnas Twitteranvändning och en 

huvudstudie där jag kontrollerar hur autentiskt ledarskap konstrueras på Twitter. 

Förstudiens resultat öppnas och diskuteras i detta kapitel för att jag efter det kan 

argumentera valet av informanter till huvudstudien och berätta hur huvudstudien 

genomförts. Resultaten och en noggrannare analys från huvudstudien behandlar jag i 

egna kapitlen. I slutet av det här kapitlet tar jag ställning till metodens styrkor och 

svagheter, diskuterar studiens trovärdighet, etiska frågor och forskarens roll. 

 
 
 
 

3.1    Val av metod 
 

 

Detta underkapitel innehåller beskrivningen av den valda metoden. Begreppet metod 

kommer från det grekiska ordet ”methodos”, vilket betyder ett sätt eller en väg och 

detta sätt eller denna väg är det som hjälper till att nå i förhand utsedda målet 

(Spoelstra, 2018). Enligt Ahrne och Svensson (2015) handlar det i kvalitativa studier om 

till exempel händelser, yttranden, beröringar, känslor, smak, tankar, upplevelser och 

beslutsfattande. Intresset ligger till exempel på frågor om hur saker fungerar eller 

människor agerar, vilka termer som används och vilken betydelsen är (Ahrne & 

Svensson,   2015).   Enligt   Koskinen,   Alasuutari   och   Peltonen   (2005)   specificerar 

kvalitativa studier enskilda fall från de människors synvinkel som är med i forskningen. 

Det är typiskt i kvalitativa studier att det inte är färdiga teorigrundade hypoteser som 

testas på forskningsobjekt utan forskningsfrågor kan i stället formas och preciseras 

under forskningens gång, när data samlas in och analyseras (Koskinen et al., 2005). 

Kvalitativa studier hjälper till att förstå andras livsomständigheter, perspektiv och 

miljöer (Ahrne & Svensson, 2015). 
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3.1.1    Netnografi som vald datainsamlingsmetod 
 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie och använder netnografisk metod i min studie, 

för att kunna nå studiens syfte så bra som möjligt. Som syfte har jag att kartlägga 

finländska   företagsledares   agerande   på   Twitter   och   undersöka   hur   autentiskt 

ledarskap konstrueras på Twitter. Det används alltmera internet och sociala medier 

och man kan vara samtidigt närvarande både offline och online (Berg, 2015b). Det har 

byggt upp ett behov av en ny metod som hjälper att förstå det som händer på nätet 

(Frostling-Henningsson, 2017). Enligt Berg (2015b) är netnografi en metod som har 

vuxit fram från behov att förstå och utforska det sociala och kulturella livet på internet. 

Förenklat kan man säga att det handlar om etnografi online (Berg, 2015a; Berg, 2015b; 

Frostling-Henningsson, 2017). Etnografin grundar sig mycket på att gå ut på fältet i en 

viss miljö och genom att observera försöker man förstå samhället från andras 

utkikspunkt (Lalander, 2015). 

 
 

Frostling-Henningsson (2017) påminner att netnografin är en ganska ny metod och det 

har inte, åtminstone ännu, utvecklats stränga ramar för metodens användning utan 

den ger forskaren flera olika möjligheter att utföra sin studie. Några frågor är ändå 

viktiga att ta i beaktande. En fråga gäller avgränsningen av det som ska utforskas, 

eftersom det finns stora mängder material på nätet som alla kan nå. Den andra frågan 

gäller forskarens anonymitet, alltså om man ska berätta om studien för det nätverk 

som utforskas eller helt hålla sin anonymitet som forskare. Den tredje frågan handlar 

om studiens mättnad. Oftast i en kvalitativ studie uppnås mättnad med 

datainsamlingen när samma svar eller teman börjar återkomma. Men i netnografi 

närmas mättnad när nya nätverk inte ger mera insikter gällande studien (Frostling- 

Henningsson, 2017). Alasuutari (2014) varnar att en kvalitativ studie kan fortsättas 

nästan oändligt och man kan göra stora mängder av datainsamling, men sen ska 

forskaren bara stanna vid en punkt och sluta studien med de resultat som har kommit 

fram. Studiens resultat kan lämna öppna frågor och senare leda till en ny studie 

(Alasuutari, 2014). 
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Först hade jag tänkt använda både netnografi och intervjuer men sen bestämde jag att 

endast använda netnografi för annars hade studien blivit för stor som pro gradu- 

avhandling. Jag undersöker netnografiskt informanternas material i sociala medier 

begränsat till Twitter. En orsak att välja Twitter som forskningsområde är att man där 

har tillgång till allt material om man själv är registrerad och har en profil där. Det 

förutsätter också att ledare har öppna profiler för att få tillgång till dem, men det 

verkar i allmänhet de flesta ledare ha. Studien ger fascinerande synpunkter gällande 

ledares roll, när online- och offlinevärlden blandas ihop med varandra. 

 
 
 
 

3.1.2    Innehållsanalys som vald analysmetoden 
 

 

Jag har analyserat mitt empiriska material genom att använda innehållsanalys. 

Innehållsanalys är en analysmetod som man kan använda i alla kvalitativa 

undersökningar (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Tuomi och Sarajärvi (2009) fortsätter att 

innehållsanalys kan delas i tre olika kategorier, vilka är teori grundat, teori stödet och 

material grundat analys. Min analys grundas både på teorin och materialet. Jag började 

själva analyseringen med att läsa empiriska materialet igenom och kontrollerade vad 

det fanns där. Analysprocessen pågick under hela undersökningen och jag gjorde 

anteckningar varje gång när jag läste eller bearbetade materialet. Jag var tvungen att 

förminska materialet några gånger under studiens gång, eftersom det var först för 

stort. Därefter började jag gruppera, kategorisera och sortera materialet enligt vad det 

kom fram. Jag sökte efter liknanden i informanternas Twitterinlägg och gjorde 

kategorier enligt dem. Där på bakgrunden hade jag tanken att hur autentiskt ledarskap 

konstrueras enligt  teorin. Men  jag  ville  inte  använda  de  färdiga  kategorierna från 

teorin utan ge materialet möjlighet att lyfta fram också andra synvinklar. 

 
 

Efter att jag hade fått mina kategorier gjort i resultatredovisningen så började jag 

koppla materialet med teorin och i analysdiskussion blev det nya kategorier som kom 

fram från materialet men går också att kopplas ihop med teorin. Tuomi och Sarajärvi 

(2009) påpekar att innehållsanalys passar bra på ostrukturerat material och det kan 

man  anse  mitt  material  att  vara,  eftersom  det  var  stora  mängder  av  enskilda 
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Twittermeddelande utan något slags struktur eller logik. Tuomi och Sarajärvi (2009) 
 

fortsätter att innehållsanalys försöker att sätta materialet i tät och klarare form. 
 

 
 
 
 

3.2    Genomförande av studien 
 

 

I det här underkapitlet tar jag upp bakgrunden till mina ämnesval och hur jag har 

genomfört min studie i praktiken. Jag fick uppslaget till mitt ämne på våren 2018 under 

den  fördjupande  kursen  Moderna  ledarskapsperspektiv  i  organisation  och  ledning 

inom Åbo Akademi. Därefter bekantade jag mig med ämnet ledarskap och sociala 

medier och sökte olika tidigare undersökningar. Snabbt märkte jag att ämnet inte har 

utforskats så mycket i Finland. I början av sommaren 2018 laddade jag ner Twitter- 

appen, gjorde min egen profil och började följa olika företagsledare. De flesta 

företagsledare som jag började följa var till namnet bekanta för mig från tidningar och 

nyheter. 

 
 

När jag hade börjat följa ledarna på Twitter så visste jag inte ännu vilken synvinkel jag 

skulle ta i min studie. I början av hösten 2018 hade jag ännu flera olika synvinklar som 

skulle  vara  intressanta  att  studera,  men  på  något  sätt  kom  jag  alltid  tillbaka  till 

ledarens roll, dubbelroll och identitet i sociala medier. Under höstens pro gradu- 

seminarier började ämnet fördjupas mot ledarens identitet, autenticitet, ledarskap, 

personligt varumärke och agerande i sociala medier. Därifrån formades det vidare till 

autentiskt ledarskap som huvudfokus. 

 
 

15.9.2018 började jag tänka på vilka ledare jag skulle vilja ha som informanter. Jag 

började bygga olika listor i Word-dokument och en var en lista med Kauppalehti Optios 

(Nikula, 2018, september; Bhose, 2017, august) toppledare i Finland under åren 2017 

och 2018. Sedan gjorde jag en drömlista över ledare som jag helst skulle vilja ha som 

informanter och därtill listade jag sådana ledare eller egna kontakter som jag möjligtvis 

skulle få tillgång till. I det här skedet hade jag ännu tanken att använda både netnografi 

och intervjuer som metod. Därför har jag gjort flera listor eftersom toppföretagsledare 

inte är de allra mest realistiska att få intervjua. 
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Samma dag 15.9.2018 samlade jag in från Twitter i ett Word-dokument grundläggande 

information om toppledarna som var med i den tidigare nämnda listan i Kauppalehti 

Optio från 2017 och gick igenom vem som över huvud taget använder Twitter. Med 

grundläggande information på Twitter menar jag här mängden av Twitterinlägg, både 

egna Twittermeddelanden och vidaretwittrade meddelanden, och följare som ledarna 

har, hur många andra personer eller företag ledarna själv följer och hur många gånger 

ledarna  har  gillat  andras  Twitterinlägg.  Samma  insamling  av  grundläggande 

information gjorde jag med den tidigare nämnda listan över toppledare från år 2018 i 

Kauppalehti Optio. Jag granskade från båda listorna de första topp tio-ledarna och 

andra som hade fått hög placering. 50 % av topp tio-ledarna använder Twitter från 

årets 2017 och 2018 listorna. Under dagen gick jag sammanlagt igenom 33 ledare och 

slog upp om de hade ett Twitterkonto och samlade in grundläggande information. Alla 

utom en av ledarna var män och den enda kvinnan använde inte Twitter. 

 
 

Som tur var hittade jag 16.9.2018 en lista över topp 100 kvinnliga beslutsfattare inom 

företagsvärlden. Kohos (2017, april, 2018, april) lista i Talouselämä under åren 2017 

och 2018 består av kvinnor som har en hög ledarroll, ordförandeposition eller 

respektingivande styrelsemedlemskap. Nästa dag 17.9.2018 började jag kontrollerade 

och samla in grundläggande information av de första topp tre-kvinnorna och sen andra 

kvinnor nämnda därefter i årets 2017 och 2018 artiklar. Ungefär hälften av 

kontrollerade kvinnor använder Twitter. 19.9.2018 granskade jag mina egna kontakter 

som jobbar som verkställande direktör eller som ledare i en hög position. Det dök 

också upp via andras Twittersidor ledare som aktivt använder Twitter och jag tog de 

med i granskningen. 

 
 

Under  dagarna  15.9.,  17.9.  och  19.9.2018  undersökte  jag  sammanlagt 65  stycken 

ledare enligt det ovan nämnda. Ungefär hälften av de granskade ledarna använder 

Twitter. I detta skede har jag granskat om ledarna finns på Twitter och hur aktiva de är. 

Sedan har jag samlat in grundläggande information om ledarnas Twitteranvändning i 

ett Word-dokument. Därefter började jag 4.10.2018 samla in noggrannare information 
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om möjliga informanter och startade med att gå igenom min tidigare gjorda Word- 

lista. Jag gjorde ett Excel-dokument där jag skrev mera grundläggande information om 

ledarnas Twitteranvändning, vilket innehöll ledarnas position och företag, företagets 

bransch, anteckningar av ledarnas Twitteranvändning och en kort sammanfattning av 

temat och stilen i Twittermeddelanden, om det förekommer diskussion, vilket språk 

som används och annat som dök upp. Jag listade också när ledarna har gjort sina profil 

på Twitter, vilken dag de hade postat sitt första Twitterinlägg och när de börjat vara 

aktiva på Twitter. Därtill har jag samlat information om ledarna är aktiva på andra 

kanaler inom sociala medier, om de har öppna profiler på andra ställen och om ledarna 

skriver en egen blogg eller om det finns artiklar på Twitter skrivna om de undersökta 

ledarna. 

 
 

Jag observerade ledarnas Twitteranvändning och gjorde anteckningar i Excel under 

dagarna 4.10., 10.-12.10., 18.-19.10., 1.11., 7.-9.11., 12.11., 15.-16.11. och 19.11.2018. 

De noggrannare granskade ledarna har delvis varit de samma som jag samlade 

grundläggande information om men delvis också nya ledare som dök upp på Twitter 

under granskningen. Via en ledare hittade jag en lista över Twitteraktiva verkställande 

direktörer i stora företag i Finland och jag valde att också ta de ledarna under 

observation och noggrannare granskning. Jag valde att börja följa noggrannare de mest 

intressanta och aktiva 29 ledare. Sammanlagt använde jag 14 dagar till att bläddra och 

läsa igenom Twittermeddelanden och diskussioner. Jag samlade in grundläggande 

information och gjorde anteckningar om alla 29 ledare. När jag undersökte ledarnas 

Twitterkonton använde jag tidsmässigt cirka 1,5-2 timmar i medeltal per ledare. Tiden 

har ändå varierat från 30 minuter till fem timmar. Det har berott mycket på hur aktiv 

ledaren varit på Twitter; hur många Twittermeddelandena och de vidaretwittrade 

meddelandena är och hur mycket det finns diskussion. Den använda tiden påverkades 

också av hur snabbt jag fick en uppfattning av ledarnas Twitteranvändning, till exempel 

vilka ämnen de twittrar om och hurdan stil de har. Med den här kartläggningen fick jag 

en bra första uppfattning om hurdana Twitteranvändare ledarna är och vilka ämnen de 

är intresserade av. 
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3.2.1    Förstudie: Kartläggning av ledares Twitteranvändning 
 

 

Jag inledde min studie med en förstudie om ämnet där jag kartlade hur finländska 

företagsledare använder Twitter och vad som skrivs där. Jag har berättat noggrannare i 

det föregående underkapitlet hur jag har genomfört min studie i praktiken. Innan jag 

fortsätter med att berätta om resultaten i förstudien, beskriver jag ännu kort de 

metoder som jag använt för att kommit till de resultat jag fått. 

 
 

Jag kartlade toppledarnas Twitteranvändning genom att analysera deras 

Twittermeddelanden och Twitterflöden. Jag har valt ledarna i förstudien med hjälp av 

Kauppalehti Optios (Nikula, 2018, september; Bhose, 2017, august) årliga listor över 

Finlands toppledare. Jag tillade också andra ledare eftersom bara 50 % av topp tio- 

ledarna på listan från år 2017 och 2018 använder Twitter och bland dem var det inga 

kvinnor  som  twittrar.  Jag  fick  mera  ledare  och  speciellt  kvinnliga  ledare  med  i 

förstudien genom att använda Kohos (2017, april, 2018, april) listor i Talouselämä över 

finländska kvinnliga beslutsfattare inom företagsvärlden. Efter att jag hade samlat 

ledarna och beslutsfattarna i ett Word-dokument började jag undersöka ledarna 

noggrannare på Twitter och gjorde en Excel-lista över möjliga informanter. Under 

arbetet med förstudien blev det en snöbollseffekt av möjliga informanter och jag fick 

flera nya namn från Twitter på min Excel-lista. Via en ledare hittade jag därtill en lista 

över Twitteraktiva verkställande direktörer i stora företag i Finland och jag valde att 

också ta de ledarna under observation och noggrannare granskning. 

 

 

Ledarna med i förstudien, vilket innebär de 29 noggrannare granskade ledarna, 

representerade en mångfald av olika branscher. Detta kom bra fram i ledarnas 

Twitteranvändning och i deras Twittermeddelanden. Varje ledare twittrade eller 

vidaretwittrade gällande sitt eget företag och sin egen bransch, men en del gjorde det 

mindre och andra mera. Eftersom ledarna är representanter för sina egna företag är 

det naturligt att de är intresserade av händelser och nyheter gällande sin egen bransch 

samt berättar om det för andra på Twitter. Samtidigt marknadsför de sitt eget företag. 

Några    av    ledarna    använder    Twitter    professionellt    och    har    professionella 
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Twitterprofiler. I det där fallet handlade nästan alla Twittermeddelanden om deras 

företag och bransch. 

 
 

Professionella ämnen som dök upp i Twittermeddelanden och i vidaretwittrade 

meddelanden var evenemang där ledarna själva hade varit med och föreläst, eller varit 

som publik. De mest twittrade evenemangen bland ledarna var Nordic Business Forum, 

Slush och SuomiAreena. Andra twittrade kampanjer eller speciella dagar var 

internationella  flickornas  dag,   internationella  kvinnodagen,  Finland   100  år   och 

#NYJobShadow där unga tonåringar får jobba en dag i krävande positioner eller som 

ledare.   Andra   företagsrelaterade   Twittermeddelanden   handlade   om   företagets 

projekt, produkter och tjänster, partner, bilder från arbetsresor, korrigerande av 

felaktig information gällande företagets produkter eller tjänster i medier, 

rekryteringsannonser, att hälsa nya medarbetare välkomna, att tacka gamla 

medarbetare som byter arbetsplats och sommararbetare som slutar och att lyfta fram 

egna och medarbetares prestationer. En ledare ville närma sig personalen genom att 

gå på lunch varje månad tillsammans med fyra av hens medarbetare. 

 
 

De flesta av ledarna twittrar och vidaretwittrar gällande aktuella nyheter, händelser 

och företagsvärlden. Några tar starkare ställning till händelser inom samhället och 

diskuterar politik på Twitter. Många är aktiva på att diskutera genom att kommentera 

och svara på andras kommentarer. Populära ämnen bland ledarna i deras 

Twittermeddelanden och vidaretwittrande var miljöfrågor, digitalisering, artificiell 

intelligens, virtuell värld, utslagna, ledarskap och sport där speciellt ishockey, formula1 

och basketboll var mest framme. Många av ledarna lyfte upp och vidaretwittrade om 

olika  nyheter  om  att  Finland  är  världens  lyckligaste  land  och  om  Finlands  natur. 

Naturen kom också fram på mera privata Twittermeddelanden där ledarna hade 

resebilder från Lappland, på stugan och från skärgården. Några bilder var tagna 

utomlands. Andra privata Twittermeddelanden hade att göra med familjen, barnens 

skolfest, egen födelsedag, farsdag, minnen av egna gångna skoltider, musik, idrott, 

bilar, bilder från restauranger, julen, festivaler, naturen och djur och några 

vidaretwittrade humoristiska foton. En del av ledarna delade på Twitter sina egna 
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upplevelser som kunder från olika företags kundservice eller väntetider på telefonen. I 

dessa fall länkade de responsen till det rätta företaget. Det var några ledare som 

delade sina egna, mer negativa händelser, som handlade till exempel om operationer. 

 
 

Som sammanfattning kan man säga att de finländska företagsledarna är mångsidiga 

Twitteranvändare.  Det  diskuteras,  twittras  och  vidaretwittras  gällande  flera  olika 

ämnen och många ledare twittrar också om deras privata liv. De flesta av ledarna 

använde finska som språk på Twitter men många blandade finska och engelska. Några 

av ledarna hade mest engelska i sina Twittermeddelanden och i de vidaretwittrade 

meddelandena, medan en ledare använde finska, svenska, norska och engelska på 

Twitter. Fast alla ledarna har lite olika stil att använda Twitter finns det ändå mycket 

gemensamma teman och ämnen i deras Twittermeddelanden och vidaretwittrade 

meddelanden. Eftersom Finlands ledarkrets är ganska liten, när man tar en översikt 

över verkställande direktörer i stora företag, så diskuterar de undersökta ledarna också 

med varandra på Twitter. I ovan nämnda resultat var alla dessa 29 ledare med. Jag 

bekantade mig noggrannare med deras Twitteranvändning och härnäst koncentrerar 

jag mig på de valda informanterna. 

 

 
 
 

3.2.2    Huvudstudie: Val av informanter och datainsamling 
 

 
 

Efter att jag hade gjort förstudien hade jag fått en allmän uppfattning av de finländska 

toppledarnas Twitteranvändning. Idén med förstudien var att få mera information om 

ämnet så att jag bättre kunde välja min synvinkel och rikta in min studie på ett specifikt 

område. I det här underkapitlet lyfter jag fram kriterierna som jag hade när jag valde 

informanterna. Efter det kommer jag att kontrollera noggrannare de som blev valda 

och sedan beskriva hur jag har samlat in materialet. 

 
 

Jag har valt åtta informanter från min förstudie och Excel-lista som innehåller 

sammanlagt 29 ledare med noggrannare information av deras Twitteranvändning. 

Informanterna valdes enligt deras aktivitet på Twitter och enligt deras höga 

ledarpositioner  i  stora  finländska  företag.  Alla  mina  informanter  är  verkställande 
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direktörer och bland dem finns två kvinnor och sex män. Alla åtta valda ledare är aktiva 
 

Twitteranvändare  och   har   vid   tidpunkten   för   studien   producerat  över   1   200 
 

Twittermeddelanden, antingen egna eller vidaretwittrade, och har över 1 200 följare 

på Twitter. Det fanns sammanlagt 13 ledare av 29 möjliga informanter som är 

verkställande    direktörer    i    stora    finländska    företag    och    har    över    1    200 

Twittermeddelanden och över 1 200 följare på Twitter. Mitt material skulle ha blivit för 
 

stort om jag skulle ha tagit med alla 13 ledare som fyllde kriterierna, därför bestämde 

jag att lämna bort de ledare som inte gav så mycket något nytt till studien. Det var 

intressant att några av de ledarna som inte fyllde kriterierna hade tillräckligt med egna 

Twittermeddelanden men bara få följare eller tvärtom. Det visar att egen aktivitet på 

Twitter inte alltid orsakar stora mängder av följare och att stora mängder följare inte 

alltid får ledare att vara aktiva på Twitter. 

 
 

Alla informanterna arbetar på olika företag och de representerar flera olika branscher. 

Tre av informanterna arbetar i bank- och försäkringsbranschen, en arbetar i 

detaljhandel- och restaurangbranschen, en arbetar inom media, en arbetar i revisions- 

och konsulteringsbranschen och en arbetar inom läkemedelsbranschen. Branschen 

verkar ha en stor betydelse för de ämnen ledarna twittrar och vidaretwittrar om. 

 
 

De viktigaste siffrorna om informanternas Twitteranvändning har samlats i tabell 1 

nedan. Mängden av ledarnas Twittermeddelanden varierar från 1 214 stycken till 9 095 

stycken. Mängden av följare varierar från 1 939 stycken till 28 800 stycken medan 

mängden av de som ledarna själv följer är mellan 256 och 3 900 stycken. Ledarna gillar 

olika inlägg på Twitter mellan 2 214 och 15 600 gånger. Det fanns inte många som 

använde offentliga listor på Twitter, fyra av informanterna har en till två offentliga 

listor. Man  kan alltså göra på  Twitter egna listor av dem man  själv  följer och till 

exempel kategorisera olika ämnen med hjälp av listorna. En  möjlighet är att följa 

färdiga listor som någon annan har gjort. 
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Ledare Gjort profil Twitter- Följare Följer Gillar När datan 

meddelande    tagits 

Ledare 1 13.6.2012 1 521 11 200 840 3 159 9.12.2018 

Ledare 3 6.4.2010 9 095 28 800 1 056 14 900 5.12.2018 

Ledare 4 18.7.2011 8 405 1 939 1 121 15 600 6.12.2018 

Ledare 6 9.10.2013 4 045 2 453 3 900 5 692 7.12.2018 

Ledare 9 28.11.2011 3 405 2 689 2 608 9 960 8.12.2018 

Ledare 10 30.10.2015 1 818 2 212 780 2 214 9.12.2018 

Ledare 11 5.9.2011 1 404 2 316 632 2 547 6.12.2018 

Ledare 12 9.6.2017 1 214 2 810 256 3 622 8.12.2018 
 
 

Tabell 1. Information om informanterna. 
 
 
 

De valda informanterna har varit olika tidsperioder aktiva på Twitter. Ledarna har 

börjat använda Twitter eller åtminstone gjort sin profil mellan åren 2010 och 2017. En 

av ledarna har gjort sin profil under år 2010 och det första Twitterinlägget syns först i 

början av året 2018, men senare när jag kontrollerade så kunde man se Twitterinlägg 

längre bakåt. Tre av ledarna har gjort sin profil under året 2011 och det första 

Twitterinlägget av dem syns från åren 2012, 2014 och 2016. En av ledarna har gjort sin 

Twitterprofil under året 2012 och en under året 2013 och deras första Twitterinlägg 

syns från åren 2016 och 2017. En av ledarna har gjort sin profil under året 2015 och 

har genast börjat använda Twitter aktivt. En av ledarna har gjort sin profil och börjat 

genast använda Twitter aktivt under året 2017. Man märker bra om ledaren har börjat 

använda Twitter aktivt genast efter sitt första Twitterinlägg eller om det har tagit en tid 

förrän hen blivit aktiv. 

 
 

Jag har också granskat de valda informanternas användning av andra kanaler inom 

sociala medier (se tabell 2 nedan), det vill säga att jag har tagit reda på om ledarna har 

profiler  på  LinkedIn,  Facebook  och  Instagram.  Jag  har  sökt  efter  profilerna  med 

ledarnas namn och mina uppgifter grundas på detta. Alla informanter har en 

LinkedInprofil och sju av informanterna har en Facebookprofil men en har ingen profil 

alls på Facebook. Fem av informanterna har en Instagramprofil medan tre av 

informanterna har  ingen  profil  på  Instagram. Det  finns  ändå  andra  användare  på 
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Instagram som har laddat upp bilder av de ledare som inte använder Instagram. I det 

här fallet när ledaren inte går att tagga i bilden, eftersom hen inte har ett eget 

Instagramkonto, har man i stället länkat ledarens namn med hjälp av en hashtagg i 

bildtexten. Via Twitter fick jag veta att tre av ledarna dessutom skriver blogg. Alla de 

valda ledarna är i betydelsefulla positioner i Finland och man kan hitta artiklar och 

nyheter skrivna om dem. Några ledare har aktivt vidaretwittrat artiklar om sig själv i 

sitt Twitterflöde. 
 
 
 

Sociala LinkedIn Facebook Instagram 

medier / 

Ledare 

Ledare 1 x x x 

Ledare 2 x x 

Ledare 3 x x x 

Ledare 4 x x x 

Ledare 5 x x x 

Ledare 6 x 

Ledare 7 x x x 

Ledare 8 x x 
 

 
 

Tabell 2. Informanternas användning av sociala medier. 
 
 
 

Efter att jag ovan har presenterat informanterna så berättar jag nu om den fysiska 

datainsamlingen. Om man är osäker på vad man vill observera på nätet är det bra att 

spara allt material för vidare analysering (Kananen, 2014). Detta har jag gjort. Jag har 

kopierat  allt  Twittermaterial  från  de  valda  informanterna  ungefär  under  ett  år, 

27.11.2017–5.12.2018 eller så långt som det fanns material. En av informanterna har 
 

av någon orsak Twittermaterial bara till början av året 2018 fast hen har gjort profilen 

och varit aktiv redan tidigare. Den fysiska datainsamlingen har jag gjort under dagarna 

27.11.– 9.12.2018 genom att kopiera ”Tweets och svar”-delen. Jag sparade 

Twitterflödet i ett Word-dokument och alla ledarna i en egen fil som jag har namngett 

Ledare 1, Ledare 2 och så vidare. Jag har tagit bort en del tomma rader och gjort en del 
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av bilderna mindre i storlek eftersom materialet är väldigt stort. Materialet på den 

första ledaren finslipade jag i Word. Denna process tog sammanlagt fem timmar med 

kopiering och finslipning, vilket är orsaken till att jag inte har finslipat allt material av 

alla ledare. Det blev sammanlagt 7 936 sidor och 8 413 Twittermeddelanden och svar. 

Mängden av sidor varierar beroende på hur många Twittermeddelanden och svar det 

finns men också på hur många bilder det finns bland Twitterinläggen. 

 
 

Eftersom mängden av insamlat material är så enorm så är det inte möjligt att göra en 

kvalitativ studie av detta. Därför har jag valt att förkorta tidsperioden från ett år till en 

månad, vilket minskade materialet radikalt. Jag valde mars 2018 för tidsperioden, 

eftersom mars är inte bara arbets- eller semestermånad utan den innehåller båda, 

därför att påsken föll på mars på år 2018. Det blev sammanlagt 615 sidor och 750 

Twittermeddelanden och svar. Materialet är ännu stort men nu går det att läsa och 

hitta nyckelord och göra kategorisering för att få det mest intressant material till 

närmare analys. Tabell 3 nedan visar noggrannare uppgifter om antalen 

Twittermeddelanden och antal sidor av insamlat material av de åtta valda 

informanterna. 

 
 

Samlat data Twittermeddelanden och 

svar (03/2018) 

Antal av 

sidor 

Ledare 1 

Jonas 

43 48 

Ledare 2 

Julia 

202 171 

Ledare 3 

Lukas 

115 93 

Ledare 4 

Martin 

71 49 

Ledare 5 

Sebastian 

148 123 

Ledare 6 

Teresa 

37 29 

Ledare 7 

Mikael 

40 27 
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Ledare 8 

Andreas 

94 75 

 

Totalt 750 615 
 

 
Tabell 3. Datainsamling av Twittermeddelanden och svar under mars 2018. 

 
 
 

Jag valde att inte avslöja informanternas namn eller företag i min studie och därför har 

jag hittat på täcknamn för informanterna. Här framåt kallas ledare 1 för Jonas, ledare 2 

för Julia, ledare 3 för Lukas, ledare 4 för Martin, ledare 5 för Sebastian, ledare 6 för 

Teresa, ledare 7 för Mikael och ledare 8 för Andreas. Jag är medveten att man kan få 

reda på informanternas identitet via Twitter, eftersom mitt material är 

Twitterdiskussioner och därmed finns det öppet tillgång för alla. Mitt val grundas på 

det att alla av informanterna är verkställande direktörer i stora finländska företag och 

är därför ledarna som är framme i medier och många vet dem. Jag vill inte att läsaren 

bildar en förhandsuppfattning av informanterna och därför använder jag inte deras 

riktiga namn i min studie. 

 

 
 
 

3.3    Studiens styrkor och svagheter 
 

 
 

En  stor fördel med netnografi är att den ger flera olika möjligheter till att utföra 

studien i onlinevärlden. Man kan logga in på sociala medier och se vad det finns där 

och därefter bestämma den exakta synvinkeln för studien. Kananen (2014) tar fram att 

man kan använda kvalitativ forskning i nätet genom att forska fenomen i nätet till 

exempel ett samfund och dess agerande, eller genom att forska via nätet fysiska 

världens fenomen. I min studie handlar det om fysiska ledare men forskningsområden 

är sociala medier, alltså nätet, och därtill forskade fenomen är det som händer på 

Twitter. Kananen (2014) delar nätmaterialet till primära och sekundära, vilket betyder 

att primära materialet skapas till forskningen till exempel intervjuer eller observationer 

medan sekundära materialet finns redan färdigt. Mitt material är sekundärt eftersom 

den finns redan på Twitter och jag samlar in den redan skrivet text och diskussion. 

Kananen (2014) påminner att skrivet material är mera pålitlig än materialet man får via 
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intervjuer eller observationer eftersom man kan glömma saker från intervju- och 

observationssituationer medan skrivet material finns kvar oförändrad. Man kan tänka 

gällande skrivet text i nätet att vem har skrivit den, för vem, varför, vad målet är och 

vad fattas från texten (Kananen, 2014). 

 
 

Bryman och Bell (2015) tar fram möjligheten att använda visuella dokument i 

forskningen och de kan vara till exempel bilder, fotografer, video, klipps från Youtube 

eller nätsidor. Visuella dokument kan vara sådana som finns redan färdigt eller skapas 

under forskningen till exempel till fältdagbok. Det är intressant fråga att vad den äkta 

grunden är till exempel bakom positiva och glada fotografer i företagets broschyr, 

motsvarar det dagliga livet i organisationen. Det som inte blir fotograferad kan också 

berätta något av människan bakom kameran. Men största och den grundläggande 

frågan är representativet och hänförlighet till verkligheten med fotografer (Bryman & 

Bell, 2015). I min studie använder informanterna text, bilder, fotografer, länkade 

nyheter och Youtube video i sina postningar på Twitter. 

 
 

Kananen (2014) tar  fram att  en  utmaning i  nätforskning kan  vara till exempel på 

Twitter att texten är redan väldigt kompakt att man ska kunna tolka betydelsen bakom 

detta. Man kan inte observera den fysiska världen i nätet utan man ser det som finns 

skrivet där. Nät kamera skulle kunna ge möjlighet till att observera människan när hen 

använder nätet men det kan vara svårt att genomföras i praktiken. Nätet kan 

observeras i smyg eller så att informanterna är medvetna av detta. Smygobservationer 

väcker alltid etiska frågor men ger mest autentisk bild av fenomen när forskaren inte 

påverkar på materialet (Kananen, 2014). Fysiska observation kommer inte i fråga i min 

studie eftersom mina informanter inte vet att dem blir forskade. Kananen (2014) 

fortsätter att positivt med nätforskning och observationer i nätet är det att materialet 

finns och sparas i nätet samt det växer kumulativt. Man kan också nå via nätforskning 

sådana grupper man inte annars skulle ha tillgång till (Kananen, 2014). Såsom mina 

informanter skulle jag knappast ha nått till intervjuer. 
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Kananen (2014) påminner att fast materialet i nätforskning kan finnas i samma ställe så 

kan det vara tidskrävande och jobbigt att få kopierat därifrån och sen stilisera efter 

kopiering till bättre form. Det problemet kom också fram i min studie för att mitt 

material blev först alltför stor, kopiering var manuellt och tidskrävande och materialets 

stiliserande tog tid. Kananen (2014) fortsätter om viktigheten att få 

forskningsmaterialet i en kvalitativ studie till kompakt form och också i samma form, 

lättaste är att ha allt i textformat. Det ät därför att kunna få allt viktigt ut av materialet 

när människorna har begränsad minneskapacitet och utformandet av stora mängder 

av material är därför svårt. Man kan analysera och kategorisera materialet enligt 

teorigrunden eller enligt det vad kommer fram i materialet eller blanda båda två sätt 

med varandra. I kvalitativ studie där man försöker förstå fenomen så handlar det mera 

om att kategorisera materialet enligt det vad det kommer där fram (Kananen, 2014). 

 

 
 
 

3.4    Trovärdighet, etiska frågeställningar och forskarens roll 
 

 
 

Forskaren har en viktig roll i en kvalitativ studie och forskaren är nära föremålet, den 

miljö och de människor som granskas (Ahrne & Svensson, 2015). Bryman och Bell 

(2015) skriver träffande att forskaren i en kvalitativ studie försöker se världen ur de 

utforskade personernas synvinkel. Man ska komma ihåg att forskaren själv är 

forskningsinstrument  så  till  exempel  hens  ålder,  kön,  historia  och  erfarenheter 

påverkar forskningsprocessen (Eriksson & Kovalainen, 2008). En kvalitativ studie ger 

forskaren flexibilitet att anpassa sig till olika situationer under studiens gång (Ahrne & 

Svensson, 2015). 

 
 

Forskaren kan flexibelt anpassa sina frågor och undersökningens fokus till sådant som 

dyker upp till exempel i datainsamlingen (Bryman & Bell, 2015). I datainsamlingen har 

forskaren en betydelsefull roll (Ahrne & Svensson, 2015) men inverkan på 

datainsamlingen försökas hålla så minimal som möjligt för att kunna uppnå en naturlig 

situation som motsvarar verkligheten (Koskinen et al., 2005). Koskinen et al. (2005) 

påminner om att forskaren gör många val då hen beslutar att vad hen ska notera och 

vad  hen  antecknar  under  datainsamlingen.  Svensson  (2015)  lyfter  fram  en  mera 
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filosofisk synvinkel på forskares betydelse. Forskare behöver teorier, tidigare inlärda 

kunskaper  och  erfarenheter  för  att  kunna  tolka  saker.  Det  handlar  om  hur  man 

upplever och förstår världen. Forskaren påverkar alltså studien med sina egna 

utgångspunkter. En annan forskare skulle kunna beskriva syfte, välja metod, tolka 

materialet i datainsamlingen och analysera resultatet på helt annat sätt (Svensson, 

2015). Kananen (2014) håller med att en annan forskare kan tolka materialet på ett 
 

annat sätt. 
 

 
 

Berg (2015a) lyfter fram att inom netnografin ställs man inför flera olika etiska 

dilemman. En stor utmaning är hur man tolkar texter och deras författare på sociala 

medier. Refererar man texter ur den synvinkeln att de har skrivits av en författare eller 

hanterar man texter som forskningsmaterial och därför bevarar informanternas 

anonymitet. Fast allt material kan tänkas vara offentligt efter att det har postats i 

sociala medier så gäller forskningsetiska regler och tolkningen av dem är inte alltid 

enkelt inom netnografi (Berg, 2015a). Jag har valt att själv vara anonym forskare, så att 

jag själv inte skulle ha inverkan på det som händer i den utforskade omgivningen på 

nätet. Jag behandlar texter i sociala medier som forskningsmaterial, men ledarna vet 

inte att de deltar i min studie. Det är både en för- och nackdel att jag har valt att vara 

en anonym forskare och behandla texter som forskningsmaterial. Fast jag själv inte 

avslöjar informanternas namn eller företag så är det möjligt att ta reda på vem de är, 

eftersom alla har tillgång till materialet på Twitter. Om man tänker på studiens 

trovärdighet så skulle jag påstå att den är på hög nivå, eftersom all forskningsmaterial 

finns på nätet, där var och en kan läsa det. Jag har också berättat studiens 

genomförande noggrant och försökt öppna studiens resultat så noggrant som möjligt. 
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4    MINA DATA 
 

 

Kapitlet innehåller presenterandet av mina data med beskrivning av informanternas 

Twitteranvändning. Data grundas på åtta verkställande direktörers, alltså på mina 

informanters, Twitterdiskussioner under mars 2018. Resultaten presenteras genom att 

dela data i olika kategorier. Kategorierna har stigit fram under grupperingen och 

analyseringen. Därtill tas det översikt över ledarnas mars i fem veckors avsnitt, en 

vecka åt gången. Varje veckoavsnitt innehåller kort översikt av ämnen som kom fram i 

ledarnas twittrandet. 

 
 

Ledarnas Twitteranvändning 
 

Alla  av  ledarna  använder  Twitter  på  deras  eget  sätt  men  det  finns  också  många 

likheter. Julia, Lukas och Sebastian är de mest aktiva på Twitter medan Jonas, Teresa 

och Mikael är de minst aktiva. Alla av ledarna postar egna Twittermeddelanden och 

vidaretwittrar meddelanden därmed alla länkar nyheter, nätsidor eller bloggtexter i sin 

egen Twittermeddelande. Lukas och Jonas vidaretwittrar mera andras postningar än 

skriver sina egna medan Andreas har nästan bara egna Twittermeddelanden, fast han 

länkar rikligt nyheter och statistiker på hans Twitterflöde. Sebastian och Julia är de 

mest  aktiva  på  att  delta  i  Twitterdiskussioner  genom  att  kommentera  andras 

postningar och svara på andras kommentarer i egna postningar. Flesta av ledarna 

använder hashtaggar i sina Twittermeddelande, men Andreas använder de knappast 

alls. 

 
 

Översikt över den första veckan (1.-4.3.2018) 
 

Den första veckan av mars har inrymt med mera diskussion av politik, aktuella nyheter, 

idrott, välgörenhetskampanj och ledarnas beslutsfattande. Från politiska ämnen har 

social- och hälsovårdensutveckling och handelskrig varit mest framme. Många av 

ledarna har postat viktiga och aktuella nyheter gällande sin egen bransch. Annat som 

har kommit fram var till exempel gratulerande av lyckandets både gällande egna 

medarbetare och andra personer, hälsande nya medarbetare välkomna, en ledare har 

börjat nytt arbete, en ledare har ny diskussionsprogram, några har öppnat sin fritid, 

det  har  funnits  humoristiska  postningar,  den  närmande  kvinnodagen  har  väckt 



Janniina Ruokolainen 

53 

 

 

 

 
 
 

diskussion och lyft jämställdhet på tapeten, återvinning har tagits också upp och sen 

har det diskuterats av ledarskap. 

 
 

Översikt över den andra veckan (5.-11.3.2018) 
 

Den andra veckan av mars har haft i sig med mera politisk diskussion, bekymmer av 

nativitetsminskning, bransch relaterade aktuella inlägg och vidatwittrade nyheter, 

kvinnodagen har lyft fram diskussion gällande jämställdhet, några mera personliga 

postningar har gjorts, teknologins utveckling och dess påverkan på framtiden har väckt 

diskussion. En del av ledarna har postat gällande eget företag och dess aktuella 

händelser, sömnens viktighet har lyfts fram, det har funnits några gratulerande, 

ledarskap har varit ett populärt diskussionsämne, en del av ledarna har tagit upp och 

vidaretwittrat inlägg gällande deras egna utsagor från något tillfälle, evenemang eller 

artikel. 

 
 

Översikt över den tredje veckan (12.-18.3.2018) 
 

Den tredje veckan av mars har innehållit med mera diskussion av eget bransch, företag 

och aktuella händelser där, vidaretwittrade aktuella nyheter gällande politik och 

samhället. Finland det lyckligaste landet-resultat har lyfts fram, positiva respons 

gällande själva ledaren och företaget har vidaretwittrat, några har gratulerat andra och 

delat rekryteringsannonser, det har delats olika statistiker om befolkning, 

nativitetsminskning och ekonomin. Ledarna har varit aktiva och kommit fram med sina 

egna förslag och utvecklingsidéer först och främst gällande eget bransch. Framtiden 

och artificiell intelligens har lyfts fram av några ledare. 

 
 

Översikt över den fjärde veckan (19.-25.3.2018) 
 

Den fjärde veckan har bestått av diskussion kring politik, samhället, utslagna, 

företagandet, handelskrig, sysselsättning, jämställdhet, arbetshälsa och -klimat, 

bytande tid på klockan, Finland det lyckligaste landet, framtidens teknologi och 

artificiell intelligens, ledarskap, förändringsmotstånd och kundens erfarenhet. Ledarna 

har aktivt vidaretwittrat och diskuterat om aktuella händelser på deras egen bransch 

och delat positivt respons gällande eget företag. Några av ledarna har skrivit gällande 
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sin egen blogg och gratulerat andra av deras nya arbete. Det har också vidaretwittrats 

rekryteringsannonser   och   några   av   ledarna   har   öppnat   sitt   privata   liv   med 

kommentarer och bilder. 

 
 

Översikt över den femte veckan (26.-31.3.2018) 
 

Den femte veckan har medtagit diskussion kring politik, föräldraskap, analys, 

handelskrig, företagande, avslagna, arbetshälsa, sysselsättning, innovativhet, idrott, 

robotik,  citycykel,  klimatförändring,  ensamhet  och  alkohollagstiftning.  En  del  av 

ledarna har hälsat glad påsk och det har varit diskussion relaterade påsken. Många av 

ledarna har delat artiklar och aktuella händelser från eget bransch och företag. En del 

av ledarna har rekommenderat bloggtexter och delat bilder åt andra. 

 
 
 
 

4.1    Transparens och öppenhet 
 

 

Transparens och öppenhet kommer klart fram i ledarnas Twitteranvändning, alla på 

sitt eget sätt. En del av ledarna öppnar personliga saker av sig själv och ger en blick på 

privata livet. Alla av ledarna gör sin egen bransch samt eget företag och dess aktuella 

händelser transparenta. Ledarna vill också ta del i samhällets händelser och göra 

beslutsfattande gällande samhällets relaterande frågor transparent och rättvist. 

 

 

Personlig öppenhet 
 

En diskussion gällande Jonas nya arbete innehåller en Youtube-video, som är gjort av 

en Whatsapp-intervju mellan Jonas och nya företagets representant. Jonas börjar med 

att skicka en selfie-bild av sig och hälsningarna. Han berättar där öppet av sina 

fritidsintressen, favorit lunch, öppnar tankar gällande det nya arbetet och tar fram att 

han spänner sig lite över det nya arbetet men väntar redan att kan börja. 

 
 

Martin vill dela sin negativa upplevelse av kundservicetjänst gällande rusning på 

telefonlinjen: ”Harvoin jaksaa julkisesti avautua. Ilokseni huomasin, että Nordean 

asiakaspalvelu on myös su auki. Tunnin odottamisen jälkeen ei enää ollut paljon ilosta 

jäljellä. Jäin vain miettimään, että mitä järkeä mainostaa su palvelua jos sitä ei oikeasti 
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ole saatavilla? #asiakaskokemus”. Han fick beklagande svar av företaget och de erbjöd 

hjälp, men Martin tackade av hjälpen och berättade att han fick sin sak framåt nästa 

dag via telefon. Julia vill också dela på Twitter sin upplevelse och harm gällande brister 

i utdelning av papperstidning. Hon berättar att samma sak har hänt redan tidigare den 

här veckan och att kanske man skulle behöva börja använda digitala versionen av 

tidningen men hon med hashtagg meddelar sin traditionella stil: ”@hsfi jakajalla on 

vissiin pakkasraja. Täällä viikolla jo toinen aamu kun postiluukku ei kolahda. Pelkkä digi 

tuntuu   aamulla   vähän   kylmältä   mutta   ehkä   pitää   kokonaan   siihen   siirtyä. 

#perinnehönöt”. 
 
 
 

Teresa har fått i Twitter två gånger en utmaning som heter #mäosaan. Iden är att 

berätta  i  Twitter  vad  man  kan  och  lite  öppna  sig  själv.  Hon  tar  emot  båda 

utmaningarna och utmanar andra med: ”Kiitos haasteesta @[…] ! #mäosaan innostaa , 

olla optimisti , katsoa eteenpäin ja unohtaa vanhat harmit, nauraa ja myös itkeä jos 

siltä tuntuu Ihanaa viikonloppua kaikille! Haastan@[...]@[...] @[…] @[…] @[…]”. Den 

andra utmaningen: ”Kiitos haasteesta.... tämä ei ole ensimmäinen ja pitääpä pohtia 

uusia #mäosaan asioita: ottaa iisisti ja laiskotella aina välillä, nauttia vapaa-ajan 

harrastuksista n.k. Tenniksestä, nauttia omasta työstäni ja #yhteiselo sta kollegojen 

kanssa. Haastan @[…] @[…]”. 

 
 

Julia har varit och njutit av livet på landet. Hon vill meddela att det gör bra då och då 

och att man hinner med mindre. Hon har lagt bilder från landskapet och vill lite berätta 

om områdets historia: ”Kävin hakemassa kevättä maalta #Asiakkala Sinistä ja valkoista 

oli maisema. Tekee hyvää aika ajoin maalaistytölle. Tulee perspektiiviä maailman 

muutokseen. Ehtii sitä vähemmälläkin. Tuhannet vuodet piirtäneet jälkensä 

Salapausselän harjuun ja Päijänteen rantoihin. #elämä”. 

 
 

Mikael öppnar sitt privata liv genom att berätta om sin son och hur han har varit 

tvungen att byta hans hörlurar till nya. Han påpekar enkelhet och lättskötthet vad 

digitalisering medför. ”Vuosi sitten pojalle ostamani pelikuulokkeet menivät rikki. 

Onneksi  olin  ostanut  ne  Prismasta.  Takuukuitti  löytyi  päivittäin  käyttämästäni  S- 
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mobiilista ja vaihto onnistui helposti. Tätä se pelätty #digimurros on, helppouden ja 

hyödyn tuomista ihmisen arkeen  @[…] @[…]”. 

 
 

Julia  öppnar  sina  tankar  om  tjocka  böcker  och  för  långa  skrivelser  i  medierna: 
 

”Semmoinen ajatus aamutuimaan, että nykyään on ihan liikaa mun makuuni muotia 

järkälemäiset romaanit jopa 800-1000sivua ja ylipitkät jutut mediassa. Mihin on 

kadonnut     tarinan/jutun     kerronnasta     editointi     ja     tiivistämisen     jalo     taito? 

#eimullamuuta”. Den här postningen har orsakat diskussion där till och med 

presidenten har tagit del i. Julia själv kommenterar sin egen postning att kanske 

koncentrerandet  har  försvunnit:  ”Ja  ehkä  keskittymiskykykin ”.  Gällande  böcker 

funderar Andreas över reseläsande och han är av åsikten att alla alternativ är 

deprimerande. Han postar en bild av böcker och kommenterar: ”Ostamassa 

matkalukemista. Useita vaihtoehtoja masentaa itsensä.” 

 
 

Julia har gjort ett Twitterinlägg och länkad en nyhet av vargar. Julia berättar att hon är 

rädd för många saker också för vargar. Hon vill inte därför plocka bär vid skogen nära 

stugan: ”En osaa sanoa tähän laajemmin mutta kyllä pelkokin voi olla todellista ja 

elämää rajoittavaa. Terv. Nimimerkki: ”Pelkään monia asioita myös susia”. Marjat jää 

metsään  Mökin lähimetsässä elelee lauma ellei siirtynyt Tammelaan    ”. Många har 

kommenterad postningen både kritiskt och medkännande. Julia har också själv deltagit 

aktivt i diskussionen och här finns några av hennes egna kommentarer: ”Minun 

lapsuuteeni maalla eteläisessä Hämeessä eivät sudet kuuluneet. Niiden kanssa ei enää 

osattu olla eikä elää ei äitini eikä mummonikaan. Perinnetieto siis vanhojen erämaiden 

elämästä puuttuu.Kaikille oma elinpiiri sudet ei kuulu asutusten liepeille.Vaatimaton 

oma  mielipiteeni”.  ”Ehkä  tarvitsen  terapiaa  susilla  ei  luontaisia  vihollisia  mutta 

runsaasti ravintoa saatavilla. Lisääntyminen voi olla ongelmaksi jollain alueilla. 

Häätäminen asutusten liepeiltä paras keino luulisin. #amatööri #metsästyskorttion”. 

”Eiköhän tuo autioituva maaseutu pikkuhiljaa jätä osan Suomea susien terrotorioksi. 
 

Mulla ei enempää kompetenssia kommentoida näitä ”. 
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Julia postar en serie hon gillar och kommenterar på lördag morgon att man kan se 

några i rad  eftersom det är kallt ute: ”Onpas  taas hyvä suomalainen dekkarisarja 

#Karppi ja koko sarja Areenassa. Yes! Kylmässä aamussa menee taas parikin osaa 

putkeen. #yle”. Julia fortsätter med att berätta om sin relation till Marimekko och 

öppnar att hon är född på 60-talet. Hon länkar en nyhet om Marimekko och 

kommenterar: ”60-luvulla syntyneenä sitä on niin kuin luontojaan marimekkolainen. 

Intellektuelleista ei mitään tiedetty tykättiin vaan, että oli niinku meidän juttu. Hyvä 

homma taas A uniform for intellectuals’: the fashion legacy of Marimekko | Fashion | 

The Guardian”. 

 
 

Sebastian delar sin negativa upplevelse när bensinen tog slut i bilen mitt under 

körandet. Han berättar att det blev återkomst till vardagsverklighet och att det behövs 

ännu människor i dagensvärld till exempel till att läsa bensinmätaren. Han postar sitt 

inlägg och också bilden inne från bilen under väntan av hjälp. Han börjar genast 

innovera bilar som tankar sig själv: ”Paluu arkitodellisuuteen: jossain tarvitaan vielä 

digiaikanakin ihmistä. Esimerkiksi polttoainemittarin seurantaan. Nyt ei ihan pelittänyt 

... Nyt tankkausavun saapumista odotellessa... However, hyvää viikonloppua kaikille! 
 

#MilloinTuleeItsetankkaavatAutot”. Han har fått stödande kommentar och han själv 

svarar på den: ”Jep. Tällainen aina vetää nöyräksi. Tunti kylmässä autossa jää mieleen. 

Ehkä jatkossa osaa välttää tällaista tilannetta paremmin         ”. 

 
 

Teresa lyfter fram i sitt inlägg en länkad bloggtext om hur föräldraskapets medför nytta 

till arbetslivet. Föräldraskap hjälper att ställa små och större ofullständigheter i 

arbetslivet i rätt skala. Hon säger att hon är mor till tre, nuförtiden vuxna män. Hon har 

lärt att ställa sig till händelser mera förståelsefullt. Hon fortsätter att föräldraskapet 

utvecklar  också  kunskaper  i  arbetslivet:  ”Kolmen  lapsen.....  tai  nykyisin  aikuisen 

miehen, äitinä tunnistan monet noista asioista! Oppii suhtautumaan asioihin hieman 

suurpiirteisemmin.  Äitiys  ja  toivottavasti  myös  isyys kehittää  ja  kasvattaa  myös 

#työelämä taitoja.” 
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Julia postar en Twittermeddelande med en länkad artikel. Hon berättar att 

flodpärlmusslor fanns tidigare i hennes barndom i en viss sjö och i dess forsar och på 

stranden. Hon fortsätter att de plockade då tomma musselskal men flodpärlmusslor 

finns inte mera eller sen kan hon inte mera söka på dem. Hon tillägger att det är 

sorligt: ”Näitä oli lapsuudessani maalla Kaartjoen koskissa ja rannoilla. Tyhjiä kuoria 

kerättiin. Tosi on että enää ei löydy tai en osaa enää katsoa. Surullista tämäkin”. 

 
 

Transparens på branschen och i företagets verksamhet 
 

Sebastian har blivit upprörd och vill dela en rapport från sin bransch. Det finns där en 

figur som inte tar i beaktande skatten som Sebastian uppfattar som en väldig väsentlig 

faktor. Han vill ta det fram och väcka diskussion om förtroende: ”[…]. Hämmentävää 

huolimattomuutta, tai vielä ikävämpää jos virhe oli tietoinen valinta. Reilu keskustelu 

paikallaan, tämä nyt alitti riman. #luottamus #fakenews”. Han har aktivt deltagit i 

diskussionen, som började från hans Twitterinlägg, med att motivera sin åsikt och 

svara till preciserade frågor. Efter två dagar har han vidatwittrat en nyhet där det 

diskuteras av ovannämnda rapportens given felaktig bild. 

 
 

Jonas anser att kommunicering och sociala medier är viktiga för ledaren eftersom han 

har vidaretwittrat öppet en rekryteringsannons där det söks efter en kommunikations 

och social media – expert till honom. Lukas å sin sida postar en Twittermeddelande där 

han länkar företagets trainee-programmets rekryteringsannons. Han skriver att han 

har själv börjat i motsvarande program på år 1995 och kan rekommendera den för 

andra. 

 
 

Lukas har vidaretwittrat flera postningar gällande en artikel av eget bransch, där det 

kommer en felaktig bild av företaget. Det har orsakat diskussion och företagets andra 

medlemmar har kommenterat och rättat de felaktiga uppgifterna. Lukas har inte själv 

kommenterat eller deltagit i diskussionen men genom vidaretwittrande vill han ändå 

lyfta saken fram. Andreas däremot postar ett Twittermeddelande gällande statistiker 

om  egen  bransch,  han  vill  meddela  sin  egen  åsikt  att  han  skulle  använda  lite 
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annorlunda procent i uträkningen. Han tar också aktivt del i diskussionen gällande 

ämnet och funderar hur andra EU-länder har gjort branschens uträkningar. 

 
 

Mikael deltar i en diskussion gällande brytningstid i arbetet och samarbete mellan olika 

branscher. Han vill påpeka att speciellt i små länder är samarbete viktigt för att kunna 

producera klara och hållbara tjänster åt kunder. Han ger som ett exempel 

mobilbetalning: ”Kyllä. Erityisesti pienissä maissa on erinomaisen tärkeää osata tehdä 

sopivaa yhteistyötä jotta saadaan asiakkaille selkeitä ja kestäviä palveluita. 

Pankkisektorilla #mobiilimaksaminen voisi olla hyvä esimerkki.” 

 
 

Martin berättar om sin arbetsresa och hur han kommer vara den pågående veckan i 

Asien. Han postar att målsättningen med resan är att hjälpa finska företag till Asiens 

marknad. Han tillägger också en bild av skyskrapor med ljus när annars det är redan 

mörkt ute i Singapore. ”Tämä viikko opiskellaan miten bussinestä tehdään 

Singaporessa/Aasiassa. Tavoitteena auttaa suomalaisia yhtiöitä näille markkinoille 

entistäkin paremmin. Ekskursio polkaistiin käyntiin näissä maisemissa. #[…] #[…] #[…]”. 

Han  fortsätter  nästa  dag  om  sin  resa:  ”#[…]  Singaporen  kierros  jatkuu.  Tänään 

pysähdys Googlella, jossa kuulimme mm. että Kaakkois-Aasiassa internetkäyttäjien 

määrä kasvaa joka kuukausi vähintään 3 miljoonalla henkilöllä eli luonnollista kasvua 

e-commerce/online yms. palvelulle on tiedossa ja paljon.” Martin rapporterar också om 

de följande dagar på arbetsresan och berättar var de har varit och gjort. Han 

kommenterar att den tredje dagen var fullbokad men väldigt intressant dag. Han 

kommenterar att det är fint att träffa människor från andra länder. Han har postat 

bilder där han själv är med resten av resegruppen och sen bild där han är med en 

annan person. Martin har också efteråt gjort en bloggtext av resan. 

 
 

Transparens på samhällets relaterande händelser 
 

Julia vill hålla genomskinlighet och rättsinnighet i sin Twitterpostande. Hon säger: ”Kun 

uutisoidaan kohu alussa niin uutisoidaan myös lopussa.” Det har att göra med en nyhet 

hon vidaretwittrade och den gav en uppfattning om ens skyldighet, men efteråt kom 

det mera information gällande uppståndelsen, vilket stjälpte ifrågavarande persons 
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skyldighet. Hon vill också dela sina tankar gällande rättvisa behandling och oro om 

yttrandefrihet  gällande  Åbos  knivhuggning  och  journalistens  publicering  om  en 

hjälpare i situationen. Journalisten berättade om hjälparen som har utländsk bakgrund 

såsom knivhuggaren och det fick till stånd mycket hat och hot mot journalisten. Julia 

kommenterar nyheten om  riksåklagares riktlinjer gällande  händelserna: ”Olisi  ollut 

hyvä saada toisenlainen linjaus tähän. Yhteiskunta muuttuu valitettavasti aika 

rankastikin ja tällaiset ahdistavat pelottavat kampanjat yleistyvät. Toimittaja yritetään 

vaientaa monilla tavoin maailmalla. Tässä yksi malli Kohtuutonta.” 

 
 

Sebastian har delat på sitt Twitterflöde ett inlägg gällande nyheternas neutralitet och 

att  nyheterna  förmedlas  så  som  det  är,  då  får  läsaren  själv  utforma  sin  åsikt: 

”Hatunnosto @aamulehti teille tavoitteesta neutraaliin mutta mielenkiintoiseen 

uutisointiin ja eroon kielen värittelystä ja piiloasenteista. Annetaan lukijan muodostaa 

mielipiteensä.   Median   rooli   on   tarjota   pohjaksi   laadukasta   tietoa,   ei   valmiita 

asenteita.” 

 
 

Julia tar ställning på diskussionen om att tåg skulle stanna på Tavastehus station. Hon 

berättar att det är hennes gamla hemstad och att tåget har rest dit som förut: ”Jos 

ajatellaan että Hämeenlinna on Helsingin työssäkäyntialuetta silloin varmaan pitää 

junien kulkea sellaiseen aikaan että normityöaikaan pääsee töihin ja kotiin. Vanha 

kotikaupunki junailun motissa niinkö ja sinne sentään meni Suomen ensimmäinen juna 

#mattijaliisa”. 
 
 
 

Lukas vidaretwittrar en postning där en person är frustrerad på sträng lagstiftning i 

Finland att man inte kan ha dygnet runt öppna apoteker vid matbutiker: ”Eilen yöllä 

kun ajelin kotiin päästyäni kohti Stadin ainoata 24h auki olevaa apteekkia, tuli mieleen, 

että olis aika kova jos Kaaren 24h Prisman kyljessä vois olla myös 24h apteekki. Mutta 

ei, koska sääntö suomi #mutsihommat #apteekki @[…]”. 

 
 

Mikael berättar sin åsikt i diskussionen gällande GDPR. Han tar fram att det är både 

kundens och företagets fördel: ”Hyvä huomio. #GDPR aiheuttaa paljon työtä, mutta 
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kyllä se avaa myös liiketoimintamahdollisuuksia. Ja on loppujen lopuksi asiakkaan ja 

yrityksen etu. Eikä siitä ainakaan kannata panikoitua.” Andreas vill lyfta fram en 

diskussion gällande Facebook-profil och att den kan säljas åt vem som bara vill köpa: 

”Facebookin ydinliiketoiminta on myydä sinun profiilisi eteenpäin sille, joka on valmis 

maksamaan siitä. Onkohan suomalaisilla puolueilla kokemuksia Fb:n palveluista?”. Han 

vill tillägga en artikel om analys, Facebook och insamling av data: ”Hyvä kirjoitus 

Cambridge Analyticasta, Facebookista ja datan keräämisestä. Kirjoittajan lääke on 

kilpailulait. Lainsäätäjien pitäisi huolehtia, että nykyiset datan keräämisen monopolit 

pilkotaan.” 

 
 

Julia vill ta fram sin egen åsikt gällande tids bytande på klockan. Hon berättar att hon 

gillar mera sommartid på grund av längre och ljusare kvällar: ”Mä kyllä tykkää tästä 

kesäajasta. Kello on vartin yli kuusi ja huikaiseva valo. Kaikki irti pitkistä illoista. Ei tästä 

pidä luopua.” Hennes postning har förorsakat mycket diskussion och hon har själv 

också kommenterat aktivt: ”What? Pihalla näkee pidempään. Sitä kai se tarkoittaa. Jos 

pimeä tuli ennen kesäaikaa vaikkapa klo 20 se tulee nyt kun klo on 21. Eikä tämä ole 

fakenews        ”. Hon fortsätter kommenterandet: ”Tätä voin kannattaa, kesäajasta 

kokovuotinen!”. En person har kommenterat postning och berättat statistiker om vad 

skadlig tids bytande på klockan orsakar. Julia kommenterar detta: ”En väheksy tilastoja 

ja huolta mutta miten ihminen pärjää lomareissulla vaikkapa Tukholmassa tai vaikkapa 

itänaapurissa. #kellojensiirto”. 

 
 
 
 

4.2    Ledarskap som passion 
 
 

Lära själv och dela kunskap 
 

Jonas öppnar sina tankar gällande ledande i Whatsapp-intervjun, det kommer fram via 

hans favorit sommarjobb som var simskolelärare. Han tyckte om att coacha, när han 

såg att de andra lär sig och utvecklas, därmed lärde han samtidigt själv. Han påpekar 

att det samma är förmannens arbete: ”Huomasin, että ”valmentaminen” on mukavaa, 

kun näkee, että valmennettava oppii ja kehittyy. Sitä samaahan se esimies työkin on. Ja 

samalla oppii myös itse ”. 
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Sebastian har startat med ett diskussionsprogram i sin blogg där han diskuterar varje 

månad med en ledare om ledarskap. Han har postat Twittermeddelande gällande ett 

nytt program och aktivt deltagit i diskussionen kring ämnet. Han har fått respons både 

gott   och   utvecklande   vartill   han   har   svarat   och   därtill   rekommenderar   han 

motsvarande  hobbyn  också  åt  andra  ledare:  ”Kiitos  […]!  Äänen  tallennuksessa  oli 

pientä häikkää, mutta siitä otetaan opiksi ja petrataan. Suosittelen tällaisia viestintään 

ja mediallistumiseen liittyviä ideointeja ja harrasteita muillekin johtajille - se kun on osa 

nykyajan johtamista.” Det har kommit flera kommentarer gällande inspelning och 

ljudens kvalitet. Sebastian har svarat till dem och medger att det har hänt misstag: 

”Jees,  tässä  kävi  moka,  menee  mun  piikkiin.  Tekniikka  tekee  uuden  version  jossa 
 

ääniraita kunnossa. Pahoittelen.” 
 
 
 

Sebastian avslöjar ämnen vad de har diskuterat i det första diskussionstillfället: ”Onko 

suomalainen  johtaja  aivan  liian  vähän  kiinnostunut  uudesta?  Onko  esim. 

suhtautuminen someen indikaattori tästä? Painottuuko tehostaminen ja säästäminen 

liikaa? Mm. näistä keskustelimme […] #johtajuus #työ”. Han tar också upp att snart 

kommer följande avsnitt där de diskuterar med en annan gäst. 

 
 

Mikael postar en Twittermeddelande länkad med ledarskapsdiskussion där det har 

sammanfattats diskussionen från ett nytt Facebook grupp ”Modern Nordic Leadership” 

och sammanfattningen har visualiserats som ett ord moln-figur. Han kommenterar att 

vettigt diskussion och bra sammandrag. Sebastian deltar i samma diskussion genom att 

kommentera sin egen åsikt: ”Hyviä avainsanoja. Hieman kasvattaisin suunnan ja vision 

painoarvoa.” 
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Teresa fortsätter ledarskapsdiskussionen genom ett Twitterinlägg med en artikel där 

det finns en lista varifrån man kan känna igen förman med destruktivt ledarskap. Listan 

innehåller egenskaper som arrogant och orättvis, bestraffande med överkrav, 

egocentrisk och falsk, passiv och/eller feg och osäker och/eller otydlig. Hon skriver 

själv att som tur har hon inte erfarit det där: ”Onneksi en ole itse näitä kokenut…”. 

Sebastian har däremot gjort ett Twitterinlägg, i vilket han har länkat en bloggtext 

gällande hur de tio bästa ledare på Google beter sig. Han har också vidaretwittrat en 

diskussion om ledarskapsträning, dess innehåll och andras tankar om detta. 

 
 

Teresa och Julia har båda två varit i en samma artikel där båda har öppnat sina tankar 

gällande karriären. Det har börjat en diskussion gällande ämnet och flera har 

kommenterat positivt ledarnas tankar. Teresa har delat sin fars råd i artikeln, som 

andra personer har tagit upp i deras Twittermeddelandena: ”Usko itseesi ja uskalla 

ottaa vastaan mitä haasteita vaan. Kyllä sinä osaat – ja pärjäät!”. Hon har tackat av 

kommentarer, tackat andra deltagare i artikeln och lyft fram en annan kvinnoledare 

från artikeln som råkade vara Julia. Teresa skrev ett Twitterinlägg: ”Kiitos @AkavaRy ja 

kiitos muille ”haastatelluille” omista ajatuksistanne. Olen monen kanssa ihan samaa 

mieltä ja erityisesti @[…][Julia i min avhandling] - kannattaa aina olla oma itsensä!”. 

Julia vidaretwittrar twitterinlägget gällande samma artikel och där lyfts det fram råd 

som har tagit henne framåt på sin karriär: ”Ole aina oma itsesi. Kuuntele, kiitä ja 

kommunikoi.” 
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Martin har vidaretwittrat och deltagit i diskussion gällande ledarskap och arbetshälsa. 

Han har blivit taggad i postning: ”Kun #johtaminen ja #työhyvinvointi kiinnostaa, #FF 

#FFfi @[…] @[…] @[…] @[…] @[…] @[…] @[…] @[…] @[…][Martin i min avhandling] 
 

@[…] Respect.” Martin har svarat med att kommentera: ”Kiitos […] aktiivisuudesta 

johtamisen  kehittämisessä.  Esimerkin  voimalla  ”.  Sebastian  däremot  kritiserar 

ledarna i finska företag, han tar upp att det skulle behövas dristiga visioner och 

målmedveten genomförande: ”On mielenkiintoista toistuvasti nähdä, miten suomessa 

eri  aloilla  havahdutaan  vasta,  kun  joku  muu  jo  tulee  ja  myllertää  markkinan  tai 

muutoin disruptoi. Suomalaisyritykset tarvitsevat johtoonsa ja hallituksiin rohkeampaa 

visiointia ja määrätietoisempaa toteutusta. #leadership”. 

 
 

Martin  fortsätter  med  ledarskapsämnet.  Han  vidaretwittrar  och  kommenterar  en 

artikel om flexibelt arbetande: ”Hyviä ajatuksia. Jos haluat olla paras työnantaja niin 

joustoa pitää löytyä yksilöllisiin tarpeisiin eri elämäntilanteet huomioiden. Ei tästä 

elämästä ja työn tekemisestä muuten mitään tule. #greatplacetowork #johtaminen”. 

Han vidaretwittrar också en annan persons tankar om ledarskap, där det tas upp att 

ledande är alltid först och främst ledande av känslor. Små ord, miner och tecken alla 

påverkar.  Med  positivitet  blir  det  bra.  Martin  kommenterar:  ”@[…]  antaa  aina 

parhaita ajatuksia johtamiseen. Ei sen tarvitse olla monimutkaista. #johtaminen”. 

 
 

Teresa vill dela en artikel gällande pålitliga ledare och hon kommenterar att de 

framkomna karaktärsdragen inte är så pjåkiga: ”Ei hasumpia luonteenpiirteitä #johtaja 

#esimies”. Hon vidaretwittrar och rekommederar att läsa en artikel om viktigheten att 

stanna allt emellanåt, fundera på målsättningen och hur göra samarbetet effektivare: 

”Kannattaa lukea ! ”Kannattaa välillä pysähtyä” ja yhdessä pohtia miten me yhdessä 

parhaiten saavutamme tavoitteemme....kuinka tehostamme yhteistyötä.... tämä 

keskustelu voi viedä aikaa, mutta lopputulos on mitä ilmeisimmin parempi.” 

 
 

Sebastian har blivit taggad i en diskussion gällande förändringsmotstånd och han deltar 

i diskussionen genom att kommentera sina tankar om ämnet ihopkopplad med 

ledarskap: ”Osin näinkin, mutta toisaalta johtaminen ja päätöksenteko (muutoksista) 
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on heikkoa, jos päätösten koettelu ja ajatusten jatkojalostus jää muutosvastarinnan 

varaan. Nämä kannattaa hoitaa aidosti osallistavalla johtamisella ja kuuntelemisella jo 

ennen päätöksentekoa.” Här postar han en tanke vad han har plockat från en annons: 

”Elämän pieniä totuuksia, tämä bongattu mainoksesta: "You get what you work for, 

not what you wish for". #työ” 

 
 

Sebastian fortsätter med en länkad video om att koppla ihop organisationens 

kärnvärderingar  med  marknadsföring.  Han  framlägger  att  detta  är  ett  gammalt 

exempel men han  säger att det  ändå fungerar bra  i dagens läge:  “Here  is  a  nice 

example how to connect organization's core values and marketing. Yes, this is very old 

case - but the idea is valid also for marketers today. https://youtu.be/keCwRdbwNQY 

#marketing #values #apple”. 
 
 
 

Jonas  tar upp  sin  ledarstil  genom sin  Twittermeddelande, i  vilken  han  lyfter fram 

tanken av god arbetserfarenhet som leder till god kunderfarenhet: ”Hyvä 

työntekijäkokemus johtaa hyvään asiakaskokemukseen ja siksi se on ensiarvoisen 

tärkeää @[…] #työntekijäkokemus #asiakaskokemus #[…]”. Han har länkat ett annat 

Twittermeddelande, i vilken en annan person berättar att han är övertygad av Jonas 

och respekterar honom som ny verkställande direktör: ”Vahva startti uudelta 

pääjohtajalta,miten tulee  tutuksi  &  helposti  lähestyttäväksi. Kaupanpäälle  ekana 

päivänä @[…][Jonas i avhandlingen] kysyy: Miten parannamme #työntekijäkokemus'ta 

entisestään? Wau!  @[…] menestystarina saa arvoisensa jatkajan ja on onni kun saan 

olla mukana …”. Martin fortsätter diskussionen kring kunderfarenhet. Han postar ett 

inlägg där han berättar om att han har startat med en ny bloggserie och i den första 

publikationen diskuteras det om kunderfarenhet. Han har fått positiv respons gällande 

sin publikation. 

 
 

Martin  vidaretwittrar  en  postning  där  det  jämförs  barnuppfostran  med  ledande: 
 

”Lapsia tuetaan, kuunnellaan, annetaan aikaa, tehdään asioita yhdessä, ollaan aitoja, 
 

ollaan  läsnä,  asetetaan  rajoja,  panostetaan  kivaan  fiilikseen,  arvostetaan  heidän 
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valintojaan ja halutaan, että heillä on kaikki hyvin - Samat asiat toimivat johtamisessa. 
 

Yksinkertaista.” Martin har kommenterad att det är ju lätt: ”Helppoa #johtaminen”. 
 
 
 

Ge respons och respekt åt följare 
 

Mikael  skriver  en  Twittermeddelande  med  en  länkad  nyhet  som  han  riktar  till 

företagets medarbetare. Det handlar om svindel som hänt under de senaste tiden. 

Mikael uppmanar riskhanterings avdelningen till uppmärksamhet. Lukas vidaretwittrar 

flera positiva respons gällande sitt eget företag och i några taggar han rätta personer 

för att de tar respons till sitt konto. Här är ett exempel av detta: ”Kiitos palautteesta. 

Viedään terveiset eteenpäin ping @[…] @[…]”. 

 
 

Sebastian hälsar en ny medarbetare välkommen: ”Upeaa saada […] sinut tiimiimme, 

yhdessä kehittämään […]alaa ja suomalaisten hyvinvointia! Kuten […] sanoit, alalla 

tapahtuu paljon. Kannattaa seurata.” Mikael hälsar också en ny medarbetare 

välkommen och säger att det räcker mycket trevligt att jobba med. 

 
 

Teresa rekommenderar läsa bloggtexter av sina kollegor. Hon säger den ena bra 

bloggen innehåller 100 goda sätt att berömma: ”Uskalla kehua! Luin @[…] @[…] 

kolleegan  blogin  ja  hän  jakoi  meille  hyvät100 tapaa  kehua  […  ]  Olipa  hyvä blogi! 

@hyvinvointi”. Andra bloggtexten av hennes kollega handlar om draget av arbetet och 

anpassa arbetet och dess ledande. Teresa rekommenderar att ta kopp kaffe eller te 

och sitta ner och läsa bloggtexten: ”Ota kuppi kahvia tai teetä ja istahda lukemaan alla 

oleva blogi! #tyoeelaemae @Anusuu @jari_hakanen. Hyvää pääsiäistä ”. 

 
 

Både Jonas och Julia lyfter fram deras medarbetare som bildar ett toppgäng: ”[…] 

Meillä on huikea tiimi […]”. ”[…] Ja huippujengi messissä! Kiitos”. Medan Mikael skriver 

ett Twittermeddelande om ekonomins framgång, i vilken han lyfter fram en av 

företagets medarbetare och  säger  att  det  lönar  sig  att  börja  följa  medarbetaren: 

”Talouden hyvä kasvuvauhti jatkuu tänä vuonna. Hyviä uutisia monella rintamalla tällä 

hetkellä  Kannattaa ottaa seurantaan @[…] pääekonomisti @[…]”. 
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Ta emot respons 
 

Jonas har däremot fått mycket positiv respons gällande hans start på sitt nya arbete. 

Han hade under första dagar frågat respons av medarbetarna och fått ungefär 2000 

svar och han har läst dem alla. Många har lyft fram det här i sina Twitterinlägg och 

visat uppskattning mot honom. Jonas vidaretwittrar också ett Twittermeddelande som 

har att göra med en artikel av honom själv. Responsen åt honom visar härmed 

respekterande: ”Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Kuulostaa siltä, 

että  […]:ssa  on  uusi  isäntä,  joka  tietää  mitä  tekee  ja  aikoo  myös  tehdä.  Respect 

@[…][Jonas i avhandlingen]   Alalla riittää tekemistä.” 
 
 
 

Sebastian deltar i en diskussion gällande ledarskap och medier. Han har gett respons 

för en ledarcoach han själv har arbetat med. Han tackar av goda råd och uppmuntrar 

coachen  att  fortsätta  ivrigt  framåt.  Ledarcoachen  däremot  har  gett  respons  åt 

Sebastian där han säger att det har varit inspirerande att sparra en erfaren ledare som 

äger stor vilja att utvecklas, ta emot nya idéer och skapa något nytt. Ledarcoachen 

tillägger att han vågar påstå att det är ingen norm. 

 
 

Det har varit diskussioner gällande #metoo-kampanjen och det har kommit fram nya 

uppståndelser. Julia  vidaretwittrar några nyheter och diskussioner gällande ämnet. 

Hon har också gillat några postningar, varefter en artikel har tagit upp att Julia har 

gillat eller lagt tummen på sådana postningar där det har varit flertydigt vad hon vill 

förmedla med detta. Hon själv kommenterar diskussionen som har börjat från artikeln: 

”En uskalla peukuttaa. Some-tauko taitaa olla paikallaan”. 
 

 
 
 
 

4.3    Välmående 
 

 

Jonas låter förstå att han tar hand om sin välmående eftersom han öppnar sina 

fritidsintressen, vilka är alla sport. Han berättar också att han har börjat en dag med 

halvtimmes joggingtur redan tidigt på morgonen. Sebastian lyfter fram motionerandes 

viktighet  genom  att  vidaretwittra  en  tidningsartikel  om  motionens  påverkan  på 

psykiskt välmående. 
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Lukas å sin sida postar och vidaretwittrar gällande citycykel. Han har vidaretwittrat 

flera andras postningar gällande citycykel och vänta av den snart startande 

cykelsäsongen. Han postar ett Twitterinlägg med länkad nyhet och kommenterar den: 

”Stadilaisten  aktiivisesti  käyttämät  #Alepafillari’t  liikenteeseen  kevään  tulon  myötä 
 

kunhan lumet lähtee ensin .#kaupunkipyörä @[…]”. 
 
 
 

Teresa påpekar sömnens viktighet genom att skriva en Twittermeddelande och länka 

en kolumn gällande sovandet. Hon öppnar också sitt eget sovande: ”Hyvä ja tärkeä 

asia!  Minä  pyrin  nukkumaan  noin  7  tuntia  viikkooäivinä  ja  yli  kahdeksan 

viikonloppuisin. Onnistuu melko usein ja hyvää tekee! Tsemppiä #sovitteluihin sinulle. 

Nuku kuitenkin tarpeeksi”. Teresa vidaretwittrar en postning, vari en person säger att 

hans motto är att sovandet är som man skulle sätta pengarna i banken. Teresa 

kommenterar detta: ”Hyvä motto - ja kun vielä huomioi korkoa korolle efektin  ! Eli 

kannattaa keksiä keino siihen että yöuni edes lähestyisi tuota 7 t.” 

 
 

Martin fortsätter med sömnteman och tar upp dess viktighet genom att posta ett 

Twitterinlägg  och   länka  en  nyhet  om   ämnet:   ”Tärkeä   aihe.   Nukumme  tunnin 

vähemmän kuin 1970-luvulla, ja suomalaistutkijan mielestä suunta on huolestuttava – 

”Stressin ja ärsykkeiden keskellä unta tarvittaisiin jopa enemmän kuin aiemmin””. 

Sebastian har läst Martins postning ovan och vidaretwittrat den på sitt eget 

Twitterflöde. 

 
 

Teresa vidaretwittrar gällande viktighet att tillhöra till arbetsgemenskapen. Det tas upp i 

hennes länkade postning att arbetskamrater kan forma ett tät nätverk vartill det går 

att stödas om på arbetet eller i privata liv kommer prövningar. Teresa tar också fram 

sitt bekymmer över att deprimerade personer skickas hem med medicin, fast det skulle 

vara viktigt att hålla de i arbetslivet. Hon gör en postning med en länkad nyhet av 

detta:   ”Todella   tärkeä   muistaa   miten   tärkeää   #työelämä   ssä   pysyminen   on. 

#yhteisöllisyys ym Moni masentunut passitetaan kotiin pilleripurkin kanssa...”. Teresa 
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har   vidaretwittrat  ett   flertal   gånger  postningar   gällande   arbetshälsa   och   dess 

betydelse. 

 
 

Martin vidaretwittrar en postning, i vilken det diskuteras om förbättrandet av 

arbetsklimat och det lyfts fram att ansvaret är hos alla medarbetare. Sebastian vill dela 

en artikel med diskussion av brådska och dess minskande. Han lånar artikelns rubrik: 

”Lakkaa puhumasta kiireestäsi ja ole läsnä – kiirettä voi itse vähentää ja se kannattaa.” 
 

 
 
 
 

4.4    Humor och positiv livsinställning 
 

 

Julia odlar humor i sina kommentarer och Twittermeddelande. Julia har tagit en bild av 

sig själv och brandmannen. Hon kommenterar humoristiskt att vanlig dag på arbetet. 

Hon har tidigare postat och vidaretwittrat en nyhet gällande pandor i Etseri. Hon har 

fått både humoristiska och kritiska kommentarer på sin postning. En humoristisk 

kommentar: ”Nyt kuvitellaan tähän kuvaan pandan tilalle ihan kuka tahansa 

julkisuudesta   tuttu   nainen   ”keimailemaan”   päämisterille.      Olisiko   yhtä   söpö 

otsikko?”. Julia svarar till kommentaren: ”Maailma on vakava paikka mutta kuinka 

vakava            #elämässäonhuumoria #luulen #voinollaväärässä #hymyilenkuitenkin  

”. 

 
 

Andreas Twittermeddelande hänför sig med allvarligt ämne men ändå har han använt 

humor i postningen. Han länkar en video gällande handelskrig och skämtar att om 

tullavgifterna stramas så blir det under våren tidiga säljfrämjande åtgärder för 

amerikans motorcykelvarumärke: ”Kauppasodan valmistelua käytännössä. Komission 

lista vastatullien kohteista vuodatettu julkisuuteen. Paino teollisissa tuotteissa, mutta 

mukana myös jenkkiviskit, veneet, moottopyörät ja vähän meikkejäkin. Tuleekohan 

aikainen kevätpiikki Harrikan jälleenmyyjille?” Han har också skrivit en annan postning 

gällande handelskrig ur humoristisk synvinkel. ”Kiinan vienti hypähti lähes 45 %:n (!) 

kasvuun helmikuussa. Älkää kertoko tästä laajasti USA:ssa.” 
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Sebastian vidaretwittrar en artikel där det diskuteras om optimism och hur optimister 

lever längre, lyckligare och hälsosammare än pessimister. Han skriver i sin postning: 

”Tutkimus: Optimisti elää selkeästi pidempään, onnellisempana ja terveemmin kuin 

pessimisti. Myös myytti ”pessimisti ei pety” tuli murretuksi.” 

 
 

Sebastian kommenterar diskussion av röstens tonhöjd som kan avslöja den 

dominerande personen i ett samtal. Han börjar med humor innovera en ny produkt till 

det här behovet: ”Tämähän luo uuden tarpeem kännykkä-appsille, joka näyttää 

nopeasti keskustelijoiden äänenkorkeuden. ;-)”. Julia har däremot skrivit ett sarkastiskt 

Twittermeddelande där hon skämtar över social- och hälsovårdsförnyelsen: ”Jos sote 

ja    hallitus    kupsahtaa    kannattaa    laittaa    varmuudeksi    vakuutuksia    kuntoon 

#yksityinenterveydenhoito hoitoon päästäkseen. Jonot jatkuu ja erilainen hoidon taso. 
 

Mutta näin helsinkiläisenä ehkä on sitten kivempaa           Orpo vs. Vapaavuori”. 
 
 
 

Julia lyfter fram att det är viktigt att njuta av livet och fira också mindre saker: ”Nyt on 

hyvä! Mitä voimme oppia venäläisestä työelämästä? ”Kannattaa juhlia aina kun 

tilaisuus. Ei tarvitse odottaa 50v päiviä vaan hömpällekin voi kilistää”kirjailija Anniina 

Tarasova Optiossa. Just! ”. Det har börjat en diskussion gällande hennes postning 

och en kommenterar att det är väl Julias långa karriärs och positiva attityds hemlighet 

att  hon kommer ihåg att fira. Julia svarar: ”Toki elämässä on välillä kaikenlaista - 

raskastakin eikä juhlat maistu mutta kyky iloita pienistäkin asioista antaa energiaa”. 

 
 

Andreas postar en bild från två svan som står på isen. Han kommenterar humoristiskt: 
 

”Early birds (too?). Helsinki .” Andreas delar också en annan humoristiskt bild av 

snön som blir guld på toppen när solnedgångens stålar träffar snön. Han kommenterar: 

”Joku kultasi hangen.” Teresa svarar på en påsk relaterad Twittermeddelande av sin 
 

kollega, vari kollegan har kaninöron på sig och är oroad att hon måste ta de ur bruk 

efter påsken. Teresa humoristiskt uppmuntrar henne att hålla kaninöronen på och 

förlänga på påsk säsongen. Hon tar också upp att mångformighet gör bra i arbetslivet: 

”Älä luovu ! Ole erilainen ja pidennä pääsiäissesonkia. #monimuotoisuus tekee hyvää 
 

#työelämä ssä.                 ”. 
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Sebastian vidaretwittrar ett Twitterinlägg gällande ett cafe som fick inte mera heta 

cafe, eftersom där fanns det ingen toalett. Cafeet tog då en bokstav bort av namnet så 

hette det inte mera cafe, på finska ”kahvila” blev ”kahvia”. Sebastian kommenterar det 

här med humor som innovativt lösning: ”Innovatiivista: vessaton kahvila voi jatkaa 

poistamalla nimestään yhden kirjaimen  #sääntely #luovuus”. 

 
 
 
 

4.5    Fritid 
 

 

Ledarna öppnar sin fritid i sina Twitterinlägg, en del mera och en del mindre. Det 

postas Twittermeddelanden om vad de har gjort under fritiden, bilder de har tagit och 

om deras fritidsintressen. Många postningar har gjorts under veckoslutet. 

 
 

Jonas öppnar sina fritidsintressen, vilka är orientering, tennis och tyngdlyftning. Teresa 

berättar också att tennis är ett fritidsintresse hon njuter av. Andreas har njutit av sitt 

veckoslut och varit och promenera på isen. På en lördag har han filmat fåglar, örn och 

kråkor, och kommenterat att man inte behöver promenera ensam på morgonen på 

isen: ”Ei tarvinnut reippailla yksin jäällä aamulla. Hesa ja luonto ”. Det har kommit 

positiva kommenterar av bilden, många gillanden och diskussion av 

fotograferingsutrustning samt  diskussion  av  att  vad  fåglarna  gör  i  bilden.  Andreas 

svarar till det sista med en ny bild där det syns att örnen har något att äta och kråkorna 

är intresserad av detta. Gällande fotograferingsutrustning svarar han vad han använder 

och sen annan person kommenterar att han har bra utrustning men ändå behövs det 

människan att inrikta kameran och trycka på knappen. En person har också 

kommenterad ”Stadi. ”, vilket är skämt till Andreas använd ord ”Hesa”, eftersom det 

inte används bland Helsingforsborna. 

 
 

En söndag postar Andreas bilden från isen där solen skiner och meddelar att nu är det 

dags för kaffepaus: ”Aika ottaa termoskannu esille .” Han fortsätter sina 

veckoslutaktiviteter och postar en söndag en bild, i vilken det finns en snögubbe och 
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meddelanden är: ”Helsinki .” Nu använder han stadens riktiga namn, förra veckan 

fick han respons gällande användning av ordet ”Hesa”. 

 
 

Andreas har varit och promenera på en lördag och han har bilden från skogen där det 

strömmar en flod. Han kommenterar bilden: ”Oli hyvä maisemareitti.” En annan lördag 

har han varit ute och fotograferat, och den här gången är det en svan på bilden och 

han kommenterar: ”Upea aamu. ”. Det har framkallat många gillande och några 

positiva kommentarer. En kommenterar att han proklamerar Andreas för den bästa 

fotograf bland företagsledare. 

 
 

Julia tillbringar en fredag genom att vara på en konsert i Levis Hullu Poro och lyssna på 

Haloo Helsinki. Hon skriver att det är mars, vår och frihet och tillägger en bild från 

konserten: ”Haloo Helsinki Hullu Poro Maaliskuu Kevät! Vapaus!”. Julia postar sen på 

en lördag en Twittermeddelande med bild, i vilken hon dricker mousserande vin på 

terrass. I bilden syns det vinglas fylld med mousserande vin och på bakgrunden 

landskapen. Hon skriver att flickan har tjänat drickan efter en tung arbetsvecka därtill 

tillägger hon att det inte är bort av någon: ”Kyllä se tyttö on raskaan työviikon 

päätteeksi  kuohuvan  kopsunsa  ansainnut  -  eikä  se  ole  keltään  pois!  #soinismi 

#hiukanmukailtu #terassikelit”. Hon har fått många gillande och några kommentarer. 
 

En kommenterar som svar att regelbundna söta drickor kan obemärkt göra fetare. På 

detta har hon själv svarat att därför ska man spara de för speciella tillfälle. En annan 

kommenterar att kära barn har flera namn eftersom kommenteraren inte hade hört 

tidigare ordet ”kopsu” att användas av drickan. Julias hashtagg ”#soinismi” kan kopplas 

ihop med ”kopsu” ordet hon använder eftersom det är ett ord Timo Soini har använt 

för en kvällsup. 

 
 

Mikael berättar att han firar påsk i Lappland och hälsar alla glad påsk med en bild på 

landskapet och måne: ”Hyvää pääsiäistä! Lapin kuutamossa sitä on mukava viettää.  

”. Sebastian firar också sin påsk med att posta en bild av landskapet och månen: 
 

”Pääsiäislauantain ilta Puulan jäällä on tunnelmallinen: täysikuu ja sininen maisema. 

Rauhallista.” 
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4.6    Utveckling och framtiden 
 

 

Utveckling inom företaget och branschen 
 

Sebastian har startat en diskussion gällande hans egen bransch och dess aktuella 

händelser. Han har tagit fram sin egen åsikt och kommenterar i diskussionen att det 

inte är en möjlighet att stanna på plats utan alla branscher behöver utvecklas och 

förändras. Jonas håller med att man ska kontinuerligt förnyas och förbättra kundens 

tillfredställelse och tjänster, dem kopplat ihop med utmärkta kärnaffärsverksamhet så 

blir det vinnande recept. 

 
 

Sebastian deltar i diskussion gällande sin egen bransch. Diskussionen har meddelats i 

förväg och Sebastian har blivit utmanad att delta. Han deltar gärna och utmanar också 

andra att delta. Diskussion startas med olika frågor gällande branschen och sen 

kommenterar alla fritt. Sebastian kommenterar aktivt och han tar fram sina egna 

synvinklar, tar fram exemplar och ger utvecklingsförslag. 

 
 

Sebastian vill dela sina åsikter och synvinklar med andra. Han postar mångsidiga 

utvecklingsförslag  om  sin  egen  bransch.  Han  lyfter  fram  på  sitt  Twitterflöde  en 

LinkedIn-diskussion där en annan person har diskuterat gällande branschen. Han 

berättar att han har skrivit på LinkedIn sina egna tankar som svar: ”Hyvä kirjoitus, 

terävää ja ansiokasta pohdintaa […]! Kirjoittelin parin viestin mittaisen näkökulman 

tuohon LinkedIn -postaukseesi.” 

 
 

Utveckling av teknologi och dess påverka på framtiden 
 

Sebastian lyfter fram artificiell intelligens samt utökad verklighet och tankar gällande 

dess påverka på framtiden: ”Tulevan vuosikymmenen aikana Laajennettu todellisuus 

(Augmented Reality, AR) tulee olemaan arkea kotona, töissä, liikenteessä, jne.  Kun 

vielä  verkottunut tekoäly  yhdistyy  tähän,  hyötypotentiaali kasvaa entisestään.  #AR 

#tekoäly #AI”. Andreas håller med att artificiell intelligens samt robotik kommer att 

göra stora förändringar men ändå påminner han att det inte kommer ersätta 

människan. 
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Sebastian postar en Twittermeddelande och länkar en annan postning av artificiell 

intelligens  och  skolning  av  temat.  Han  säger  att  han  absolut  kommer  att  delta  i 

skolning  och  samtidigt  utmanar  sina  ledarkollegor  från  olika  organisationer  med. 

”Hienoa @HYAvoin! Tähän ohjelmaan lähden ilman muuta mukaan. Haastan samalla 

johtajakollegat eri organisaatioista mukaan - #tekoäly'n ymmärtäminen on 

tulevaisuuden tärkeä menestystekijä. Oma kokemukseni myös aiemmista #MOOC- 

kurssista on hyvin myönteinen. Otatko haasteen vastaan?” 

 
 

Martin vidaretwittrar statistiken av de mest innovativa länder i världen. Finland är på 

sjunde plats, på den första platsen är Sydkorea, på den andra platsen är Sverige och på 

den tredje platsen är Singapore. Han skriver att vi är i gott sällskap. Mikael vill lyfta 

fram att nya innovationer och användning av ny teknologi kan vara till stor nytta. Han 

länkar en nyhet från Posio där polisen hittade turisten, som hade gått i vilse, med hjälp 

av modellflygplan: ”Mainio esimerkki uuden teknologian hyödyistä. Hyvä uutinen 

Posiolta, hienojen maisemien paikasta @SuomenPoliisi @PosioLapland”. 

 
 

Bekymmer för framtiden 
 

Andreas vill dela sitt bekymmer gällande framtiden. Han skriver i sin 

Twittermeddelande att nativitetsminskning förändrar mera finska samhället än 

digitalisering, robotik och artificiell intelligens tillsammans. ”Syntyvyys laski edelleen 

viime vuonna ja Suomessa kuoli enemmän ihmisä kuin syntyi. Tämä trendi tulee 

muuttamaan suomalaista yhteiskuntaa enemmän kuin digitalisaatio, robotiikka ja 

tekoäly yhteensä.” Julia vidaretwittrar gällande samma ämne och det innehåller 

statistiker och nyheter.  Hon skriver ett eget Twittermeddelande med en länkad nyhet, i 

vilken hon framför ämnets viktighet: ”Tärkeä aihe pohdittavaksi mutta myös 

politiikkapäätöksiksi ja asennemuutoksiksi Lasten hankkimiseen ja "vakiintuneeseen" 

parisuhteeseen päädytään yhä vanhempina. #ikuinennuoruus #taakanjako Alhainen 

syntyvyys kertoo epätasaisesta taakanjaosta”. Hon kommenterar gällande 

nativitetsminskning och tar upp en möjlig lösning och tillägger att som tur behöver hon 

inte fatta beslut om det här: ”Sekin kysymys voi vielä nousta esiin. Lasten lukumäärän 

kasvuun saattaisi perhevapaauudistus olla parempi keino. Kaikille kuuluvat lapsilisät 
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eivät näytä sitä tekevän #synnytystalkoot  Omasta puolestani jätän tämänkin asian 

muiden päätettäväksi niin kuin hyväksi nähdään #onneksi”. 

 
 

Julia vill dela sin bekymmer för världens händelser: ”Nyt ei näytä eikä varsinkaan tunnu 

hyvältä. Kaksoisagentti myrkytetään, sanasotaa Britannian ja Venäjän välillä. Ja Trump 

erottaa ulkoministerinsä twitterissä. Syyriassa tilanteet ja puheet kovenevat. Jne.Apua 

maailma mihin olet menossa. ”. Julia postar och länkar en nyhet av Trump och hans 

Twitteranvändning, det tas upp hans stil att göra politik på Twitter och här har han sagt 

upp en medarbetare via Twitter. Julia är förskräckt över makten som Twitter har: 

”Twitter - tuo vallan linnake  Kommentti: Trump teki Twitteristä jälleen maailman 

mahtavimman politiikan tekovälineen – Tillerson sai tietä”. 

 
 

Framtidens vision 
 

Julia vidaretwittrar en kolumn av att göra världen bättre och på sin postning tillägger 

hon som förord: ”Tunnustan olevani edistysuskovainen. Valistusta on syytä vaalia kun 

romantisoivat humpuukimaakarit ja valtaa haalivat vaaralliset narsistit ja populistit 

tarjoavat houkutuksiaan ja helppoja ratkaisujaan”. Teresa postar Twitterinlägg och 

vidaretwittrar gällande företagsamhet. Hon ser unga företagare väldigt betydande för 

Finland och framtiden: ”Nämä aloitteet ja hankkeet ovat aivan uskomattoman tärkeitä 

Suomelle ja meidän tulevaisuudelle @yrityskylä @NuoriYrittajyys”. 

 
 

Jonas vidaretwittrar flera Twittermeddelanden som omfattar hans tal i olika tillfällen 

och evenemang. Det pratas med mera om Finlands framtidsvisioner om att åka med 

olika trafikmedel, viktighet att öka samarbete och bilda nätverk och koncentrera på 

kunden   istället   för   bara   konkurrenterna.   Han   tar   fram   att   mobilisering   och 

digitalisering som helhet sprids på alla branscher. Han vidaretwittrar positiv respons 

som han har fått gällande ett evenemang där han har varit och tala. Responsen ger 

uppskattning mot Jonas eftersom det sägs att autentiskt ledande kräver att sitta av 

bland kunderna och egen personal och att Jonas ger bra exempel av detta. Jonas själv 

kommenterar evenemanget: ”Hieno, mielenkiintoinen ja tiivis iltapäivä ja ilta #Oulu 
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’ssa: tutustuminen @[…] ’ n asiakkaisiin ja henkilöstöön #[…] #[…] @[…] mukana 

menossa @[…] @[…]”. 

 
 

Martin vidaretwittrar utsagor från presentationer i ett tillfälle och deltar i diskussioner 

som har stigit upp från till exempel om framtidens yrken. Han tar upp sitt bekymmer 

för att motsvarar skolning i Finland alls framtidsyrken. Han också vidaretwittrar en 

artikel, i vilken det kommer fram att i framtiden finns det behov för stora mängder av 

kunnande kodare men det kommer inte att finnas tillräckligt med i dagens skolning. 

Han tillägger att det är ett viktigt ämne. 

 
 

Annat 
 

Studiens  resultat  innehöll  också  några  delar  som  jag  har  valt  att  avgränsa  bort, 

eftersom de relaterar inte så starkt med autentiskt ledarskap och dess konstruerande i 

min studie. Kategorierna som jag tog bort var stolthet över hemlandet, hållbarhet och 

återvinning, politik och jämställdhet. De flesta av diskussioner kring jämställdhet 

postades vid kvinnodagen och Minna Canth-dagen. Jämställdhet innehöll rikligt 

intressant diskussion och skulle get möjlighet att ta genusaspekten fram. Men i min 

studie hade jag inte denna synvinkel så jag var tvungen att avgränsa diskussioner om 

jämställdhet bort. 
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5    KONSTRUKTIONEN AV AUTENTISKT LEDARSKAP 
 

 

Analysdiskussionen  innehåller studiens analysdel,  i  vilken  studiens resultat kopplas 

ihop med teoretiska referensramen. Autentiskt ledarskap konstrueras enligt 

kontinuerligt utvecklande. Utvecklingsprocessen omfattar självmedvetenhet, 

internaliserad moraluppfattning, balanserad behandling, relationell transparens och 

autentiskt beteende, vilket är kombination av Kernis (2003) och Walumbwas et al. 

(2008) använda komponenter inom autentiskt ledarskap. De är alltså komponenter 

som finns på grunden när man behandlar autenticitet hos ledaren och autentiskt 

ledarskap. Det finns därtill vissa faktorer som tidigare undersökningar visar att har 

orsakat från autentiskt ledarskap. Analysdiskussionen kombinerar de ovannämnda 

komponenterna i konstruktionen av autentiskt ledarskap, faktorer som autentiskt 

ledarskap har orsakat enligt teori- och empiriska delen och det vad kom fram gällande 

konstruerande av autentiskt ledarskap och dess framträdande på Twitter. 

 
 

Flesta av informanterna har använd Twitter redan några år men en ledare är en relativ 

nykomling. Informanterna har gjort sina profiler på Twitter mellan åren 2010 och 2017, 

vilket betyder att online omgivningen och diskuterande där börjar vara vardag för 

informanterna. Alla av informanterna använder Twitter regelbundet och aktiv 

Twitteranvändning hos informanterna gav rikligt material till analysering. Det tas i 

beaktande både ledare och följare, eftersom ledarskap händer i relation mellan dem, 

såsom Shamir och Eilam (2005) påpekar. I min studie kan informanternas följare på 

Twitter innehålla både organisationens medarbetare samt vem som helst, som har 

börjat ätt följa ledaren på Twitter. I teoretiska ramverk ses begreppet följare som 

medarbetare i organisationen. Det här kapitlet är strukturerat enligt faktorer som 

autentiskt ledarskap framkallat hos autentiska ledare och deras följare. Faktorerna har 

dykt upp genom att koppla ihop teoretiska referensramen med empiriska resultat. 

Faktorerna är kontinuerligt lärande, förtroende och uppskattning, välmående, kreativ 

atmosfär, effektivitet, positiv livsinställning och balans. Dem behandlas härnäst var och 

en under sin egen rubrik. 
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Kontinuerligt lärande - #johtaja #johtaminen #johtajuus #leadership #työ #tekoäly 
 
 
 

Walumbwa et al. (2008) lyfter fram att autentiskt ledarskapsbeteende främjar positivt 

självutveckling, vilket kommer fram genom att informanterna vill lära sig nytt 

kontinuerligt. Ledarskapsutveckling som lärande process omfattar lärandet av 

erfarenheter, misstag och från positiva och negativa rollmodeller (Shamir & Eilam, 

2005).   Informanterna   diskuterar   och   lyfter   fram   både   positiva   och   negativa 
 

rollmodeller från ledandet. Teresa länkar nyheter med destruktivt ledarskap medan 

Sebastian länkar nyheter om uppskattad beteendet för ledaren. Martin länkar en 

postning där det jämförs barnuppfostran med ledandet. Han fortsätter med diskussion 

om ledandet med känslor och flexibelt arbetande. Teresa tillägger en diskussion om 

målsättning, samarbetet och goda karaktärsdrag hos ledaren. Sebastian deltar i 

diskussionen om förändringmotsstånd och delar sina tankar om kärnvärderingar 

ihopsatt med marknadsföring. Sebastian kritiserar ledarna i finska företag och tar upp 

att det skulle behövas dristiga visioner och målmedveten genomförande. 

 
 

Enligt Shamir och Eilam (2005) har ledarna en autentisk självbild och ledaruppfattning 

och de söker efter följare som stärker det. Autentiska ledaruppfattningen kommer 

fram genom vad informanterna berättar om sitt eget ledande och vad de postar 

gällande ledarskap. Sihi och Lawson (2018) anser att för ledarna är det viktigt att kunna 

dela sina idéer och kunnande med andra ledare och samtidigt bygga sitt varumärke. 

Informanterna tar del i ledarskapsdiskussioner där det finns många andra ledare. 

Sebastian berättar om sin blogg och om sitt diskussionsprogram han startat. Han 

diskuterar varje månad med en besökare om ledarskap och därtill rekommenderar han 

liknande aktivitet för andra ledare. Martin tar också fram att han skriver blogg och via 

den delar sin lära åt andra. Jonas däremot öppnar sina tankar gällande ledande och 

jämför det med att coacha. Han tillägger att då ser man när den andra lär sig och 

utvecklas, därmed lär man samtidigt själv. 

 
 

Mikael och Sebastian deltar i ledarskapsdiskussionen, i vilken det har sammanfattats 

diskussion   från   ett   nytt   Facebook   grupp   ”Modern   Nordic   Leadership”   och 
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sammanfattning har visualiserat som ett ord moln-figur. Det kommer fram många 

ledares egenskaper och begrepp som kan relateras med autentiskt ledarskap, till 

exempel: ärlig, autentisk, förtroende, växelverka, emotionell intelligens, viljan att 

utveckla sig själv, leendet, kommunikation, självkännedom, vara sig själv och respons. 

Egenskaperna som det går att samlas från teoridelen liknar väldigt mycket dem som 

finns i moln-figur. Här är dem som motsvarar de ovannämnda: äkthet, pålitlighet, 

självmedvetenhet,  viljan  att  lära  sig,  emotionell  intelligens,  ärlighet,  transparens 

mellan relationer, öppet kunskapsdelandet och positivitet. 

 
 

Ilies et al. (2005) tillägger att balanserad behandling syns i autentiska ledare genom 

ärlighet, omutlighet och inlärningsorienterad attityd. Det tillsammans med självbilden 

har att göra med hur man väljer utmanande och utvecklande situationer (ilies et al., 

2005). Informanterna vill utmana sig själva och andra till kontinuerligt lärande och 

utveckling. Sebastian länkar en postning av artificiell intelligens och skolning av temat. 

Han säger att han absolut kommer att delta och samtidigt utmanar sina ledarkollegor 

från andra organisationer med. Sebastian deltar i diskussion gällande sin egen bransch 

vartill han har blivit utmanad att delta. Han deltar gärna och utmanar också andra 

med. Han kommenterar aktivt och tar fram sina egna synvinklar, ger exemplar och 

lyfter fram utvecklingsförslag. Teresa och Julia har båda två varit i en samma artikel, i 

vilken de öppnar sina tankar gällande karriären och ger råd hur klara sig av arbetslivets 

utmaningar. 

 
 

”Usko  itseesi  ja  uskalla  ottaa  vastaan  mitä  haasteita  vaan.  Kyllä  sinä  osaat  –  ja 
 

pärjäät!”. -Teresa 
 

 
 

”Ole aina oma itsesi. Kuuntele, kiitä ja kommunikoi.” -Julia 
 
 
 

Förtroende i relationen mellan autentiska ledare och följare kan leda till öppet delande 

av kunskap och social lärande, följare kan ta autentiska ledare till sin förebild och 

överföra autentiskt beteende i sitt eget beteende (Ilies et al., 2005). Martin har fått 

positiv respons gällande hans arbete med ledande och arbetshälsa. Han har däremot 

själv tagit exempel av den person som gav positiv respons åt honom. Det här ger bra 
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uttryck om att kontinuerligt lärande och kunskapsöverförandet händer i växelverkan 

med ledare och deras följare, vem som kan på Twitter vara också andra ledare. 

Kontinuerligt lärande kommer också fram genom att informanterna delar nyheter och 

diskuterar om branschens, företagets och samhällets utveckling och framtidsvisioner. 

 
 

Sebastian tar ställning att det inte är en möjlighet att stanna på plats utan alla 

branscher behöver utvecklas och förändras. Jonas håller med att man ska kontinuerligt 

förnyas och förbättra kundens tillfredställelse och tjänster, dem kopplat ihop med 

utmärkta kärnaffärsverksamhet så blir det vinnande recept. Han tar upp sina tankar 

om framtiden kopplat ihop med nya teknologin. Martin däremot vill dela tankar 

gällande framtidens yrken och bekymmer om att finns det skolning som tar det i 

beaktande.  Sebastian  lyfter  fram  artificiell  intelligens  samt  utökad  verklighet  och 

tankar gällande dess påverka på framtiden. Andreas håller med att artificiell intelligens 

samt robotik kommer att göra stora förändringar men ändå påminner han att det inte 

kommer ersätta människan. Informanterna är väldigt aktiva på att dela olika 

diskussioner gällande teknologins utveckling, artificiell intelligens och robotik. 

 
 

Förtroende och uppskattning - #respect #mäosaan #luottamus 
 
 
 

Avolio et al. (2004) lyfter fram att ena sätt för trovärdighets, uppskattnings och 

förtroendes konstruerande är att uppmuntra till mångsidiga synvinklar. Man kan 

utveckla balanserad behandling hos autentiska ledarna genom utvärdering, respons 

och gruppdiskussioner (Ilies et al., 2005). Diskussioner på Twitter är alla möjliga 

gruppdiskussioner beroende på hur aktivt följarna deltar i diskussioner. Man kan se via 

informanterna att det finns rikligt diskussion på Twitter och ärendena diskuteras från 

mångsidiga synvinklar och det uppmuntras följarna ta del i diskussioner och lyfts deras 

synvinklar fram. 

 
 

Informanterna visar sin uppskattning mot följarna genom att hälsa nya medarbetare 

välkomna till företaget, gratulera följarna av nya arbetsplats, vidaretwittra deras 

postningar,  lyfta  fram  deras  kunnighet,  rekommendera att  läsa  deras  bloggtexter, 
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berömma  följarna  och  ge  respons.  Enligt  Ilies  et  al.  (2005)  går  det  att  utveckla 

öppenhet och förtroende mellan relationer genom respons. Både Mikael och Lukas 

förmedlar respons och aktuella händelser gällande företaget som kan vara nyttiga för 

medarbetaren. Det görs via Twitter genom att tagga rätta personer i postningen. 

Sebastian har gett respons för en ledarcoach han själv har arbetat med. Han tackar av 

goda råd och uppmuntrar coachen att fortsätta ivrigt framåt. Det här visar öppenhet ja 

transparens, men samtidigt uppskattning mot följare. Uppskattningen syns i relation 

med ledare och följare också på andra väg eftersom följarna ger respons åt 

informanterna.  Ömsesidig   respons  och   respekt  kan   ses  innehålla  förtroende  i 

relationen mellan informanterna och följarna. 

 
 

Jonas har fått rikligt med positiv respons gällande hans start på sitt nya arbete och via 

kommentarer syns uppskattningen mot honom. Ledarcoachen har däremot gett 

respons åt Sebastian, vari han säger att det har varit inspirerande att sparra en erfaren 

ledare som äger stor vilja att utvecklas, ta emot nya idéer och skapa något nytt. 

Ledarcoachen tillägger att han vågar påstå att det är ingen norm. Ilies et al. (2005) 

lyfter fram att autentisk beteende kan ses genom hög självkänsla och låg nivå att söka 

godkännande av andra, vilket går att utvecklas med coaching och mentorns. 

Informanterna verkar inte söka godkännande av andra och en del berättar öppet att de 

har använd coach. Julias stil är ändå där på gränsen att söker hon godkännande med 

några av sina Twittermeddelande. Hon till exempel diskuterar gällande sin egen rädsla 

mot vargar och kommenterar i diskussionen att det är hennes anspråkslösa åsikt. En 

annan Twitterinlägg är när hon postar en bild av mousserande vin och skriver att 

flickan har förtjänat sin dricka efter en tung arbetsvecka och att det inte är bort från 

någon. Där anför hon skäl för att få njuta sitt vin, vilket kan tänkas vara sökande för 

godkännande. 

 
 

Det  finns  djupa  värderingar  och  övertygelse  bakom  transparent  växelverkan  med 

andra och autentiskt ledarskap påverkar på följares beteende och attityd genom 

förtroende (Avolio et al., 2004). Informanterna agerar på Twitter i en transparent 

växelverkan med följarna och man kan se dess framkallade uppskattning för båda håll. 
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Shamir och Eilam (2005) lyfter fram att autentiska ledare har rikligt ärlighet. Enligt 

informanternas Twitterdiskussioner får man en uppfattning om ärlighet. Om det har 

hänt något sakfel eller skrivfel till exempel i personens namn så följarna korrigerade 

det väldigt snabbt. Det betyder att om informanterna inte skulle tala sant så följarna 

skulle reagera till det. Spoelstra (2018) tar upp en kritisk synvinkel, i vilken en storartad 

ledare aldrig ljuger eller sen har ledaren kunskaper att ljuga bra. Twitter gör ledarna 

genomsynliga och det är svårt då att inte tala sant eller då är ledarna väldigt duktiga på 

att ljuga och kommer ihåg allt vad ljugit och i vilket ställe. Då pratar man inte mera om 

autentiskt ledarskap. 

 
 

Enligt Shamir och Eilam (2005) uppmuntrar autentiska ledare sina följare till 

autenticitet, för  att  kunna  ha  en  autentisk  relation.  Det  konstrueras  i  stora  delar 

genom transparens och förtroende mellan ledare och följare (Kernis, 2003; Shamir & 

Eilam, 2005). Enligt Gardner et al. (2005) kan en autentisk relation ses byggas på 

transparens, öppenhet, förtroende, ledande mot värderat mål och betoning på 

utveckling hos följare. Det handlar om relationell orientering, där man är äkta sig själv 

och visar både goda och onda sidor av sig själv i nära relationer (Kernis, 2003). 

Informanterna visar sina goda och onda sidor, fast mera goda än onda. Twitter är en 

sådan omgivning att man inte kan direkt säga om relationerna där är nära, eftersom 

vem som helst kan följa informanterna på Twitter. Det kommer väl fram att en del av 

relationerna är nära och säkert finns det relation mellan dem utanför online 

omgivningen. De kan vara medarbetare i samma företag eller andra nära relationer. 

 
 

Enligt Shamir och Eilam (2005) kan autentiska ledare fungera som rollmodell för följare 

och uppmuntra till autenticitet också hos följare. Autentiska ledare vill hellre ha följare 

som är autentiska och för autentisk relation krävs det både autentisk ledare och 

autentisk   följare   (Shamir   &   Eilam,   2005).   Autentiskt   ledarskap   orsakar   mera 

engagerade  följare   (Walumbwa  et  al.,  2010).  Det  handlar  till  stora  delar  om 

transparens och förtroende i relation mellan ledare och följare (Shamir & Eilam, 2005). 

Följarna visar sin uppskattning mot informanterna och de verkar vara engagerade i att 

följa informanterna på Twitter. Informanterna är väldigt öppna på Twitter och det 
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framträder genom att informanterna postar mångsidigt händelser från deras bransch 

och organisation, privata liv och samhället. 

 
 

Privata och personliga nivån 
 

Informanterna öppnar personliga saker från sig själv, en del mera och en del mindre. 

Sihis och Lawson (2018) anser att ledarna vill vara autentiska och ge mera av sig själv 

genom att posta personliga saker. Jonas har berättat om sina fritidsintressen, favorit 

lunch och tar fram att han spänner sig lite över det nya arbetet men väntar redan att 

kan börja. Martin och Julia delar sina egna negativa kundservice upplevelser, men ändå 

berättar de upplevelsen med ganska neutralt sätt, vilket kan kopplas ihop med Kernis 

(2003) balanserad behandling. Teresa har fått i Twitter två gånger en utmaning som 

heter #mäosaan, vilket har fått henne att öppna sin personliga sida åt andra. Hon 

också utmanar andra att ta del. 

 
 

”…#mäosaan innostaa , olla optimisti , katsoa eteenpäin ja unohtaa vanhat harmit, 

nauraa ja myös itkeä jos siltä tuntuu… #mäosaan … ottaa iisisti ja laiskotella aina 

välillä, nauttia vapaa-ajan harrastuksista n.k. Tenniksestä, nauttia omasta työstäni ja 

#yhteiselo sta kollegojen kanssa...” 
 
 
 

I Mikaels postning kommer det fram att han har en pojke och i Teresas postning 

kommer det fram att hon har tre vuxna pojkar. Teresa lyfter fram föräldraskapets 

bringande nytta till arbetslivet. Föräldraskap hjälper att ställa små och större 

ofullständigheter i arbetslivet i rätt skala. Lukas tar upp att han har gått en trainee- 

program på år 1995, som motsvarar programmet som pågår ännu idag. Julia berättar 

här om sin relation till Marimekko och öppnar att hon är född på 60-talet. Hon öppnar 

också sin barndom och plockandet av tomma musselskal. Hon rekommenderar också 

på en television serie och funderar över varför böckerna är nuförtiden så tjocka och 

artiklarna  så  långa.  Hon  tar  upp  att  kanske  koncentrerandet har  blivet  sämre för 

hennes del. Andreas för sin del funderar över passligt reseläsandet men är inte nöjd 

med alternativen. Julia öppnar sin rädsla mot vargar och Sebastian delar sin upplevelse 

när bensinen tog slut i bilen mitt under körandet. 
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George (2005) är i samma åsikt att autentisk ledare är ärlig och att man skapar äkta 

kontakter med hjälp av förtroende. Han tar fram hur man kan öka transparens och 

självmedvetenhet  och  därigenom  bli  en  autentisk  ledare.  Georges  (2005)  tanke 

grundas på Joharis fönster där man gör öppen-ruta större. Informanterna öppnar sina 

personliga saker, vilket minskar privata-rutan och gör öppen-ruta större. Därtill 

informanterna tar emot respons, vilket minskar blinda-rutan och ökar igen öppen-ruta. 

Med att öka öppenhet får man den omedveten-ruta också bli mindre och själv bli mera 

självmedveten, vilket är en kloss på att konstruera autentiskt ledarskap (George, 2005). 

 
 

Professionella nivån 
 

Informanterna vill dela öppet händelser på deras bransch och i företaget. Det finns 

också missförhållanden de vill lyfta fram. Sebastian har blivit upprörd eftersom rapport 

från branschen innehåller en figur, i vilken det inte har tagits med all väsentlig 

information. Han vill ta det fram och väcka diskussion om förtroende. Hans postning 

fick många kommentarer och synlighet genom det. Faktiskt efter två dagar har han 

vidaretwittrat en nyhet där det diskuteras av ovannämnda rapportens given felaktig 

bild. Där ser man bra makten av sociala medier. Hast och Ossiansson (2008) kallar det 

för ”word-of-mouse”. Det kan också ha påverka på stor synlighet att han är en ledare 

och enligt Spoelstra (2018) auktoriteten kan inte skiljas från ledaren. 

 
 

”…Hämmentävää huolimattomuutta, tai vielä ikävämpää jos virhe oli tietoinen valinta. 

Reilu keskustelu paikallaan, tämä nyt alitti riman. #luottamus #fakenews”. 

 
 

Jonas anser att kommunicering och sociala medier är viktiga för ledaren eftersom han 

har vidaretwittrat öppet en rekryteringsannons, vari det söks efter en kommunikations 

och social media-expert till honom. Lukas å sin sida postar en Twittermeddelande där 

han länkar företagets trainee-programmets rekryteringsannons. 

 
 

Lukas har vidaretwittrat flera postningar gällande artikel av eget bransch, där det 

kommer en felaktig bild av företaget. Det har orsakat diskussion och företagets andra 

personer har kommenterad och rättat de felaktiga uppgifterna. Lukas har inte själv 

kommenterad eller deltagit i diskussion men genom vidaretwittrande vill han ändå 
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lyfta saken fram. Andreas däremot postar Twittermeddelande gällande statistiker om 

eget bransch, han vill meddela sin egen åsikt att han skulle använda lite annorlunda 

procent  i  uträkning.  Han  tar  också  aktivt  del  i  diskussionen  gällande  ämnet  och 

funderar om hur andra EU-länder har gjort branschens uträkningar. 

 
 

Mikael deltar i diskussion  gällande brytningstid i arbetslivet och samarbete mellan 

olika bransch. Han vill påpeka att speciellt i små länder är samarbete viktigt för att 

kunna producera klara och hållbara tjänster åt kunder. Martin berättar om sin 

arbetsresa och hur han kommer vara den pågående veckan i Asien. Han postar att 

målsättningen med resan är att hjälpa finska företag till Asiens marknad. Han tillägger 

också en bilder och berättar vad de har gjort under dagarna. Martins arbetsresa är ett 

exempel om att rapportera egna dagliga händelser, vilket enligt Dayter (2015) 

innehåller postningar om vad det hände igår, idag eller vad det händer just nu. 

Informanterna postar också vad som händer just nu, till exempel kommentarer från ett 

evenemang. 

 
 

Informanterna vill också ha transparens på samhällelig nivå. Enligt Sihis och Lawsons 

(2018) undersökning försöker ledarna undvika politik och religion i sina postningar, 

men det gör inte informanterna. De postar gällande politik och till exempel Julia tar 

fram också religion i sina postningar. Julia vill hålla genomskinlighet och rättsinnighet i 

sin Twitterpostande. Hon säger att när man postar en nyhet i början så ska man göra 

det också i slutet när händelserna har blivit slutbehandlade. Hon vill också dela sina 

tankar gällande rättvisa behandling och oro om yttrandefrihet gällande Åbos 

knivhuggning och journalistens publicering om en hjälpare i situationen. Sebastian har 

delat på sitt Twitterflöde ett inlägg gällande nyheternas neutralitet och att nyheterna 

förmedlas så som det är, då får läsaren själv utforma sin åsikt. 

 
 

Julia tar ställning på diskussion om att tåg skulle stanna på Tavastehus station. Lukas 

vidaretwittrar en postning där en person är frustrerad på sträng lagstiftning i Finland. 

Mikael berättar sin åsikt i diskussion gällande GDPR. Han tar fram att det är både 

kundens och företagets fördel. Andreas vill lyfta fram diskussionen gällande Facebook- 
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profil, datainsamling och att profilen kan säljas åt vem som bara vill köpa. Julia vill ta 

fram sin egen åsikt gällande tids bytande på klockan. Hon berättar att hon gillar mera 

sommartid på grund av längre och ljusare kvällar. Hennes postning har förorsakat 

rikligt diskussion och hon har själv också kommenterat aktivt. 

 
 

Blandandet av rollerna 
 

Det kommer bra fram via informanterna att de blandar privata- och professionella 

roller  med  varandra,  eftersom  de  postar  under  samma  profil  blandat  om  sina 

personliga saker samt relaterande eget bransch och företag. Sihi och Lawson (2018) 

preciserar att i praktiken betyder blandade roller att man postar blandat gällande eget 

organisation, branschen och egna personliga intressen och på bakgrunden finns det 

redan utanför online världen blandad privat och professionell identitet. Foster och 

Oldenburg (2017) använder tre nivåer på personvarumärket, vilka är professionell, 

personlig och privat. De blandas lätt i sociala medier (Foster & Oldenburg, 2017), vilket 

man ser via informanterna. Professionella nivån blandas med personliga nivån, vilket 

betyder att privata- och professionella identiteter blandas, det kommer fram genom 

att personliga och professionella aspekter blandas i Twitterprofilen. När man kopplar 

nivåerna ihop med autentiskt ledarskap så växer den personliga nivån och tar platts 

från professionella och privata nivån. Om man skulle bilda för alla informanterna en 

egen figur gällande personvarumärkets nivåer och jämföra de med varandra så skulle 

de se lite olika ut. Alla skulle ändå ha som största nivå personligt nivå, jämfört med 

ursprungliga situationen där det finns jämn balans mellan nivåerna. Aronczyk och 

Powers (2010) tar upp att autenticitet kan minska stress gällande publik självimage, 

vilket stöder tanken att autentiska ledarna ökar sin personliga transparens. Men ändå 

bygger  ledarna  sitt  personvarumärke på  ett  positivt  rykte,  vilket  är  enligt  Vitberg 

(2010) en del av personvarumärkets kapital. 

 
 

Välmående - #yhteisöllisyys #kaupunkipyörä #työelämä 
 
 
 

Undersökningarna visar att autentiskt ledarskap orsakar välmående hos ledare och 

följare. Ilies et al. (2005) anser att autentiskt ledarskap ökar både ledares och deras 
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följares välmående. Det tas fram påverkan av balanserad behandling på beslutfattande 

och vidare till välmående, framförande av svagheter och dess utvecklande påverka på 

gruppens tillfredställelse och hur informanterna själv tar fram sitt välmående och dess 

viktighet. 

 
 

Autentiska ledarnas beslutsfattande påverkar på deras välmående, vilket är kopplad 

ihop med balanserad behandling av information (Ilies et al., 2005). Kernis (2003) och 

Ilies et al. (2005) tankar ökar balanserad behandling av information välmående hos 

ledaren. Kernis (2003) preciserar här att beslutfattandet grundas på balanserad 

behandling av information, vilket innehåller att sakerna tas så som de är och görs inte 

större eller mindre. Informanterna fattar beslut gällande vad de postar på Twitter och 

vad inte. Enligt flesta av informanterna ha valt att posta mångsidiga 

Twittermeddelandena, vilket kan betyda att de vill ha någon slags balans mellan olika 

innehåll i sina postningar. Objektiv godkännande av de positiva och negativa 

synvinklarna ingår i balanserad behandling (Kernis, 2003). Informanterna verkar ta 

sakerna så som de är, men ändå lyfter de fram om det finns missförhållande. 

Informanterna provocerar inte andra och blir inte heller provocerade av diskussioner. 

 
 

Enligt Diddams och Chang (2012) kan autentiska ledare utveckla tillfredställelse i 

gruppen och föra den mot positiv riktning genom att acceptera och visa sina egna 

svagheter. Ledarna är människor bland de andra fast de har en speciell position på 

arbetet. Informanterna tar inte starkt fram sina svagheter på Twitter. Julia är den ända 

som har i flera postningar på något sätt tagit fram att hon inte är professionell på 

denna sak eller att som tur hon behöver inte fatta beslut gällande samhällsrelaterande 

frågor. Det har också kommit skrivfel till flesta av informanterna, och några sakfel, vilka 

de har rättat sen efteråt. Fast Julia öppnar sina svagheter så kan man inte se om det 

hjälper till att orsaka tillfredställelse hos följare. 

 
 

Ilies et al. (2005) öppnar orsaken varför autentiska ledare har mera nöjda följare och 

orsaken är att ledandet och målsättningen grundas på värderingar och välmående. Det 

finns också förtroende, utveckling och kontinuerligt lärande, vilket ökar både ledares 



Janniina Ruokolainen 

88 

 

 

 

 
 
 

och följares välmående (Ilies et al., 2005). Förtroende, utveckling och kontinuerligt 

lärande är viktiga begrepp inom autentiskt ledarskap och de analyseras under egen 

rubrik. 

 
 

Informanterna öppnar deras eget välmående genom att skriva ett Twittermeddelande, 

vidaretwittra postningar eller länka nyheter om välmående. Informanterna delar sitt 

bekymmer  och  påpekar  viktigheten  av  välmående.  Andreas  visar  sitt  välmående 

genom natur- och djurbilder, där han kommenterar positivt om promenaden på isen 

eller i skogen. Jonas däremot berättar om sina fritidshobbyn, vilka är alla sport. Han tar 

också upp hans morgonjoggande. Teresa berättar därmed om hennes sport 

fritidsintresse, medan Lukas postar aktivt om citycyklar. Sebastian lyfter fram 

motionens positiva påverkan på psykiskt välmående. Teresa, Martin och Sebastian 

postar alla gällande sömnens viktighet. Vandring i natur, idrott och god sömn kan alla 

inkluderas i välmående. 

 
 

Teresa lyfter fram hennes bekymmer om illamående och deprimerade människor. Hon 

påpekar arbetsgemenskapens stöd och viktigheten att inte kasta illamående personer 

utanför arbetslivet utan ta hand om dem. Sebastian bekymmer sig däremot för 

brådskan och dess påverkan på hälsa och delar en artikel gällande minskande av 

brådska.   Martin   å   sin   sida   tar   fram   diskussionen   gällande   förbättrandet   av 

arbetsklimat. 

 
 

Walumbwa et al. (2008) har också kommit fram att det finns samband med autentiskt 

ledarskap och följarnas arbetstillfredsställelse. Empiriska materialet förstärker teorin 

för den delen att autentiskt ledarskap påverkar på välmående hos ledare men via 

empiriska materialet kommer det inte fram om följares välmående ökar eller inte. Det 

skulle ha krävts en studie där man samlar också data från följarna, vilket ingår inte i 

min studie där fokus ligger på ledarna. 

 
 

Kreativ atmosfär - #luovuus 
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Kreativ atmosfär är en faktor som berättar om autentiskt ledarskap. Müceldili et al. 

(2013) har visat i sin undersökning sammanhang med autentiskt ledarskap och ökad 

kreativitet samt innovationskap i organisationer. Martin tar fram innovativhet genom 

att vidaretwittra statistiken av de mest innovativa länder i världen. Mikael vill lyfta 

fram att nya innovationer och användning av ny teknologi kan vara till stor nytta. 

Müceldili et al. (2013) påpekar att kreativitet är väldigt viktigt i dagens organisationer 

eftersom omgivningen är föränderlig. Jonas håller med att man ska kontinuerligt 

förnyas. Martin påpekar att man ska våga testa nya sätt att göra saker fast det skulle 

finnas möjlighet att misslyckas. Sebastian däremot berättar om kaféets innovativa 

lösning när den inte fick heta ”kahvila” eftersom det fanns ingen toalett där och då 

bytte ägaren namnet med att ta bort ena bokstaven och då hette den ”kahvia”. 

Informanterna är också aktiva att ge utvecklingsförslag i diskussioner de deltar i och 

det berättar också om att de uppskattar kreativitet. Ett exempel är från en diskussion, i 

vilken Sebastian gav sitt utvecklingsförslag att skapa en applikation för att känna igen 

röstens  tonhöjd.  Det  var  diskussion  om  att  tonhöjden  avslöjar  vem   som  har 

dominansen över samtalet. 

 
 

Autentiska ledare ökar kreativitet genom att bygga trygghet, skapa tro, lyfta fram 

optimism, seghet och hjälpa medarbetaren hitta arbetets meningsfullhet (Müceldili et 

al., 2013). Informanterna bygger kreativt atmosfär genom deras agerande på Twitter, 

men det går inte att visa i min studie om följarna har hittat arbetets meningsfullhet 

eller  om  kreativitet  hos  dem  är  ökad.  Det  vad  kommer  fram,  gällande  kreativt 

atmosfär, via informanterna är framlyftande av kreativitets viktighet, egna innovativa 

utvecklingsförslag, optimism och positiv livsinställning, trygghet att testa nya saker, 

skapa tro och seghet att allt är möjligt om man jobbar hårt. 

 
 

Effektivitet - "You get what you work for, not what you wish for" 
 
 
 

Autentiskt ledarskap har sett att vara ett effektivt och hållbart sätt att leda (George, 
 

2015) och autentiska ledare är mera effektiva än icke autentiska ledare (Shamir & 

Eilam, 2005). Sebastian har postat en passlig citat: "You get what you work for, not 
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what you wish for". Ett annat exempel på informanternas effektivitet är Julias 

kommentar där hon berättar att hon njuter sitt veckoslut på landet och vill meddela 

att det gör bra då och då sakta takt. Det meddelar att hon arbetar mycket på 

vardagarna. 

 
 

Enligt Shamir och Eilam (2005) gör stark och klar motivation, vilket kommer från 

självbild och övertygelse, ledarna kunniga att hantera utmanande situationer. De anser 

att ledande är en krävande roll, där det behövs en hel del energi, beslutsamhet och 

seghet (Shamir & Eilam, 2005). Julia kommenterar att njuta livets små saker och fira 

lyckanden ger energi. Flesta av informanterna idrottar, vilket ger också energi för dem. 

Informanterna är alla aktiva på Twitter, vilket betyder att de måste vara effektiva 

eftersom de har tid att använda för postandet. När man är autentiskt så kan man nå 

lättare flow-strömmen i sitt arbetande (Ilies et al. 2005). 

 
 

Enligt Diddams och Chang (2012) autentiskt ledarskap skapar effektivitet hos ledarna 

som är färdiga att tjäna andra. Informanterna är färdiga att tjäna andra. Både Jonas 

och Julia lyfter fram deras medarbetare som bildar ett toppgäng. Informanterna 

meddelar också att både kundernas och medarbetarens tillfredställelse är viktigt för 

dem.  Transparens  relation  och  öppen  informationsförmedling  mellan  ledare  och 

följare kan öka effektivitet i följares arbetsprestation (Walumbwa et al., 2008). Det har 

kommit fram tidigare i analysdiskussionen att det finns transparens och öppen 

informationsförmedling mellan informanterna och följare på Twitter. Det kan man inte i 

min studie styrka om följares arbetsprestation blir effektivare med autentiskt 

ledarskap. 

 
 

Positiv livsinställning - #elämässäonhuumoria #luulen #voinollaväärässä #hymyilenkuitenkin 
 
 
 

Avolio  et  al.  (2004)  visar  att  positiva  känslor  och  optimism  är  ena  psykologiska 

processer i autentiskt ledarskap som påverkar på följares attityd och beteende. 

Walumbwa et al. (2008) tillägger att autentiskt ledarskapsbeteende väcker upp och 

gynnar både positiva psykologiska kapaciteter och positiv etisk atmosfär. Det kommer 
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fram genom att informanterna ger av sig en bild att de är välvilliga, vilket syns som en 

positiv livsinställning. Ilies et al. (2005) fortsätter att autentisk ledare har en positiv 

självbild och emotionell intelligens, vilka kan utvecklas genom multikanal respons. 

Positivitet bubblar upp bland informanterna i form av humor, positiva bilder, 

uppmuntrande och positiva kommentarer åt andra samt framlyftande av följare. 

Respons och framlyftande av följare har i stora delar också att göra med förtroende 

och uppskattning och därför diskuteras de noggrannare under eget underkapitel. Enligt 

teoridelen, vartill min studie ger förstärkning, kan man påstå att autentiskt ledarskap 

framkallar positiv livsinställning både hos ledare och följare. Det tas härnäst närmare 

koll på hur positiv livsinställning kommer fram på online. 

 
 

I online är teckengubbar, humor och ironi typiska kommunikationsdrag på använda 

språket (Koskela & Sihvonen, 2018). Det finns humor och ironi på informanternas 

Twitterkommunikation. Julia, Sebastian, Andreas och Teresa använder mest humor i 

sina Twitterpostningar. En del av dem odlar humor, som framkommer i form av ironi, 

med allvarliga ärenden från aktuella nyheter. Det har blandats humor till exempel med 

handelskrig och social- och hälsovårdsförnyelse. Julia, Sebastian och Teresa skriver 

humoristiska kommentarer genom att skapa föreställningar. Det till exempel skämtas 

över flörtig panda, påskens kaninöron på arbetsplats, applikation för att känna igen 

röstens tonhöjd och kaféets innovativa lösning. I de ovannämnda kommentarerna 

händer humoristisk diskussion i växelverkan mellan ledare och följare. Andreas har 

däremot ett eget sätt att förmedla humor genom sina självtagna naturbilder, som han 

postar på Twitter med humoristiska kommentarer. Han delar rikligt självtagna bilder på 

Twitter och alla av dem är positiva natur- eller fågelbilder med positiva kommentarer. 

 
 

Andra sätt att se positiv livsinställning hos informanterna är deras positiva postningar 

och användning av positiva teckengubbar. Julia anser att man får energi av positiv 

livsinställning genom att bli glad över de små sakerna i livet och fira de man har lyckats 

med. Sebastian däremot delar en nyhet om optimism och hur optimister lever längre, 

lyckligare och hälsosammare än pessimister. Sen vad det kommer till teckengubbar så 

alla informanterna utom en använder dem i sina egna postningar och kommentarer. 
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Teckengubbarna uttrycker diskussionens ton och hjälper till att tolka den verkliga 

utsagan från postningen. Koskela och Sihvonen (2018) påminner att leka med språk är 

ett starkt relaterad sätt att kommunicera på Twitter. Dayter (2015) är av samma åsikt 

och tillägger att hashtaggar hjälper till med detta. Enligt Song et al. (2017) är lekfullhet 

en faktor för att få fram sin åsikt i sociala medier. 

 
 

Ilies et al. (2005) sammanfattar att självmedvetenhet hos en autentisk ledare kommer 

fram via positiv självbild och emotionell intelligens. Enligt diskussionen ovan kan man 

dra slutsatsen att de ledarna som agerar positivt på Twitter och visar emotionell 

intelligens kan vara autentiska ledare. Det behövs förstås också att andra kategorier 

inom autentiskt ledarskap uppfylls innan man kan dra slutsats att informanterna är 

helt autentiska ledare. Enligt Walumbwa et al. (2008) ska alla kategorierna, både 

individuella och relationella, existera för att kunna ha helt autentiskt ledarskap. 

 
 

Koskela och Sihvonen (2018) lyfter fram hashtaggar som hör till Twitterdiskussion och 

med att analysera hashtaggar noggrannare kan man få djupare fram betydelse av 

postningen och dess relation till bredare diskussion kopplat ihop med hashtaggen. 

Dayter (2015) fortsätter att med hjälp av hashtaggar kan man få sitt ärende sagt i de 

begränsad  antal  tecken  på  Twitter.  Alla  utom   en  av  informanterna  använder 

hashtaggar  i  sin  Twitterpostning.  I  resultatredovisning  syns  det  informanternas 

använda hashtaggar och de har påverkat till att tolka meddelandes betydelse. Det har 

också lyfts några hashtaggar med i analysdiskussion, bredvid rubrikerna. Enligt mina 

tankar ger de mervärde till analysen. Men tyvärr tas hashtaggar inte i den här studien 

till desto djupare analysering eftersom något ska avgränsas bort. Det blir för någon 

annan en intressant vidare undersökning om ledarnas använda hashtaggar på Twitter 

och större betydelse med detta. 

 
 

Balans - #elämä #terassikelit 
 
 
 

Enligt George (2005) är ett område inom autentiskt ledarskap integrerande av arbets- 

och  privatlivet.  Han  påpekar  att  balansen  ska  hittas  via  sina  egna  värderingar. 



Janniina Ruokolainen 

93 

 

 

 

 
 
 

Informanterna postar bilder och Twittermeddelande gällande sin fritid och sitt privata 

liv, vilket betyder att det finns någon slags balans mellan dem. Mest postar 

informanterna om bransch, företaget och samhällsrelaterande ärenden men det finns 

där med också fritid och personliga saker. I en del av utåt mera professionella 

postningar kan det finnas på bakgrund personligt intresse till ämnet. Informanterna 

verkar ha till exempel en stor passion mot ledarskapet och egen bransch. Det kommer 

fram  med  mera  via  olika  ledarskapsdiskussioner,  i  transparens  av  deras 

utvecklingsidéer  och  ivrighet  mot  lärandet  och  utvecklandet.  Alla  av  dem  har 

behandlas tidigare i analysdiskussion under rubriken de tillhör i. Spoelstra (2018) 

beskriver autenticitet passligt till att koppla ihop arbetslivet med högre betydelse i 

livet. 

 
 

Andreas är aktiv på att posta djur- och naturbilder på sitt Twitterflöde och det gör han 

för det flesta under veckoslutet. Enligt Sung et al. (2016) finns det olika orsak för 

bildpostandet av sig själv på sociala medier. De framför att orsaken är att söka efter 

uppmärksamhet, kommunicera, arkivera och för nöjes kull (Sung et al., 2016). Om man 

utvidgar det till Andreas bildpostandet så kan det handla om kommunicerandet och 

arkiverandet, eftersom han postar genom bilderna vissa platser, ögonblickar och 

händelser, vilket ingår i arkiverande medan kommunicerandet är att skapa och 

underhålla sociala nätverk genom kommentarer och reaktioner i bilder (Sung et al., 

2016). Andreas har fått kommentarer och gillande för sina bilder så det kan också vara 

kommunicerandet. Jonas, Martin och Julia har postat enstaka bilder där de är själv. 

Jonas har tagit en selfie-bild för svar till intervjuarens selfie-bild, det var en hälsning via 

bild och postades inte på Twitterflödet. Men man kan kategorisera det för ett nöjes 

skull bild. Martin har postat bilder av sig och sitt resesällskap under sin arbetsresa. Det 

har   varit   kommunicerandet   och   arkiverandet.  Julia   har   postat   en   bild   under 

arbetsdagen där hon är med brandmannen. Bilden var mest en humor bild och det kan 

kategoriseras som arkiverande eftersom det är ett speciellt ögonblick och händelse 

under arbetsdagen. Många av helt fritidsorienterade postningar och bilder var från 

veckoslutet. 
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Konstruerande av autentiskt ledarskap innehåller tanken att ha livet i balans och agera 

enligt sina värderingar. Det har inte kommit fram i teorin eller empiriska delen att 

balans hos autentiska ledare skulle öka balans hos följare. 

 
 

Sammanfattning 
 

Som sammanfattning har jag kopplat ihop teoretiska referensramen och de mest 

relevanta resultat i en  figur (se figur 5 nedan) som  åskådliggör helheten. 

Konstruerande av autentiskt ledarskap och de mest använda komponenterna finns på 

vänstra sidan av figuren. Där har det kombinerats Kernis (2003) och Walumbwas et al. 

(2008)  komponenter   inom   autentiskt   ledarskap   och   det   innehåller   tanken  att 

autentiskt ledarskap konstrueras hos ledare både individuellt och i relation med andra. 

Däremot konstrueras autentiskt ledarskap på Twitter genom de allmänt använda 

komponenterna men också via olika faktorer som är kontinuerlig lärande, positiv 

livsinställning, välmående, kreativ atmosfär, effektivitet, förtroende och uppskattning 

och balans. En del av faktorerna syns både i relation mellan ledare och följare och en 

del bara hos ledare. Pilarnas färg i figurens högra del öppnar hur relationen syns på 

Twitter. 

 
 

Kontinuerligt  lärande,  positiv  livsinställning  och  förtroende  och  uppskattning  är 

faktorer som konstrueras i relation med ledare och deras följare. Däremot välmående, 

kreativ atmosfär och effektivitet är faktorer som autentiskt ledarskap har orsakat och 

dem kommer till uttryck hos informanterna på Twitter. Teorin har visat att autentiskt 

ledarskap orsakar välmående, kreativitet och effektivitet både hos ledare och deras 

följare, vilket man kan inte se via informanterna från Twitter. Därtill finns det en faktor 

som är balans och det är också orsakat från autentiskt ledarskap och det framträder 

enligt min studie och teorin bara hos ledare. 
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Figur 5. Konstruerande av autentiskt ledarskap på Twitter. 
 
 
 
 

Det  går  att  kopplas  ihop  framkomna  faktorer  med  de  allmänt  använda 

komponenterna. Fast faktorer går delvis inne i alla komponenterna så kan man lyfta 

några fram. Till exempelvis kontinuerligt lärande och förtroende och uppskattning har 

mest sammanhang med relationell transparens. Välmående är relaterad med många 

men   kan   ses   mest   hänga   ihop   med   balanserad   behandling   och   också   med 

internaliserad moraluppfattning. Därmed positiv livsinställning lyfts starkast fram i 

självmedvetenhet. Autentiskt beteende kan tänkas att hänga ihop med alla faktorerna. 
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6    AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

 

I det här kapitlet dras en sammanfattning av studien och diskuteras studiens slutsatser. 

Det omfattar med mera diskussion av hur bra nådde studien dess syfte, vilken nytta 

gav studien, vilka  brister det  fanns och tankar av möjliga  vidare forskningar kring 

ämnet. Det framförs också kritiskt diskussion gällande autentiskt ledarskap på online 

omgivningen. 

 
 

Svarande på forskningsfrågan och studiens nyttighet 
 

Studiens syfte har varit tvådelad eftersom först det gjordes en förstudie och efter det 

fortsattes själva huvudstudien. Syfte på förstudien var att kartlägga ledarnas 

Twitteranvändning, vartill förstudien svarade. Det kom fram att vad de diskuterar om 

och hur de använder Twitter. Efter att jag hade gjort förstudien hade jag fått en allmän 

uppfattning av de finländska företagsledarnas Twitteranvändning. Idén med förstudien 

var att få mera information om ämnet så att jag bättre kunde välja min synvinkel och 

rikta in min studie på ett specifikt område. Själva huvudstudien genomfördes med 

syften på  att  få  reda på  hur  autentiskt ledarskap  konstrueras på  Twitter.  Jag har 

kopplat det ihop med online omgivning och då iakttas autentiskt ledarskapets 

konstruerande och dess framträdande på Twitter. 

 
 

Enligt kriterierna från teoretiska referensramen, hur konstrueras en autentisk ledare, 

så kan man se på Twitter många av de komponenter konstruerandet byggs på. Det 

finns delar av alla komponenterna: självmedvetenhet, internaliserad moraluppfattning, 

balanserad behandling, relationell transparens och autentiskt beteende. Det finns 

skillnader i konstruerandet av autentiskt ledarskap i offline och i online omgivning. En 

skillnad är att självmedvetenhet och internaliserad moraluppfattning inte kommer så 

djupt fram men ändå deras påverka till exempel på positiv självbild och välmående 

kommer fram. Utan att intervjua informanterna är det svårare att säga hur medvetna 

de är av sig själv och om alla deras val och agerande grundas på värderingar och 

övertygelse. Balanserad behandling, relationell transparens och autentisk beteende 

kommer fram mera starkare. Till stora del handlar det om transparens och öppenhet 
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på Twitter. Ledarna vill vara öppna och genomsynliga och på detta sätt konstrueras 

autentiskt ledarskap. 

 
 

I analysdelen bildade faktorer, som kommer fram genom autentiskt ledarskap på 

Twitter, är kontinuerligt lärande, positiv livsinställning, välmående, kreativ atmosfär, 

effektivitet, förtroende och uppskattning och balans. En del av faktorerna konstrueras i 

relation med följare och en del bara hos ledare, när man diskuterar om online 

omgivningen. Relationella aspekten är en skillnad mellan konstruerande av autentiskt 

ledarskap i offline och online omgivning. Min studie visar ändå att de faktorer som 

kommer fram  via  Twitter  kan  ses  en  del  av  autentiskt  ledarskap  på  grund  av  de 

kriterier hur autentiskt ledarskap konstrueras och framträds. Alla av de faktorerna 

nämnda ovan kan kopplas ihop med min teoretiska referensram och mina empiriska 

resultat. 

 
 

Autentiska ledare är företagets representanter men på Twitter agerar som privat- och 

professionellt  samtidigt. En  del  av  informanterna agerade  mera  professionellt  och 

andra visade mera sin personliga sida. Man kan se att alla är representanter för sitt 

eget företag och det tas bara positiva saker fram gällande företaget. Men gällande 

bransch och samhället så lyfts det fram kritiska diskussioner. Ledarskapet verkar vara 

nära hjärtan och passion för alla eftersom det diskuteras så rikligt om det på Twitter. 

Ledarnas egna bloggar och diskussionsprogram gällande ledarskap förstärker tanken. I 

diskussioner kommer det fram faktorer från autentiskt ledarskap och autentiskt 

ledarskap verkar vara beundransvärd ledarstil inom modern ledarskap. 

 
 

Studiens nytta är att den ger ny information gällande konstruerande av autentiskt 

ledarskap på online omgivning, speciellt på Twitter. Studien ger läran av att vilka 

komponenter det finns bakom autentiskt ledarskap och via vilka faktorer autentiskt 

ledarskap kan framträds på Twitter. Autentiskt ledarskap kan ses vara en 

eftersträvansvärd ledarstil, eftersom den tillbringar positiva faktorer både hos ledare 

och deras följare. Ledarna som använder Twitter kan ha nytta av studiens resultat och 



Janniina Ruokolainen 

98 

 

 

 

 
 
 

utveckla sitt Twitteranvändning. Allmänt studien ger en intressant översikt över 

ledarnas Twitteranvändning och autentiskt ledarskap. 

 
 

Studiens brister och kritisk diskussion 
 

Brister med studien kan anses vara stort men delvis ytligt empiriskt material, eftersom 

studien gjordes på Twitter genom netnografiskt datainsamling så kunde man inte fråga 

preciserande frågor och då blir det mera vikt på tolkning vad informanten vill säga med 

sina korta Twittermeddelande. Denna typ av materialet innehöll massvis av enskilda 

postningar och därför var dess sorterande, grupperande och analyserande väldigt 

tidskrävande. Å andra sidan var empiriska materialet totalt naturlig och på detta sätt 

äkta, eftersom informanterna inte visste om att deras Twitterinlägg analyserades. En 

annan sak är autentiska ledarskapets relationella aspekt, vilket man skulle kunnat 

koncentrera mera på. Det hade krävts datainsamling också av ledarnas aktiva följare 

och då skulle man kanske ha kunnat se om autentiskt ledarskap orsakar alla dess 

påverkande faktorer i relation med följare på online omgivningen. Min studie kunde 

visa en del av de relationella faktorer, fast huvudvikten var på ledarna. 

 
 

Man kan lyfta fram kritisk diskussion gällande kontrovers med att ge bra bild av sig 

själv på Twitter och vara autentiskt. Informanterna ger en bra bild av sig själv men det 

är svårt att säga om det är grundat hundra procent på deras autenticitet eller finns det 

med en liten blankning av deras personvarumärket. Om man här grundas autentiskt 

ledarskap på tanken att värderingarna finns bakom allt agerande där belöning eller 

straff leder inte beslutsfattande, men ändå vill ledarna få företaget vara framgångsrik, 

vilket ger belöning åt dem. Det skulle vara intressant att vidare forska framgångsrika 

ledarna, vad det finns bakom deras agerande och handlar det om autentiskt ledarskap 

eller något annat. 

 
 

Framtida studier 
 

Autentiskt ledarskap är så pass nytt ämne i undersökningar att det finns rikligt att 

utforska inom ämnet. Jag kom att tänka på många uppslag till framtida studier, en del 

har redan tagits fram tidigare och här är en del. En intressant vidare undersökning 
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skulle vara hur autentiskt ledarskap konstrueras i relation med följare på Twitter, där 

huvudvikten är på relationer. Det kom några faktorer fram i min studie och det finns 

undersökningar att autentisk ledare skapar autentiskt beteende också hos följare, men 

intressant är att fungerar det på samma sätt via nätet. Där kan följare vara vem som 

helst och ledare är inte fysisk ledare för deras Twitterföljare. Autentiskt ledarskap i 

relation med följare har tidigare undersökt i offline världen utgående fån perspektivet 

att ledarnas följare är deras medarbetare. 

 
 

En möjlighet att vidare utforska växelverkan mellan autentiska ledare och deras följare 

på Twitter är att man skiljer följare på Twitter som är medarbetare i samma 

arbetsorganisation och de som är följare på Twitter men hör inte till samma 

organisation. Sen kan man jämföra finns det skillnader i relationer och hur autentiskt 

ledarskap påverkar på relationer mellan ledare och olika följargruppar. Diskuterar 

ledarna med andra ledare från andra organisationer mest eller finns det bland aktiva 

följare och diskussionsdeltagare alla möjliga positioner, branscher och samhällsklass. 

 
 

En annan typ av intressant vidare forskning skulle vara djupare titt på emotionerna 

som framkommer hos autentiska ledare på Twitter. Flesta av informanterna använde 

teckengubbar och hashtaggar, vilka man skulle kunna analysera noggrannare och 

koppla ihop med emotioner. Haghtaggar skulle man kunna gå djupare in på och 

analysera vad det finns bakom användandet av ett visst hashtagg och till vilket större 

sammanhang den kan förbindas. Det skulle bli också en intressant vidare forskning om 

man undersöker autentiska ledarskapet påverka på följarnas välmående i online 

omgivning och hur det kommer fram på Twitter om det kommer. 

 
 

Som sammanfattning har min studie utvidgat autentiskt ledarskap på en ny kontext, 

online omgivning. Autentiskt ledarskap är en relativ ny ledarskapsteori och sociala 

medier en relativt ny omgivning. Genom att koppla ihop dem båda så har jag framfört 

en aktuell synvinkel på autentiskt ledarskap och på den expanderande 

ledarskapsomgivningen. Min studie gav svar på forskningsfrågorna och jag nådde mitt 

syfte med studien. Min studie kan sägas att ha skapats något nytt på fältet och hoppas 
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den gav gnistan för vidare undersökningar inom fältet. Det finns nämligen rikligt olika 

synvinklar att utforskas. För min del vill jag tacka om läsandet och hoppas att studien 

väckte intresse mot autentiskt ledarskap. 

 
 

- #tackarochbockar - 
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