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Det bedrivs mycket forskning på ledarskapsområdet inom 
psykologiämnet. På senare tid har ledarskapet kommit att anses vara 
av stor betydelse för organisationer och deras framgång. De 
förändringar som har ägt rum på arbetsmarknaden på senare tid har 
kommit att innebära att organisationers ledarbehov har förändrats och 
därmed kraven på ledarna och även synen på ledarskap. Syftet med 
denna studie har varit att genom kvalitativ metod generera förståelse 
för en specifik ledarroll, nämligen HR-chefens roll och ledarskap mot 
bakgrund av den teoribildning som finns om ledarskap och att utifrån 
det fördjupa förståelsen för ledarskap och ledarskapsforskning. Data 
samlades in genom intervjuer med sju HR-chefer och resultatet visar 
att olika situationella variabler såsom medarbetarnas behov och 
chefskollegor är centrala för ledarskapets utformning samtidigt som 
HR-cheferna själva också betonade den egna personlighetens 
betydelse för ledarskapet. Resultatet vittnar vidare om att det är viktigt 
när man studerar ledare och ledarskap att vara tydlig med vilka 
grundantaganden och angreppssätt som en undersökning utgår ifrån. 

 
 

 
Arbetsmarknaden idag ser annorlunda ut än vad den gjorde för en tid sedan, 
omständigheterna har förändrats både för arbetstagare och för arbetsgivare. På senare 
tid har många företag som genomgått djupgående förändringar av sin organisation 
såsom nedskärningar och omorganisationer. Detta är på många sätt karaktäristiskt för 
den situation som råder idag. Förändringar sker i mycket högre takt och i större 
omfattning och företagen måste kunna anpassa sig efter dessa.  
 
Att göra ett företag anpassningsbart och förändringsbenäget handlar delvis om att de 
anställda i företaget ska vara förändringsbenägna och anpassningsbara, både vad gäller 
rörlighet i storlek, att snabbt kunna anpassa personalstyrkan efter företagets behov och 
få det att fungera med nya konstellationer och arbetsgrupper. Det handlar också om de 
enskilda medarbetarnas kompetens och kunskap, att se till att dessa kan anpassas efter 
nya behov hos företaget. Forskning visar att förändringar är svårt för människor att ta 
till sig och ofta uppstår problem i form av så kallade motarbetare och bakåtsträvare. 
Forskning om ohälsa i arbetslivet har kunnat visa att de förändringar som ägt rum på 
arbetsmarknaden inte har fungerat väl för människor (se exempelvis Kiefer, 2005; Tyler 
& De Cremer, 2005). En del består i att företagen inte har lyckats rusta sina medarbetare 
för detta. Det märks exempelvis genom att sjuktalen ökat mycket de senaste åren och 
legat på rekordnivåer något som är kostsamt och av onda för alla inblandade parter, 
samhället, individen och företaget (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003).  
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En annan tendens som synts är att ledarskapet har kommit att ges stor vikt och anses ha 
inflytande över sådant som hur medarbetarna mår och presterar på arbetet. Det finns en 
ansenlig mängd forskning om ledarskap och ledarskapsstilar och den visar bland annat 
att ledarskapet påverkar sådant som medarbetarnas trivsel och prestation på jobbet, både 
direkt och indirekt genom exempelvis att påverka medarbetares relation till företaget 
vilket i sin tur påverkar deras motivation och engagemang i företaget (se exempelvis 
Chen, Aryee & Lee, 2005). Tydligt är att ledarskapet är viktigt, kanske framför allt i 
situationer av osäkerhet och förändring vilket kan sägas vara verkligheten för många 
organisationer idag. Tydligt är också att det handlar om en komplex process där många 
faktorer påverkar. Ledarskapet är viktigt men det är inte det enda som är viktigt för 
organisationen och medarbetarna. 
 
Det är inte bara inom forskningen som ledarskap har fått stor uppmärksamhet. Också 
företagen tycks fästa stor betydelse vid sina ledare. De högsta ledarna får ofta fungera 
som syndabockar när resultaten blivit sämre än väntat. På senare år framstår byte av VD 
efter en börsnedgång ofta som en signal om effektiv hantering av situationen. Gentemot 
allmänheten tycks ledaren vara svaret såväl på framgångar som på misslyckanden. 
 
Inom psykologin har ledarskapsforskning bedrivits sedan början av 1900-talet. 
Ledarskap är ett av de mest studerade områdena inom psykologi. Uppfattningen om och 
utövandet av ledarskap har förändrats sedan man började forska på området. Nedan 
följer en genomgång av de klassiska bidragen till ledarskapsforskning och teoribildning; 
ledarskap och personlighet, ledarstilar samt interaktionistiska teorier.  
 
Mot slutet av 1900-talet och början av 2000-talet började en del nyare synsätt och 
teorier att växa fram, kanske som ett svar på de förändringar som ägde rum i företagens 
och arbetstagarnas villkor och vardag. Dessa teorier har utvecklats ur de äldre 
tankegångarna och utveckling och förändring har fått ett större fokus. I det här avsnittet 
kommer även teorier och forskning om organisationsutveckling och organisatoriskt 
lärande att presenteras. Anledningen till detta är att jag tror att utvecklingen av 
ledarskapet måste förstås mot bakgrund av hur organisationers verklighet ser ut idag 
och där är förändring och lärande centrala faktorer.  
 
Slutligen kommer ledarskapsforskningen som fält att diskuteras och problematiseras. 
Som tidigare påpekats är ledarskapsforskningen rik och innehåller många olika ansatser 
och inriktningar. Det har genom åren formulerats en del kritik mot 
ledarskapsforskningen vad gäller exempelvis metodologi och teoribildning. Kritikerna 
har funderat över hur man bedriver ledarskapsforskning, vad resultaten egentligen visar 
samt vad det är som beskrivs och förklaras genom denna forskning. 
 
Min ambition med denna inledande teoretiska genomgång är att skapa en bild av hur 
tänkandet kring ledarskap har växt fram, utvecklats och förändrats. Det är viktigt att ha 
med tanken att det inte handlar om någon isolerad process utan är något som ägt rum i 
samverkan och mot bakgrund av hur samhället har utvecklats och förändrats. Min 
mening är att vi bättre kan förstå vart vi befinner oss idag om vi har en uppfattning av 
hur vägen hit har sett ut. Mot bakgrund av denna genomgång vill jag belysa och 
diskutera mina egna resultat från föreliggande undersökning.  
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Klassiska ledarskapsteorier  
Ledarskapsforskning har huvudsakligen försökt att förklara och förstå ledarskap utifrån 
tre faktorer; personlighet, beteende/ledarstil och situation. Yammarino, Dionne, Chun 
och Dansereau (2005) menar dock att de hittat 17 olika ansatser i ledarskapsforskning. I 
grunden kan man dock säga att de tre faktorerna finns, men i olika varianter och 
kombinationer. 
 
Ledarskapsforskningen kan ses ur ett historiskt perspektiv. I början av 1900-talet ansågs 
personlighet förklara hela ledarskapet, vissa egenskaper och personlighetsdrag menades 
lämpade för att leda. Ledare var något man föddes till. Det här är en uppfattning som i 
viss mån lever kvar i den allmänna bilden av ledare och den har även fått tillbakaträde i 
ledarskapsforskningen på senare tid.  
 
Nystedt (1996) skriver att den tidiga forskningen ville fastställa vilka personlighetsdrag 
som kunde associeras med ledarskap. Man ställde frågor som ”vad skiljer en 
framgångsrik ledare från en icke framgångsrik ledare?” och ”vad är utmärkande för en 
ledargestalt?”. I en stor genomgång av ledarskapsforskning från 1948 har Stodgill tittat 
på 124 olika studier som undersökt sambandet mellan personlighet och upplevt 
ledarskap. De egenskaper som togs upp var intelligens, ansvarstagande, integritet, 
ambition, dominans, introversion-extroversion, social förmåga, självförtroende, 
emotionell stabilitet, samarbetsförmåga samt diplomati. Resultatet visade endast på 
svaga samband mellan dessa egenskaper och upplevt ledarskap och Stodgill ifrågasatte 
personlighet som förklaringsfaktor till ledarskap. Istället menade han att ledarskap är 
beroende av sin kontext och hur väl ledarens personlighet fungerar med en viss kontext, 
exempelvis de som ska ledas och uppgiften som ska genomföras. Andra forskare har 
upprepat försöket att finna samband mellan olika personlighetsdrag och ledarskap men 
resultaten har varit liknande. En del kritik har framförts mot Stodgills resultat och annan 
forskning har visat att det existerar ett allmängiltigt samband mellan tre egenskaper och 
ledarskap, nämligen maskulinitet, intelligens och dominans (Bono & Judge, 2004; 
Nystedt, 1996).  
 
Från 1950-talet ändrades fokus i ledarskapsforskningen. Istället för att undersöka vad 
ledare är började man studera ledares beteenden och titta på vad ledare gör och då 
framför allt vad framgångsrika ledare gör. Nu utgick forskningen från 
effektivitetsbegreppet, det vill säga att forskningen syftade till att fastställa vilket 
beteende hos ledaren som ledde till störst effektivitet (Andersen, 1994). Det fanns två 
olika grenar i ledarstilsforskningen, metoderna och perspektiven skiljde sig åt men man 
kom ändå att dra relativt likartade slutsatser.  
 
Michiganstudierna utgick från Human relationsskolan och fäste vikt vid människan som 
en social varelse och arbetsplatsen som ett socialt forum där relationer står i centrum. 
Forskningen kom fram till två olika ledarstilar; en som var fokuserad på produktion och 
en som var fokuserad på medarbetarna. De två stilarna sågs som separata från varandra. 
Resultatet visade att den mest effektiva ledarstilen var den medarbetarorienterade 
(Andersen, 1994).   
 
Ohiostudierna hade inte samma grundantaganden men nådde ändå ett likartat resultat. 
De kom fram till två riktningar i ledarskapet. Det ena beteendet syftade till att skapa 
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förtroende och värme mellan ledare och ledda, och delaktighet och en god 
tvåvägskommunikation. Detta beteende kallades consideration och liknar 
Michiganstudiernas medarbetarorienterade ledarstil. Det andra ledarbeteendet som 
Ohiostudierna fann var ett beteende som var inriktat på att uppnå organisationens mål. 
Här definierar och organiserar ledaren sin grupp, arbetsuppgifterna och relationerna 
dem emellan. Denna stil kallades initiating structure och påminner om 
Michiganstudiernas produktionsorienterade ledarstil. Ohioforskarna menade att en 
ledare har båda beteendena men i olika hög grad. Den mest effektiva stilen menades 
vara en ledare med hög ”initiating structure” och låg ”consideration”. Samtidigt innebar 
den ledarstilen en högre personalomsättning, fler olyckor och lägre trivsel bland 
medarbetarna (Ekvall & Arvonen, 1989).  
 
Dessa två ledarstilar har sedan återfunnits av flera efterkommande forskare som givit 
dem delvis nya benämningar men där grunden är att det finns två olika ledarstilar som 
är antingen resultat- eller medarbetarorienterade.  
 
Den tredje huvudsakliga förklaringsfaktorn i ledarskapsforskning är situationsvariabler. 
Från 1960-talet och framåt kom forskning att fundera över om olika situationer kräver 
olika typer av ledarstil och om olika situationer påverkar ledarstilen. Man tänkte att det 
finns interaktion mellan ledarstil, personlighet och situation. Hogan (Schneider & 
Smith, 2004) talar om starka och svaga situationer vilket syftar på graden av kontextuell 
bundenhet som råder. En stark situation är när det finns klara och tydliga regler eller 
praxis för hur situationen ska hanteras och hur människor förväntas agera och reagera. I 
svaga situationer finns större utrymme för den enskilde att agera och reagera utifrån sig 
själv. Det innebär att ledarskapet i organisationer där de flesta situationer är starka i 
mindre utsträckning kan förväntas bero på personlighetsfaktorer och i högre grad handla 
om situationsvariabler.  
 
Fiedler var den första att utveckla en interaktionistisk ledarskapsteori, han ansåg att 
utöver personlighet påverkade även situationsvariabler ledarskapet. Fiedler menar att 
det finns två huvudsakliga ledarstilar; relationsorienterad stil och uppgiftsorienterad stil. 
Med ledarstil menar han inte ledarens beteende och handlingar utan personens 
behovsstrukturer, det vill säga vad som i grunden motiverar en persons handlingar. 
Ledarstil handlar om de underliggande faktorer som orsakar en viss handling och ett 
visst beteende (Andersen, 1994). Fiedler talar vidare om en tredje ledarstil, den 
socioavhängiga stilen. Andersen (1994) menar att den är svårdefinierbar och kan 
innehålla många olika ledarstilar såväl sådana som är både uppgifts- och 
relationsorienterad som ledare som går sin egen väg och inte lägger särskild vikt vid 
sina medarbetares värderingar och åsikter.  
 
Ledarstil hänger samman med personlighet enligt Fiedler. Han ansåg att 
situationsvariabler har betydelse men menade samtidigt att människan i grunden inte är 
föränderlig och anpassningsbar vad gäller sina attityder och faktorer som motiverar 
beteendet. Därför gäller det för ledaren att söka upp de situationer där dennes ledarstil 
fungerar, då blir ledarskapet effektivt. Människans personlighet är så pass 
grundläggande att den inte kan fungera i vilken situation som helst (Andersen, 1994).  
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Ett sätt att mäta och kontrollera för situationsfaktorer i forskning har varit att variera 
arbetsuppgifterna och deltagarsammansättningen i en grupp, detta för att kontrollera för 
konsistens i ledarskapet över tid och i olika situationer vilket representeras av 
variationen i övningarna. Sådana studier ger visst stöd för att det existerar 
ledarbeteenden som är konstanta oberoende av typ av uppgift eller deltagare men de ger 
även stöd för att situationsvariabler påverkar ledarskapet (Nystedt, 1996). Nystedt 
påpekar dock att dessa studier enbart tittar på ledarskap som något som är och upplevs. 
Man har däremot inte tittat på olika kriterier för att bedöma ledarskapets kvalitet, 
exempelvis genom att bedöma om en ledare kan anses vara effektiv eller inte. Den här 
diskussionen återkommer senare i texten. 
 
Så här långt visar forskningen att personlighet och situationella variabler påverkar 
ledarskapets inriktning. Ledarskapet ses inte heller längre som något givet utan man har 
börjat titta på det effektiva ledarskapet och vad som ligger bakom det. Det finns dock 
olika perspektiv och uppfattningar om effektivitetsbegreppet. 
 
Nyare ledarskapsteorier 
De nyare teorierna är på många sätt fortsättningar på de klassiska teorierna. Dagens 
forskning använder i stort samma huvudsakliga förklaringsfaktorer. En tendens är att 
forskningen börjat återgå till att intressera sig för personlighet. Det talas exempelvis om 
karismatiska och transformativa ledare (Bono & Judge, 2004; Bass & Riggio, 2006). 
Denna forskning framhåller egenskaper som tidigare inte ansågs vara typiska 
ledaregenskaper, såsom emotionalitet. Dessa typer av ledare menas vara mer visionära 
och drivande. De leder inte med hjälp av struktur och planering, utan de hämtar mycket 
av sitt ledarskap utifrån sin egen personlighet, sin egen drivkraft. Även teorier om 
ledarstil och situationsvariabler har utvecklats i nyare forskning. 
 
Gemensamt för de nyare teorierna är att de fokuserar på utveckling och lärande och hur 
man som ledare kan motivera och stimulera sina medarbetare till att utvecklas. Det är 
intressant att titta på ledarskapsforskningen mot bakgrund av den vardag som många 
företag upplever av ökad förändringshastighet och krav på anpassningsbarhet. Det är 
viktigt för ledare att arbeta med förändring och utveckling när det är vad som är centralt 
för organisationen. Lärande och utveckling kan på många sätt ses som verktyg för att 
framgångsrikt leda en förändring exempelvis en omorganisation, en nedskärning eller 
en fusion. På 1990-talet började begreppet lärande organisationer att användas och 
Senges bok Den femte disciplinen publicerades 1995. 
 
Senge (1995) menar att en lärande organisation inte handlar om något som är eller blir 
till utan att det är ett förhållningssätt som måste komma från organisationskulturen. Han 
talar om fem discipliner som tillsammans möjliggör en lärande organisation. De fem 
disciplinerna utgår från två aspekter. De handlar dels om individers och organisationers 
inställning till kunskap och dels om hur omgivningen uppfattas och förstås av individer 
och organisationer. 
  
De två första disciplinerna handlar om lärande och kunskap. Det personliga 
mästerskapet handlar om individens inställning till kunskap och sitt eget lärande. 
Individen måste ha insikt om sitt mål och sin aktuella utgångspunkt och på så vis förstå 
vägen däremellan. Inlärning i denna bemärkelse är inte fråga om kunskapsökning utan 
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om att öka förmågan att nå målet. Den andra disciplinen handlar om lärande på 
organisatorisk nivå, teamlärande. Senge menar att dialogen måste ligga till grund för att 
kunna lära och utvecklas tillsammans. Genom dialogen kan den andre förstås och 
därmed kan skillnader i tänkande synliggöras. Grunden för att organisationen ska kunna 
lära och utvecklas är att individen lär och utvecklas, menar Senge (1995). 
 
Vidare handlar disciplinerna om världsbild och tänkande. Först finns individens 
tankemodeller, det vill säga de generaliseringar och symboler som styr hur vi varseblir 
och tolkar vår omgivning och fyller den med mening, det vill säga hur vi förstår vår 
omgivning. Det handlar om att omedvetna processer måste medvetandegöras för att 
kunna förändras. Utan att medvetandegöra våra tankemodeller kan inte en dialog 
upprättas så att vi kan förstå varandra och utan dialog kan det inte finnas något 
kollektivt lärande. ”Arbetet med att förändra tankemodeller måste börja med att man 
granskar sig själv och ifrågasätter det som man försvarar. De egna värderingarna måste 
utsättas för andras bedömning” (Senge, 1995, sid. 22).  
 
Senge talar vidare om gemensamma visioner och hur viktigt det är för en organisation 
att det finns något/någon som stimulerar till delaktighet och engagemang på en kollektiv 
nivå för att framkalla en förändrande utveckling i stället för en anpassande utveckling. 
Det tidigare handlar om att hela organisationen förändras och utvecklas medan det 
senare handlar om att individen förändras för att anpassa sig till den norm som finns. 
Det är framför allt vad gäller denna faktor som ledarskapets betydelse blir framträdande. 
Det är ledarna i en organisation som ska driva fram och förmedla visioner till 
medarbetarna. Senge menar att en ledare bör beakta tre saker för att lyckas med att leda 
visionärt; att visa att han själv är ansluten till och delar den kollektiva visionen, att han 
är ärlig om svårigheter och problem och slutligen att han är demokratisk och lämnar 
utrymme för medarbetarna att välja om de vill ansluta sig. Mycket ledarskapsforskning 
talar just om vikten av att ledaren framstår som en ärlig och trovärdig person för att 
medarbetarna ska känna förtroende och engagemang i organisationen (Tyler & De 
Cremer, 2005). Bass talar exempelvis om vad han kallar pseudotransformativa ledare 
och vissa karismatiska ledare som försöker leda genom visioner utan att själva dela 
visionen och att medarbetarna ofta ser igenom dem för att de brister i trovärdighet (Bass 
& Riggio, 2006). 
 
Den femte disciplinen som Senge talar om är själva huvudpoängen, det som knyter 
samman de övriga disciplinerna, nämligen vad han kallar systemtänkande. För att kunna 
bli en lärande organisation i den bemärkelse som Senge talar om måste man kunna se 
helheten och inte bara de olika komponenterna var för sig utan sambanden mellan dem. 
Disciplinerna måste utvecklas som en helhet och det är vad systemtänkandet står för. 
Grundläggande är att se sambanden utifrån helheten snarare än raka förlopp av orsak 
och verkan och att se processer och inte avgränsade delar, det handlar i stort om att 
vidga perspektivet och på så vis vara beredd på olika scenarion (Senge, 1995).  
 
Detta påminner om begreppet sensemaking i Weicks bemärkelse. I likhet med Senge har 
Weick (1995) ett systemteoretiskt perspektiv på organisationen när han diskuterar 
sensemaking i organisationer. Han menar att man kan se organisationer som tre olika 
typer av system. Organisationen kan vara ett rationellt system som är målstyrt och vars 
syfte är att uppnå ett visst mål. Den klassiska systemteorin ser organisationen som ett 
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naturligt system där medlemmarna drivs och samarbetar av det gemensamma intresset 
att systemet överlever. Det tredje perspektivet är att organisationen är ett öppet system 
där medlemmarna består av olika koalitioner och intressegrupper vars sammansättning 
ständigt förändras. Nya mål och koalitioner utvecklas genom förhandling och utgången 
påverkas av omgivningen. Det är ur det sistnämnda som sensemaking kommer in och 
blir en viktig faktor i den organisatoriska verkligheten. Detta genom att det i ett system 
som är öppet och där de olika delarna är lösare sammankopplade finns en högre grad av 
oliktänkande och motsägelsefull information. Därmed aktualiseras sensemaking som ett 
centralt verktyg för att få organisationen att kunna fungera.  
 
Sensemaking är en process som handlar om att generera en djupare förståelse för 
exempelvis hur en annan person tänker och vad hon egentligen menar. Det är en process 
som utgår ifrån individen men som är social eftersom att den handlar om att skapa en 
gemensam bild av en företeelse. Weick talar om olika nivåer av sensemaking beroende 
på sammanhanget. När det gäller sensemaking i organisationer så handlar det om att 
skapa en bro från intersubjektiv sensemaking, det vill säga när jaget har blivit vi, till 
sensemaking i en vidare social strukturell bemärkelse t ex en organisation. Sensemaking 
innehåller en retrospektiv nivå. Genom att se tillbaka på vad som hänt och vilka tankar 
och förståelse som det skeendet utgick från kan man dra lärdom och få en bättre 
förståelse av den föreliggande situationen. Senge talar om vikten av att ha insikt om hur 
man ska ta sig från en viss utgångspunkt till sitt mål. Sensemaking handlar om att få 
insikter om dåtiden för att förstå den aktuella situationen (Weick, 1995).  
 
Bjerlöv (2002, refererad i Docherty, Forslin, & Shani, 2002) menar att det idag är 
mycket viktigt att organisationer förstår och drar lärdom av sina erfarenheter. Hon 
påpekar hur många organisationer idag genomför omorganisationer utan dessa insikter 
och därmed riskerar att upprepa sina misstag och därmed blir omorganiserandet 
fruktlöst. Hon talar om ett deutero-lärande vilket består av tre processer; reflektion, 
insikt och mognad och där sensemaking är en central del. Det handlar om att 
organisationen gemensamt ska reflektera över dåtiden och på så vis få insikt om vilka 
tankar som låg bakom ett visst agerande. Genom gemensam reflektion och insikt kan 
man tala om ett lärande på organisationsnivå och att en mognad uppnås inom 
organisationen som karaktäriseras av att man inte begår samma misstag om och om igen 
utan att man har lärt sig något av dem. Detta kan jämföras med Senge som talar om att 
man måste förstå nuet för att hitta rätt väg till målet, deuterolärande handlar om att 
förstå vägen till nuet.  
 
Om man tittar på det Senge säger ur ett ledarskapsperspektiv ser man att ledaren har en 
viktig roll i att rusta organisationen och medarbetarna för förändringar och att det är 
nödvändigt för en organisation att ha förmågan att utvecklas. Han menar att ledaren har 
tre funktioner och ansvarsområden i den lärande organisationen; som formgivare, som 
förvaltare och som lärare. Ledaren ska formulera och definiera ramarna för 
verksamheten, vad den är och hur den ser ut. Ledaren har också en förvaltande funktion 
och har ansvaret för att saker och ting sköts som det ska. Sist men inte minst ska ledaren 
fungera som en lärare, en rådgivare för sina medarbetare, se till att de har resurser för att 
få organisationen att fungera (Senge, 1995). Frågan man kan ställa i anslutning till detta 
är om det är möjligt för samma person att förkroppsliga alla dessa funktioner eller om 
de olika ledarfunktionerna kan fördelas mellan olika ledargestalter i samma 
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organisation. Man kan också tänka sig att dessa olika uppdrag kräver olika ledarstilar 
och även bör bedömas utifrån olika effektivitetsbegrepp beroende på hur uppdraget är 
formulerat. Denna tanke återkommer senare i texten. 
 
Som tidigare påpekats handlar många av de nya ledarskapsteorierna om att ledaren ska 
bidra till lärande och utveckling. Bass & Riggio (2006) skiljer mellan transaktivt och 
transformativt ledarskap. Transaktivt ledarskap bygger på att man leder genom utbyten, 
en medarbetare utför sitt jobb mot en lön eller bonus eller för att bli befordrad (Bono & 
Judge, 2004). I det transformativa ledarskapet kan man tala om fyra olika beteenden. 
Idealiserat inflytande beskriver ledare med hög moral och etik. Det handlar dels om 
ledarens beteende men också om det som medarbetare och kollegor menar att ledaren 
symboliserar. Att motivera genom inspiration gör ledare som har någon stark vision 
baserad på vissa ideal och värderingar. De uppmuntrar och inspirerar sina medarbetare 
och skapar entusiasm och delaktighet bland dem. Dessa två beteenden kan beskrivas 
som karismatiska och är sådana som tillskrivs karismatiska ledare (Bass & Riggio, 
2006). 
 
Bass förhåller sig relativt skeptiskt till det karismatiska ledarskapet. Han menar att det 
finns två inriktningar; det socialiserade och det personaliserade ledarskapet där den 
senare bygger på personlig dominans, en personlig agenda, stilen är auktoritär och 
exploaterande av sina medarbetare. Om personen saknar god moral och driver en 
personlig agenda snarare än organisationens agenda kan det ledarskapet inte vara gott. 
Den socialiserade karismatiska ledaren har istället organisationens bästa för ögonen och 
arbetar mot ett gemensamt mål (Bass & Riggio, 2006).  
 
Ett annat transformativt ledarbeteende är intellektuell stimulans där ledaren utmanar 
organisationens rådande normer och ifrågasätter det vedertagna. Medarbetarna 
motiveras att ha ett eget tänkande och vara kreativa, arbetsklimatet är prestigelöst och 
det finns utrymme för att göra fel. Det sista transformativa beteendet är 
individanpassning där ledaren uppmärksammar var och en av sina medarbetares behov 
och prestationer. Ledaren fungerar rådgivande och skapar möjligheter för medarbetare 
att utvecklas och växa. Ledaren anpassar sitt ledarskap efter den enskildes 
ledningsbehov, vissa är mer självständiga medan andra behöver annan form av 
uppmärksamhet (Bass & Riggio, 2006). Gemensamt för ovan beskrivna beteenden är att 
ledarstilen främst skulle kunna beskrivas som medarbetarcentrerad. Ledarskapet ses 
som ett socialt utbyte, det är en tvåvägskommunikation där ledarskapets syfte inte tycks 
vara att diktera ramar och strukturera arbetet. Det framstår som ett konsultativt 
ledarskap där ledarens personlighet är central men där också medarbetarna är viktiga. 
Kanske kan man se medarbetarna som en situationell variabel som interagerar med 
ledarens personlighet.  
 
Bono och Judge (2004) har undersökt hur sambandet ser ut mellan de olika 
transformativa ledarbeteendena och personlighetsdrag enligt ”the Big 5”, Extraversion, 
Neuroticism, Openess, Agreebleness, Conscientiousness. De fann dock endast svaga 
samband mellan de transformativa ledarbeteendena och dessa personlighetsdrag. 
Forskning har visat att de transformativa ledarbeteendet kan läras in och orsaken till 
Bonos och Judges resultat menades kunna vara att transformativt beteende är något som 
lärs ut på olika ledarskapsutbildningar och har kommit att bli normen för ledarbeteendet 
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och därmed inte är beroende av personlighet. En annan förklaring menades kunna vara 
att personlighetsdragen i ”the Big 5” har en bred och allmän karaktär och innehåller 
många dimensioner. Enligt Bono och Judge skull kanske resultatet bli ett annat om man 
tittade på mer precisa egenskaper. 
 
Vad gäller nyare ledarstilsforskning har Ekvall och Arvonen (1989) kommit med ett 
bidrag. De har utvecklat CPE-modellen vilket står för change, production och 
employees. Modellen består av de klassiska faktorerna uppgift (production) och relation 
(employees), tillägget består av förändringsfaktor (change).  
 
I mitten av 1980-talet gjordes en studie om ledarskap på ett svenskt industriföretag och 
resultatet var överraskande. Utöver de två klassiska ledarstilarna upptäcktes en tredje 
variant i resultatet. Den tredje stilen kretsade kring olika förändringsrelaterade frågor. 
Författarna ställde sig frågande till varför det här resultatet dök upp i denna studie och 
inte i de tidigare Ohio- och Michiganstudierna. Författarna kom fram till att det 
troligtvis är de förändringar som ägt rum i företagens verklighet som har framkallat ett 
behov av denna ledartyp. De menar att tidigare forskning inte bortsett från denna faktor 
i sina resultat utan att det helt enkelt skett en förändring i den verklighet/kontext som 
ledarskapet utövas i idag och att behovet av det förändringsbenägna ledarskapet på så 
vis uppstått (Ekvall & Arvonen, 1989). 
 
Det förändringsbenägna ledarskapet karaktäriseras av att ledaren skapar förutsättningar 
för och driver förändring och utveckling, ledaren har kreativa idéer och visioner samt 
vågar ta risker. Genom den här tredje ledarstilen har ett nytt effektivitetsbegrepp 
introducerats. Tidigare studier har bedömt ledarskapets effektivitet framför allt utifrån 
produktivitet och ekonomisk framgång. Nu har det även blivit intressant att bedöma 
ledarskapet utifrån dess förmåga att leda och genomföra förändringar effektivt. Arvonen 
och Pettersson (2002) har i en studie kommit fram till att det relationsorienterade 
ledarskapet är viktigt såväl för produktivitet som för förändringseffektivitet. 
Relationsstilen i kombination med resultatorienterad stil skapar produktivitet och 
kostnadseffektivitet medan relationsorienterat ledarskap i kombination med 
förändringsorienterat ledarskap är det mest effektiva för att skapa och genomföra 
förändring. Det här framstår som ett mycket viktigt och användbart tillskott till 
ledarskapsforskningen eftersom det utgår från den verklighet som många företag lever i 
idag av krav både på att vara kostnadseffektiva och att kunna klara av förändring och 
utveckling. Mot bakgrund av detta skulle man kunna säga att de transformativa ledarna 
är både medarbetarorienterade och förändringsbenägna. 
 
Vad gäller nyare interaktionistisk forskning kan nämnas Hersey och Blanchards 
tredimensionella ledareffektivitetsmodell (Andersen, 1994). Modellen innehåller de två 
klassiska stilarna relation (consideration) och uppgift (initiating structure) samt en 
situationsvariabel som handlar om medarbetarna (readiness). Man talar om en primär 
och en sekundär ledarstil, en person har en kombination av relations och uppgiftsfokus 
men en är mer dominerande. För att kunna vara en effektiv ledare måste man utgå från 
individen eller gruppens behov, dels utifrån kompetensen och dels utifrån vad som 
motiverar dem (Andersen, 1994). Den tydligaste förändringen är att medarbetarnas 
betydelse för ledarskapet har kommit att betonas och ledarskapet ses i högre 
utsträckning som ett socialt fenomen oavsett vilket perspektiv man utgår ifrån. 
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Ledarskapsforskning 
Andersen (1994) menar att det finns två olika sätt att se på ledarskapet. Antingen som 
en social process eller som ett eget fenomen. Hur man väljer att se på ledarskap 
påverkar hur och vad man väljer att studera i ledarskapet. Social exchange teori 
exempelvis ser ledarskapet som en social process där ledaren och de ledda interagerar 
och där det intressanta är hur interaktionen ser ut och vilka konsekvenser den får (se 
exempelvis Coyle-Shapiro & Conway, 2005; Deery, Iverson, & Walsh, 2006). 
Attributionsteori ser i sin tur ledarskapet som något symboliskt där det viktiga är hur 
ledarskapet uppfattas av de som leds. Ledarskapet menas uppstå i och med att det ges en 
viss mening av dem som ska ledas. Andersen påpekar att man inte kan bortse ifrån den 
sociala faktorn eftersom ledarskap inte existerar utan att det finns någon att leda, som 
låter sig ledas. Han poängterar också att ledarskapet är ett eget fenomen och bör 
studeras utifrån den utgångspunkten. Ledarskap är något som uppstår under vissa 
omständigheter och när det finns en struktur (Andersen, 1994).  
 
Inom organisationsforskningen finns det två huvudsakliga perspektiv; det rationella och 
det systemteoretiska. Dessa två perspektiv har skilda sätt att se på ledarskapet och dess 
funktion i organisationen. Det rationella perspektivet ser ledaren som huvudmannens 
exekutiv vars uppgift är att förverkliga organisationens och huvudmannens mål. 
Ledaren är en central figur med makt i organisationen. Enligt systemperspektivet består 
organisationen istället av flera olika intressenter och koalitioner som bestämmer 
organisationens mål vilket innebär att det finns flera olika mål, ibland konkurrerande i 
samma organisation. Ledarens roll är att medla och balansera mellan olika intressenter 
och viljor. Beroende på vilken syn forskaren har på organisationer blir inriktningen på 
ledarskapsforskningen olika vilket märks i ledarskapsforskning där det finns många 
olika inriktningar (Abrahamsson & Andersen, 2002; Andersen, 1994). 
 
Nystedt (1996) beskriver ledarskapsforskningen som fragmenterad och med ett smalt 
fokus. Han menar att man framförallt har studerat små delar av ledarskapet och därmed 
förlorat helhetsförståelsen och därför saknas det en bred teoretisk ansats som klarar att 
generera förståelse och förklaring till mer komplexa samband. Stodgill (Nystedt, 1996) 
menade att det finns nästan lika många definitioner av ledarskap som det finns försök 
att definiera det. Ledarskap är ett ”mångfasetterat fenomen” och därmed måste metod 
och teori utvecklas med tanke på det. Nystedt förespråkar att ledarskapforskning 
anammar ett mer holistiskt perspektiv istället för att, som vanligt är, fokusera på några 
variabler. 
 
Yammarino et al. (2005) är inne på samma tankegångar som Nystedt. Efter en 
genomgång av 385 publikationer fann han 17 olika ansatser. I sin genomgång har han 
tittat på analysnivå, mätmetod och slutledning och finner att stor del av forskningen har 
problem vad gäller dessa faktorer. Det handlar om att analysnivå är oklar eller saknar 
konsekvens, eller att mätinstrument och metoder är otydliga och oprecisa. Ett annat 
problem som påtalas är att kopplingarna mellan undersökningen och de slutsatser som 
dras ibland saknar överensstämmelse. De menar att ledarskapsforskningen måste bli 
tydligare och mer stringent för att teoribyggande och testning ska kunna utvecklas.  
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Andersen (1994) framför ett annat problem vilket handlar om vad 
ledarskapsforskningen ska syfta till. Han menar att mycket forskning kring organisation 
och management i vissa discipliner kretsar kring effektivitetsbegreppet. I 
ledarskapsforskning saknas ofta en tydlighet i sådana kriterier eller begrepp. Inom 
personlighetsansatsen saknas den dimensionen nästan helt. Där har ledarskapet 
behandlats som något som är obundet sitt sammanhang. Beteendeinriktningen är den 
inriktningen där effektivitetsbegreppet är mest använt. 
 
Effektivitetsbegreppet är framför allt ett företagsekonomiskt begrepp och då menas 
sådant som produktivitet och ekonomisk vinning. Det kan även betyda måluppnåelse. 
Ibland ses det i relation till medarbetarna och deras trivsel och framgång exempelvis 
genom gruppens prestation och utveckling. Tydligt är att effektivitetsbegreppet i sig inte 
är ett okomplicerat begrepp. Andersen använder begreppet i den företagsekonomiska 
bemärkelsen som ett kriterium för ledarskapets framgång. Arvonen och Pettersson 
(2002) använder två effektivitetsbegrepp, de pratar om måluppnåelse och sedan även 
om förändringsförmåga, det vill säga förmågan att genomföra förändringar på ett 
framgångsrikt sätt. De har använt medarbetarundersökningar i sin undersökning vilket 
är intressant med tanke på omständigheterna på arbetsmarknaden och även intressant i 
förhållande till teorier om transformativt ledarskap som beskrivs som 
förändringsbenäget genom att stimulera och motivera till utveckling och lärande bland 
medarbetare. 
 
I detta sammanhang behövs en reflektion kring vad syftet med ledarskapsforskning är. 
Handlar det om att avgöra skillnaden mellan bra och dåligt ledarskap, att förstå och 
förklara en ledares beteende. Handlar det om att kunna predicera hur ett visst ledarskap 
påverkar en organisations verksamhet för att på så vis kunna uttala sig om vilket 
ledarskap som passar i vilken organisation eller situation. En organisation är ett mycket 
komplext fenomen och frågan är om ledarskapsforskningen kan förmå att fånga alla 
dimensioner och nyanser som krävs för att klara en sådan uppgift. 
  
Det finns även problem vad gäller metodologi och hur man ska gå tillväga för att mäta 
ledarskapets funktion. Man kan studera ledarskap utifrån flera olika perspektiv. 
Forskning har använt sig av självskattningsverktyg, där man utgår från ledarens eget 
perspektiv på sitt ledarskap. Forskning har även utgått från medarbetarperspektivet och 
låtit medarbetarna uppskatta en ledares stil och förmåga. Vidare finns det experimentell 
forskning där ledarskapet studeras i en laboratoriemiljö. Nystedt (1996) påpekar att stor 
del av ledarskapsforskning ägnat sig åt att studera olika variabler och att det ofta saknas 
ett helhetsperspektiv, ett mer holistiskt perspektiv som kan fånga det komplexa i 
ledarskap. Det är viktigt att tänka på att beroende på hur frågeställningen formuleras 
och vilken metod man väljer så studerar man endast en del av ledarskapsfenomenet.  
 
Min studie 
Min tanke är att det finns flera olika ledarskap och ledarroller i en organisation. 
Ledarskapets framgång och utseende måste ses inte bara mot bakgrund av personlighet 
och beteende utan mot bakgrund av uppdraget som en situationsbunden variabel. Vilken 
är ledarens uppgift och roll, och hur kan det tänkas hänga samman med det faktiska 
ledarskapet? Därför ville jag i den här undersökningen titta på ett specifikt 
ledarskap/ledarroll i organisationen. Jag valde att studera personal/HR-chefens (kommer 
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fortsättningsvis att använda begreppet HR-chef). Anledningen till detta val handlar 
delvis om att det ligger inom ramen för mitt eget framtida yrkesliv, jag utbildar mig till 
personalvetare, och att jag därför har ett intresse för rollen som funktion och 
arbetsområde. Jag tycker också att det är en intressant roll utifrån ett 
ledarskapsperspektiv. Det är en ledarroll som inte är självklar i alla organisationer och 
som inte alltid har en tydlig koppling till organisationens kärnverksamhet, framförallt 
inte i själva kärnverksamheten. Även i de organisationer där rollen formellt existerar 
tycks den inte nödvändigtvis upplevas som tydlig vad gäller utövande av just ledarskap.  
 
Det jag har velat göra var att undersöka HR-chefens roll och ledarskap för att skapa en 
bild av det som jag sedan avser att jämföra med övergripande ledarskapsteorier för att 
se om det går att hitta samma mönster i den här rollen eller om dessa ledare skiljer sig 
och i så fall på vilket sätt.  
 
Syftet med föreliggande undersökning var således att undersöka HR-chefens roll och 
uppdrag utifrån ett ledarskapsperspektiv för att skapa en förståelse för det här specifika 
ledarskapet mot bakgrund av den teoribildning som finns kring ledarskap.    
 
 

Metod 
 
Syftet med denna undersökning var att bidra med något nytt till den kunskap som redan 
existerar om ledarskap inom psykologin, vilket också är ett av den vetenskapliga 
forskningens primära syften. Arbetet med denna undersökning handlar även om att 
fördjupa mina egna kunskaper om ledarskap. Det gäller att kunna plocka av sig sina 
glasögon (se bortom sin förförståelse) och förhålla sig förutsättningslöst till materialet 
och på så vis förhoppningsvis finna nya infallsvinklar och perspektiv. 
 
Det finns olika vetenskapliga teorier om detta, en del menar att all kunskap är teoristyrd 
medan andra skolor anser att det finns en objektiv sanning om verkligheten. Min strävan 
har varit att ifrågasätta mina föreställningar om saker och ting, att ha ett kritiskt 
förhållningssätt, detta för att förhoppningsvis kasta nytt ljus på ämnet. Jag har strävat 
efter att vara tydlig i vilka antaganden jag utgår ifrån, vilka erfarenheter och intressen 
som färgar mina intryck och tolkningar, och därmed uppnå transparens i 
forskningsförfarandet. Ansatsen är induktiv för att det passar med undersökningens 
syfte, men har deduktiva inslag. 
 
Min egen kunskapsinhämtning genom inläsning av annan forskning och teori har skett i 
viss mån parallellt med databearbetningen, analysen. Dessutom har jag viss 
förförståelse i ämnet från olika kurser i arbets- och organisationspsykologi, något som 
naturligtvis har påverkat undersökningens inriktning. 
 
Undersökningsdeltagarna  
Urvalet av de sju undersökningsdeltagarna skedde genom ett så kallat tillfällighetsurval 
(Hayes, 2000). Ett antal personalchefer kontaktades via mail med information om 
undersökningens syfte och tillvägagångssätt där de tillfrågades om möjlighet och 
intresse att delta i undersökningen. Några hörde själva av sig och tackade ja till 
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deltagande och övriga kontaktades per telefon som uppföljning på mailet. De sju första 
som tackade ja till deltagande valdes ut och intervju bokades.  
 
Undersökningsdeltagarna utgjordes av personalchefer som satt med i företagens 
ledningsgrupper och där personalchefsrollen utgjorde en egen funktion och inte var 
inordnad i något annat affärsområde. Urvalet gjordes med tanke på att uppnå viss 
spridning vad gällde typ av organisation, offentligt och privat och typ av bransch. 
Vidare eftersträvades spridning vad gäller kön. 
 
Undersökningsdeltagarna bestod av fem kvinnor och två män, varav tre arbetade i den 
offentliga sektorn och fyra i den privata. Kvinna, statlig myndighet, 
beteendevetenskaplig utbildning, motsvarig PA-linjen; kvinna, statligt medieföretag, 
journalistutbildning i botten och sedan olika managementutbildningar; kvinna, statligt 
ägt finansbolag, PA-linjen; kvinna, privat telekomföretag, PA-linjen; kvinna, privat 
vårdföretag, sjuksköterskeutbildning och senare PA-linjen; man, privat byggföretag, 
ingenjör i botten och senare fortbildning inom området; man, privat industriföretag, 
beteendevetenskaplig utbildning, motsvarig PA-linjen. Undersökningsdeltagarna var 
mellan 36 år och 60 år.  
 
Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom kvalitativa intervjuer med undersökningsdeltagarna. 
Intervjuerna kan kallas halvstrukturerade, en intervjuguide hade utarbetats som bestod 
av relativt öppna frågor kring ett antal teman som jag bedömt relevanta med tanke på 
undersökningens syfte. Ambitionen var dock att guiden skulle fungera som ett stöd för 
mig för att kunna styra intervjun men att det skulle bli mer som ett samtal. Detta med 
anledning av att jag ville komma nära intervjupersonens värld och fånga dennes 
upplevelser och erfarenheter. Intervjuerna eller samtalen kom även att färgas av det som 
var aktuellt att prata om mot bakgrund av omständigheterna på intervjupersonens 
arbetsplats. Därmed är varje intervju en egen resa, för att använda Kvales liknelse 
(Kvale, 2005).  
 
Procedur 
Jag har tidigare läst en kurs i kvalitativ intervjumetodik på psykologiska institutionen på 
Stockholms universitet, och utförde i samband med den kursen fyra så kallade 
djupintervjuer och har därmed viss erfarenhet av intervjusituation och intervjuarrollen. 
Jag har genomfört en mindre arbetspsykologisk undersökning där jag gjorde kvalitativa 
intervjuer. Jag har läst om ledarskap och ledarskapsteori på psykologiska och 
sociologiska institutionen på Stockholms universitet och har därmed en del förförståelse 
i ämnet, något som jag försökt vara uppmärksam på under analysarbetet. 
 
Intervjuerna gjordes på intervjupersonernas arbetsplatser. Varje person intervjuades en 
gång. Intervjuerna tog ungefär en timme och spelades in med hjälp av en bandspelare. 
Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant och utifrån utskrifterna har sedan analysen 
gjorts. Vid den ena intervjun tog bandet slut innan intervjun var helt avslutad och vid 
det tillfället gjordes noggranna anteckningar om det som pratades om som inte kom med 
på inspelningen.  
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Etiska frågor 
Deltagarna informerades i mailet när de tillfrågades om eventuell medverkan om 
undersökningens syfte och om att deltagandet var frivilligt. De fick även vid detta 
tillfälle upplysning om att intervjuerna skulle spelas in på band samt att den information 
som de bidrog med i intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt, men att min 
handledare eventuellt skulle kunna ta del av de utskrivna intervjuerna. Denna 
information upprepades sedan dels vid telefonsamtalet samt innan intervjun inleddes på 
respektive arbetsplats.  
 
Analys 
Ambitionen har varit att genomföra en tematisk analys i enlighet med Hayes (2000) 
rekommendationer för induktiv tematisk analys. De transkriberade intervjuerna lästes 
noggrant igenom flera gånger för att lära känna och för att skapa en överblick över hela 
materialet. Sedan sorterades olika övergripande områden ut, och för varje sådant 
område sorterade jag in de svar som behandlade den aspekten. Utifrån detta formulerade 
jag sedan ett antal övergripande teman. Materialet analyserades sedan under varje 
enskilt tema och därefter valde jag ut ett antal citat för att illustrera varje tema. Efter att 
analysen genomförts och resultatet skrivits har texten lästs och kommenterats av ett 
antal personer, men dessa hade inte tagit del av rådata.  
 
 

Resultat 
 

Syftet med föreliggande undersökning var att generera en fördjupad förståelse för HR-
chefens roll och ledarskap, för att kunna beskriva hur det ter sig med fokus på hur 
personerna själva ser på sin roll och sitt ledarskap. I analysen fann jag ett antal teman 
som intervjupersonerna lyfte fram dels vad gäller själva rollen och dels vad gäller 
ledarskapet. Nedan följer en genomgång av dessa teman.  

 
HR-chefens roll 
HR-chefens roll beskrivs framför allt som en strategisk roll, arbete med övergripande 
verksamhetsplanering och utveckling, men med operativa inslag, det vill säga 
implementering av strategiska beslut. De med längre erfarenhet i yrket påtalar att det 
skett en förändring här, att rollen tidigare varit mer av en operativ funktion men kommit 
att gå mot att bli alltmer strategisk. Detta har inneburit att rollen förändrats och därmed 
kraven och förväntningarna från övriga organisationen. Intervjupersonerna ser 
förändringen som något positivt som givit tyngd och legitimitet till rollen. De påtalade 
även vikten av att tvätta bort bilden av personalavdelningen som en ”gråta-ut”-funktion. 
 
Några av intervjupersonerna menade att deras roll främst var operativ snarare än 
strategisk. Någon poängterade att mycket lite tid fanns kvar för strategiskt tänkande när 
det huvudsakliga arbetet var klart. Detta kan bero på att organisationen har formulerat 
uppdraget på ett sådant sätt och främst vill ha en operativ chef. En annan av 
intervjupersonerna berättar att hennes uppdrag i grunden var att förändra 
personalpolitiken, vilket är en relativt strategisk inriktning.   

 
Rollens utformning beror på vilka behov organisationen har. Sådant som företagets 
storlek, bransch och situation formulerar ramarna för HR-arbetet som måste utformas 
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efter den organisatoriska verkligheten. Jag kommer dock inte att gå in på skillnader 
mellan intervjupersonernas berättelser som kan bero på branschspecifika faktorer eller 
på den situation som ett visst företag befinner sig i. Jag valde att analysera på ett mer 
övergripande plan och försökte fånga hur dessa personer ser på sin roll, hur de vill 
beskriva den. Jag fann fem olika teman som handlar om rollen: bollplanket, utveckling 
och förändring, självständighet och inflytande, legitimitet och slutligen om svårigheter 
med rollen. 

 
Bollplanket 

Ett återkommande sätt att beskriva rollen och uppdragets innehåll var att man fungerar 
som ett bollplank för cheferna i verksamheten och har en rådgivande funktion i 
chefernas personalansvar. Uppdraget är inte att personalchefen ska ta över helt och 
hållet när situationer uppstår som chefer inte lyckas hantera. Personalchefen erbjuder 
istället ett forum där chefer ges möjlighet att pröva olika idéer och tankar och få 
feedback och råd på dessa. Många av intervjupersonerna betonade att de vill utveckla 
den konsultativa sidan för att kunna bidra med ett lärande snarare än att själv vara den 
som formulerar lösningen. De menade att de ibland kommer in sent i svåra situationer 
och då förväntas komma med en lösning. Istället menade intervjupersonerna att om 
cheferna sökte deras råd tidigare och mer kontinuerligt så skulle lärandet kunna öka och 
att det även skulle underlätta i deras eget arbete. Här betonade flera intervjupersoner 
vikten av att som personalchef vara tydlig med hur man arbetar gentemot övriga 
organisationen.   

 
Man kan säga att jag är väldigt mycket av ett bollplank och ett stöd till verksamhetscheferna och 
även till medarbetarna. Och det jag också försöker, jag har deklarerat att jag vill inte vara någon 
sådan container som man bara kommer, lassar man på, utan då får man komma hit och man ska 
också vara konstruktiv i ’hur kan jag själv se en förändring?’ [...] 
 
Vi ska supporta cheferna i vår verksamhet. [...] vi har satt upp en egen slogan att vi får de frågor 
vi förtjänar. Och vår målsättning är att vi ska få den typ av frågor som vi själva kan se som ett 
bevis på att vi är ett kvalificerat bollplank, som stöd för cheferna. Inte administratörerna som bara 
fixar. 

 
Intervjupersonerna påpekade att det ibland kan finnas föreställningar och förväntningar 
från övriga medarbetare i organisationen på hur servicen ska fungera som inte stämmer 
överens med personalchefens egen syn på sitt uppdrag. Det försvårar utövandet av den 
konsultativa rollen när medarbetare och kollegor kommer först när situationen blivit 
relativt svårhanterlig och då förväntar sig att personalchefen ska träda in och lösa 
situationen. Då krävs det av personen att stå på sig, framhöll intervjupersonerna, för att 
inte som personalchef ta det ansvaret utan att ändå bibehålla sin konsultativa funktion 
som stöd och bollplank för att hjälpa till att reda ut situationen. Samtliga 
intervjupersoner betonade att personalchefen inte ska ta över chefers personalansvar 
utan ska fungera just som ett stöd i den delen av chefens ansvarsområde.  

 
De kan ju komma och tro att ’det får ni fixa’, så det handlar ju om att bygga upp ett sånt 
förtroende till cheferna[...]För att cheferna, vi kan inte överta deras ansvar, de har 
personalansvaret för sin personal, och man har en skyldighet både som chef och medarbetare att 
kommunicera och inte bara gå förbi. Sen om man nu inte kommer överens med sin chef så är det 
ju självklart att man kan komma till oss och bör komma till oss. Men inte som ett första steg, för vi 
kan ingenting göra. 
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En annan aspekt som talades om är det strategiska arbetet i ledningsgruppen. HR-
chefen ska på olika vis bistå med underlag för att fatta beslut och planera i HR-
frågor. Också här beskrevs rollen som något av ett bollplank även i 
ledningsgruppen. Här varierade uppfattningarna mellan intervjupersonerna. De 
flesta menade att de är en av flera i en ledningsgrupp och bidrar med samma som de 
övriga genom att diskutera olika frågor utifrån sin horisont. Man deltar även i 
diskussioner om frågor som inte direkt har med HR-området att göra. Någon 
menade att det var i egenskap av bollplank, rådgivare i HR-frågor som han satt med 
i ledningsgruppen medan någon annan betonade vikten av att deltagandet i 
ledningsgruppen är i egenskap av affärsområdesansvarig. Detta senare är något som 
jag återkommer till längre ned och handlar om att skapa en legitimitet för rollen.  
 

En uppgift jag har är att leverera bra beslutsunderlag till ledningen, [...]Så att dem får ett bra 
underlag för att besluta. 

 
Utveckling och förändring 

 
Utveckling och förändringsarbete var ett återkommande samtalsämne. I flera av 
organisationerna var det HR-funktionen i sig som var nyupprättad eller under 
omorganisering eller så var själva organisationen som sådan, i stort, nyinrättad eller 
under omorganisering. En central karaktäristik för rollen och uppdraget är att 
utveckling och förändring utgör en del av den organisatoriska verkligheten och 
därmed är i fokus för rollen och uppdraget. För personalchefen, menade 
intervjupersonerna, handlar arbetet dels om att skapa nya processer och arbetssätt i 
nya eller förändrade organisationer och dels om att utveckla och förbättra befintliga 
metoder. De som arbetade på nyinrättade HR-avdelningar talade även om att 
definiera rollen och uppdraget, hur HR-avdelningen ska arbeta och vad som ska ingå 
i dess område och sedan implementera detta i den övriga  organisationen. Något 
som ansågs kunna vara problematiskt eftersom det också påverkar arbetssättet i 
andra delar av organisationen. 

 
Alltså våtr fokus är fortfarande att bygga upp den här organisationen, för R [myndighetsnamnet] 
är ju väldigt ny som myndighet, knappt tre år. Och det var två myndigheter som blev nedlagda och 
så bildade man R och vi är fortfarande väldigt mycket i ett utvecklingsarbete. Så på min funktion 
också, HR-funktionen så har vi mycket utvecklingsprojekt, tillsammans med verksamheten då. Så 
det mesta fokus är på att bygga upp och utveckla. 

 
Intervjupersonerna betonade ett kritiskt förhållningssätt som ett centralt verktyg för 
personalchefen för att kunna arbeta för utveckling och förändring. Arbetet menades 
handla om att kontinuerligt se över befintliga metoder och processer för att hela 
tiden kunna göra förbättringar och öka organisationens effektivitet. Här menade 
intervjupersonerna att det är viktigt att det förhållningssättet finns i stora delar av 
organisationen och att det är fråga om vilken kultur som råder i organisationen. 

 
Vi jobbar med ett genomgripande arbete där vi ser över olika delar av vår verksamhet: vad kan vi 
göra bättre? vad kan vi göra smartare, vad kan vara effektivare? Vi har jobbat därför med 
målstyrningsövningar, där vi involverar alla medarbetare på workshops på några timmar, en 
halvdag. Att: ’ det här är visionen, hit ska vi och hur kommer vi dit?’ 

 
Men det är både att driva olika policyprogram men också att lyfta upp olika frågor som jag tror är 
viktiga för olika områden, vara visionär, alltså vad är ett modernt bolag, men också kunna plocka 
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fram olika bitar som man inte tänker på i sin vardag som chef, som jag också måste tänka på i min 
position. 

 
En av intervjupersonerna befann sig i en relativt ung organisation där det hade varit 
en del turbulens med stora neddragningar i flera omgångar och där medarbetarnas 
medelålder var mycket låg. Organisationens omvärld bestod av en marknad av hård 
konkurrens och föränderlighet som ställde krav på organisationen att vara 
anpassningsbar och flexibel och snabbt svara mot förändringar i kunders efterfrågan 
eller i inkomsterna. Vederbörande ansåg att det var en central del i uppdraget att 
skapa struktur och stabilitet för att på så vis rusta organisationen för hög 
förändrings- och utvecklingstakt.  
 

Självständighet och inflytande 
De flesta intervjupersonerna menade att de har stort inflytande över utformningen av 
uppdragets innehåll. Samtidigt måste man kunna få gehör hos ledningen och mandat 
att genomföra olika åtgärder eller program. I slutändan är det ledningen som har 
relativt stor makt över vilket HR-arbete som ska bedrivas och på vilket sätt. Det 
tycks handla om sådant som hur bra en person är på att argumentera och sälja in en 
ide och en person påpekade att det är:  
 

ganska vanligt[...]när det kommer en ny generaldirektör eller VD eller nåt sånt till toppen, att 
man säger att: ’oj här behöver vi lyfta upp personalpolitiken’,[...]och då kommer man liksom dit 
och man börjar sitt uppdrag och när högsta ledningen märker att det krävs något av dem också då 
är det lätt att man börjar prioritera ned och då krävs det väldigt mycket  av personalchefen att stå 
på sig då och visa att nu måste vi göra det här för ni har anställt mig för det. 

 
Intervjupersonerna betonade att det är viktigt att ha god förståelse för organisationen 
och dess behov och utifrån detta formulera sin syn på HR-arbetet. Det är viktigt att 
tänka utifrån kärnverksamheten och se HR-arbetet och HR-frågorna mot bakgrund 
av kärnverksamheten.  

 
[F]ör att vi ska överleva och inte bara uppfattas som en tärande del så måste vi komma in mera i 
själva verksamheten, vi måste bli duktiga på att kunna kärnverksamheten och tvinga oss på 
organisationen och tala personalkonsekvenser i olika verksamhetsbeslut både hos ledningen och 
på lägre nivå. 

 
En intervjuperson pratade om att samarbetet med cheferna i egenskap av 
stödfunktion medför att arbetet måste följa deras behov i hög utsträckning, det vill 
säga att cheferna kan vara drivande i hur arbetet ska utformas. En annan 
intervjuperson menade att det primära uppdraget är att vara en servicefunktion för 
cheferna i organisationen vilket innebär att uppdraget beror på vilken typ av service 
som efterfrågas.  
 
Vad gäller utformningen av rollen och inflytandet över den talade 
intervjupersonerna om vikten av att personalchefen som person har integritet och är 
drivande i sitt arbete gentemot ledningen. Samtidigt, påpekade någon, är 
organisationen i stort behov av personalchefen eftersom han eller hon är ensam om 
den kompetensen i organisationen och att det blir relativt tydligt i vissa situationer, 
exempelvis vid en omorganisering. Intervjupersonerna var eniga i att det krävs en 
tydlighet hos personen att själv arbeta med att visa vad det är för typ av funktion och 
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hur den bidrar i organisationen och på vilket sätt den kan användas av 
organisationen. Det talades mycket om att förtjäna sin plats och även förtjäna sin 
roll och sitt uppdrag för att kunna ha inflytande över sitt område något som går in i 
nästa tema.  
 

Men det som jag tror är tuffare för HR är att det är inte givet att man ska finnas eller inte.[...] det 
är inte bara att sitta i ledningsgruppen [...]Marknadschefen sitter självklart i ledningsgruppen och 
ekonomichefen, men det är inte självklart att personalchefen gör det. Och jag tycker självklart att 
personalchefen ska göra det men jag tycker att vi måste förtjäna vår plats där och då måste vi lära 
känna verksamheten och kunna argumentera och förstå på ett helt annat sätt och kunna vara med 
där.    

 
Legitimitet  

I intervjuerna att HR-chefen bör ha en plats i ledningsgruppen därför att det är en 
viktig del i verksamheten och bör ses som ett eget affärsområde och därmed bör det 
finnas med en representant för detta område i ledningsgruppen när olika strategiska 
frågor diskuteras och ska beslutas kring. HR-frågorna bör inte sorteras in under 
något annat område som ekonomi och liknande. Men intervjupersonerna är även 
eniga i att det inte är någon självklarhet att det är så utan att det krävs av den som är 
ansvarig för HR att visa mervärdet i funktionen. Man måste förtjäna platsen men 
också kräva den.  
 

[A]lltså det viktigaste är väl egentligen att personaljobbet ska uppfattas som en kvalificerad 
profession och inte bara att vi administrerar någonting utan det är faktiskt en del av att utveckla 
verksamheten så det är väl det. 

  
Man betonade att det handlar om att uppnå en affärsmässighet och HR-chefen måste 
vara tydlig och drivande samt vara insatt i kärnverksamheten och ha stor kunnighet i 
de övriga strategiska frågorna, för att utifrån sin horisont kunna bidra även på andra 
områden än i specifika HR-frågor.  
 

[A]tt man är mer i affärsverksamheten också och pratar det språket. Jag menar [...] säg att det är 
en affärsplan, en affärsområdeschef, vi jobbar med affärer och då måste vi också ha den 
terminologin så att alla förstår.[...] Det kan ju låta lite fånigt men jag tror att orden betyder en hel 
del. 

 
Intervjupersonerna menade att HR rör allt som försiggår i en organisation, det är 
inte bara rekrytering eller avveckling eller kompetensutveckling utan alla beslut som 
fattas innebär något för HR-området och vice versa. Intervjupersonerna påtalade hur 
rollen haft en viss stämpel på sig och att den tidigare varit av mer administrativ 
karaktär och många gånger inordnad under något annat affärsområde. Det betonades 
att det är mycket viktigt att visa att så inte är fallet längre utan att HR är ett naturligt 
och centralt område i verksamheten och att HR-människor besitter en kompetens 
som är viktig för organisationen. 
 
Genom de nedskärningar och särskilda omständigheter som varit på 
arbetsmarknaden i många branscher under de senaste 10-15 åren har HR-funktionen 
kommit att ha en framträdande roll i många organisationer och behovet av en väl 
fungerande sådan funktion har varit stort och avgörande för många organisationer 
för att klara sig.  
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[D]en [verksamheten]har alltså successivt tryckts till ordentligt, så nu är vi en viktig del här, som 
man kommer till och man inser [värdet], man har möjligen också blivit bränd i den mån man har 
försökt gjort saker och ting själv. 

 
Nu gäller det att behålla den positionen och visa att HR är viktigt på andra vis och 
har ett värde för organisationen på andra sätt och då krävs det troligtvis att bli än 
mer strategisk och öka det affärsmässiga kunnandet, menade intervjupersonerna.   
 
Det är viktigt att kunna kärnverksamheten och att HR ute i organisationen uppfattas 
som en del av verksamheten, att HR-sidan integreras i övrig verksamhet, det är på så 
vis som funktionen kan fungera efter hela sin potential och som HR-kompetensen 
kommer till sin rätt. En intervjuperson menade att det på dennes arbetsplats hade 
varit svårt för HR-funktionen att få gehör i organisationen och att det till viss del 
berodde på att funktionen inte upplevts som en integrerad del i verksamheten utan 
mer som en egen ö med sitt isolerade verksamhetsområde. I det fallet hade HR-
funktionen förlorat i trovärdighet och legitimitet gentemot övriga verksamheten.  
  
En av de kvinliga intervjupersonerna påtalade i detta sammanhang hur hon som ung 
personalchef inte var lika delaktig i ledningsgruppen utan att hon bara deltog i 
diskussionen när det var en HR-fråga som påtalades. Även här påtalades vikten av 
att som person vara modig och våga ta obekväma diskussioner och driva obekväma 
frågor i ledningsgruppen.  
 

Svårigheter 
När olika typer av svårigheter med rollen och uppdraget kom på tal var det framför 
allt ensamheten i rollen som påtalades och vikten av att ha någon att samtala med. 
Det kunde exempelvis vara en VD som sitter på samma typ av information som 
personalchefen om olika frågor. Ensamheten handlade framför allt om att 
personalchefen sitter inne dels med en viss sorts information som inte många delar 
och dels ett visst perspektiv och ett kompetensområde som inte finns i övriga 
organisationen. Medarbetarna i HR-staben är ofta minst lika kompetenta på HR-
området men har inte samma informationstillgång som personalchefen och inte 
heller samma ansvar. Övriga ledningen har inte samma perspektiv och tänker inte 
alltid utifrån det intresset. Sammantaget medför det en känsla av ensamhet i 
organisationen. Intervjupersonerna talade om vikten av att ha någon att prata av sig 
med och att det var skönt att träffa andra personalchefer och diskutera dessa frågor. 
 

...sen så ibland så är det ju så i diskussioner med ledningen att jag kan inte berätta allt tillbaka 
heller, jag kan inte återföra, utan det kan vara synpunkter och frågor som jag måste behålla för 
mig själv. Så det är inte alltid som jag kan komma tillbaks och berätta exakt hur diskussionerna 
gick, för jag vet att det här något som ledningen funderar på och det är för tidigt att gå ut med. 
Det är en mittemellanrelation. 

 
Saker som man vet och som man inte får säga, man har ju oerhört mycket info som man sitter på. 

   
Något som ytterligare ökade ensamhetskänslan var om HR-chefen och högsta 
ledning inte hade samma värderingar vad gäller HR-arbetet. Flera intervjupersoner 
påtalade vikten av att det finns en ömsesidighet i den relationen, att man vill samma 
saker.  
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Han [VD:n] har empatin, och han har förmågan att se, det finns alltid nåt gott hos människan och 
hur kan vi använda oss av det på ett bra sätt. Så han har den, de värderingar som jag delar själv, 
och det är en förutsättning för att kunna jobba ihop. 

 
En annan sak som lyftes fram som en svårighet i rollen är att det är många olika 
intressen som ska hanteras, att personalchefen kan hamna mitt emellan. HR-chefen har 
dels sina chefskollegor, dels ledningsgruppen och VD:n och inte minst sina medarbetare 
och det är inte alltid som dessa intressen sammanfaller. Och här menade 
intervjupersonerna att det handlar om att ha hög integritet och vara tydlig med vilken 
roll man innehar så att det blir några missförstånd och att människor känner sig 
överkörda eller illa behandlade.  

 
[P]ersonalchefsrollen är ju den att man har ledningen uppåt, man har kollegorna på samma nivå, 
man har medarbetarna och hela organisationen och sen är det fackliga organisationer, och alla 
vill väl att man ska hålla med dem. Det krävs ganska mycket att man har en egen identitet då. 

 
HR-chefen måste inge förtroende för att kunna fungera i organisationen, om cheferna 
saknar förtroende för personalchefen omöjliggör det att denne kan fungera som deras 
bollplank eller rådgivare.  

 
En av intervjupersonerna påpekade att det är viktigt att komma ihåg vilken stol man 
sitter på och att personalchefen i grunden arbetar på uppdrag av ledningen och att det 
alltid är den stolen man sitter på i grunden och att det är viktigt att övriga organisationen 
är medveten om det i samtal och beslutssituationer. Andra menade att personalchefen 
har flera roller och stolar, att man inte kan prata om någon enda stol i grunden utan att 
man sitter på olika stolar beroende på situation. Då menades det vara viktigt med 
tydlighet gentemot de andra vilken roll man har i en viss situation för att de ska veta hur 
de kan förhålla sig till en. 

 
[D]et [finns] ju [...] andra sammanhang då jag förvisso är HR-chefen, men då jag är en av åtta 
andra medlemmar i en ledningsgrupp. Och det där kan ibland vara lite svårt att veta, när är jag 
medlem i ledningsgruppen bara och när är jag HR-chefen i ledningsgruppen.  

 
Ytterligare en annan intervjuperson såg inte de olika rollerna som något egentligt 
problem utan ansåg att när det finns ett gemensamt mål så arbetar alla mot det och då 
finns ingen egentlig intressekonflikt.  

 
[M]an har ju ett brett kontaktnät och det är ju bra. Och det är väl en förutsättning för att man ska 
kunna göra bra jobb det är att man får signaler från alla möjliga håll om vad som är bra och 
dåligt. Jag tror inte att man får ställa till det så att man har en massa motparter för vi har ju ett 
gemensamt mål här. 

  
Om ledarskapet 

De intervjuade personalcheferna har i alla fall utom ett en egen stab och det är dels den 
ledarrollen som syftas på och dels den ledarroll de har som en del av ledningsgruppen. 
Samtliga intervjupersoner hade en plats i ledningsgruppen i sin organisation. 
 
Vad gäller ledarskapet var det en mer likartad bild som växte fram genom intervjuerna. 
Trots att dessa personer agerar i relativt olika typer av organisationer och branscher och 
deltagarna varierar något vad gäller kön och ålder och, i viss mån utbildningsbakgrund, 
tycks det handla om människor som förhåller sig till ledarrollen och ledarskapet på ett 
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likartat sätt. De teman som utkristalliserats som centrala vad gäller hur 
intervjupersonerna upplever och beskriver sitt ledarskap kretsar kring; personen, 
medarbetarna och makt. 

 
Personlighet  

I likhet med när intervjupersonerna beskrev sitt uppdrag så spelade personligheten stor 
roll när de skulle beskriva sitt ledarskap. Deras huvudsakliga ledarverktyg är deras egen 
person. I intervjuerna talades det om det personliga ledarskapet, det nära ledarskapet, att 
våga vara personlig. Ambitionen var att på så vis skapa möjligheten för ett arbetssätt där 
ledaren inte är särskild från sina medarbetare utan ett samarbete råder där medarbetarna 
bjuds in. En person pratade om att bjuda in medarbetarna genom att vara lyssnande och 
ge råd och ville främst beskriva sitt ledarskap som konsultativt. 

 
[J]ag har mycket använt mig av min personlighet som ledare, det personliga ledarskapet, ... att 
vara öppen, ha ett väldigt öppet klimat där man är prestigelös, väldigt lyssnande, sen försöker jag 
att mer coacha, och få folk, men att man bollar olika frågeställningar, eller scenarion som ser ut 
på olika vis, ’vad skulle du vilja välja och varför väljer du det här?’ och liksom ge stöd utifrån det 
här valet. 

 
Att vara personlig handlar, menade intervjupersonerna, om att veta mycket om varandra 
och att det gäller ömsesidigt, medarbetarna vet också mycket om sin chef. Det handlade 
om att våga vara sig själv och att inte ikläda sig en roll eller ett visst ansikte som passar 
chefsrollen utan att vara sig själv i alla situationer oavsett vem man interagerar med. Det 
handlar om att våga visa känslor.  

 
[E]ftersom vi är en jätteliten avdelning, så skulle jag beskriva mig själv som personlig. De 
[medarbetarna] vet mycket om mig, å andra sidan vet jag mycket om dem – på ett varmt sätt. 
Däremot så är det inte så att jag är personlig på det sättet så att jag inte kan vara rak.  

 
Att vara personlig och nära menade en intervjuperson, är inte detsamma som att förlora 
sin ledarroll utan är något som kan användas som ett ledarverktyg. Något som 
betonades var att det krävs mod att ta en svår diskussion eller ett svårt samtal och att det 
snarare blir svårare om man som ledare har iklätt sig ”chefskostymen”, som en person 
uttryckte det. Det menades vara lättare i ett öppet klimat för att det finns ett ömsesidigt 
förtroende och genom att våga visa sitt jag kan man inte heller gömma sig bakom 
ledarrollen.  

 
Sen tycker jag att det är otroligt viktigt med ärlighet och tydlighet, att ge människor feed-back att 
kunna ta emot feedback, att vara så pass modig så att man kan ta emot andras modiga 
kommentarer, för det är inte helt lätt.    

 
En av svårigheterna som påtalades med detta personliga ledarskap var att det är viktigt 
att hitta en balans mellan att vara personlig och öppen och att ändå behålla en 
professionell distans till sin arbetsplats och sina arbetsplatsrelaterade relationer. Risken 
ansågs vara att bli så personlig att gränserna suddas ut. En person arbetade utifrån att 
”ha distans men inte tappa empatin”.    

 
Vad gäller ledarskapet gentemot ledningsgruppen och organisationen i stort är det 
svårare, här säger inte materialet så mycket. Flera intervjupersoner ansåg att deras 
ledarskap var tydligt i organisationen och ingen uttryckte att de upplever sig vara 
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osynliga i ledningsgruppen. En av de kvinnliga intervjupersonerna uttryckte att hon 
kunde uppleva att det fanns personer på viktiga poster i organisationen som var negativt 
inställda till de idéer hon förde fram, framför allt upplevde hon detta från äldre manliga 
kollegor. Det handlade i detta fall om en organisation där stora förändringar ska 
genomföras och en ny HR-funktion ska upprättas. En annan av de kvinnliga 
intervjupersonerna menade att det blivit lättare med åren att ta plats, att det som ung 
kvinna inte är lätt att ta plats i en ledningsgrupp. En annan sak som betonades i detta 
sammanhang var att det krävs mycket på ett personligt plan för att driva sin HR-linje 
gentemot ledningen trots att delar av organisationen och även ledningsgruppen vill ha 
det på något annat sätt. En tredje sak som påtalades var att organisationen i vissa 
situationer var beroende av att personalchefens ledarskap blev tydligt i hela 
organisationen. När det är turbulent, vid omorganiseringar eller nedskärningar så krävs 
det att personalchefen träder fram och tar på sig en mer framträdande roll i 
organisationen och då krävs det av personalchefen att ta sin plats och sitt ansvar i en 
relativt svår situation och i detta läge är även organisationen mycket beroende av den 
här personen.      

 
Medarbetarna 

En sak som påtalades när det gällde ledarskapet var att det påverkas av människorna 
som ska ledas. I de organisationer där de personalchefer som ingick i undersökningen 
arbetade utgjordes HR-staberna av ett litet antal medarbetare med hög utbildning och 
mycket god specialistkompetens. Många gånger kan medarbetarna ha större kompetens 
på sitt specialområde än HR-chefen. Intervjupersonerna framhöll att deras ledarskap 
måste anpassas efter att leda experter. Experter kan inte detaljstyras utan kräver att få 
arbeta självständigt. Intervjupersonerna betonade att deras ledarroll blir framför allt 
rådgivande.  

 
[J]ag väldigt mycket med att vi diskuterar ihop oss och de medarbetare som jag har här dem är 
väldigt högt utbildade och kvalificerade allihopa så de finner sig inte heller i detaljstyrning, utan 
det är det egna ansvaret och bara direktiven är klara så. 

 
Även här finns en ambition om att bidra till ett lärande hos medarbetarna att de ges 
möjlighet att utvecklas. En av undersökningsdeltagarna menade att hans ambition som 
ledare var att hans medarbetare skulle känna sig delaktiga och att de skulle få möjlighet 
att utvecklas. Han menade att en ledare uppnår det genom att visa att denne litar och har 
förtroende för sina medarbetare genom att ge ansvar.  

 
En av intervjupersonerna påpekade att man kan kräva mer av experter. De ska inte 
behöva ledas genom detaljstyrning utan kan förväntas vara relativt självgående genom 
att de har stor kompetens. Därmed måste ledarskapet anpassas för att inte hämma 
självständigheten hos medarbetarna.  

 
Alla intervjupersoner verkade trivas bra i den här ledarrollen, förutom en med 
erfarenhet av att själv vara expert och chef, och menar att det inte är helt enkelt att vara i 
den positionen och att det centrala som ledare blir att se till att rekrytera rätt människor 
till olika uppgifter. Ledarskapet handlar inte om att lämna över ansvaret för helheten 
utan om att lämna över ansvaret över hur en uppgift ska utföras. 
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[J]ag har tidigare varit chefen som kunde bäst, ... jag satt på en stor kunskapsbas om hur vi gör 
barn-tv. De här frågorna kan inte jag alls lika bra, så det blir den stora skillnaden för mig att jag 
måste se till att jag rekryterar människor... Så det är klart att det är ett annorlunda sätt att leda, 
jag får leda experter och ändå vara chef och det är ju annorlunda. Man får vara ödmjuk.  

 
Intervjupersonerna betonade även vikten av att använda sig av sina medarbetares 
kompetens och klokskap, det är viktigt att vara lyhörd och skapa delaktighet, framför 
allt eftersom HR-chefen är beroende av sina medarbetares kompetens för att kunna 
utföra sitt eget arbete. 

 
Vad gällde ledarskapet gentemot sina medarbetare så var grunden att upprätta goda 
relationer, att skapa förtroende och tillit. Relationen till medarbetarna beskrevs av de 
flesta som att man arbetar relativt nära varandra, det är mycket diskussion och 
medarbetarna ges plats i samtalen. Ledarskapet tycktes framför allt bli tydligt genom 
den formella särställning som personalchefen har och som gör att denne har det yttersta 
ansvaret över arbetet och mandat att fatta beslut och att denne genom sin plats i 
ledningsgruppen kan ha viss information som inte övriga känner till. En deltagare 
menade att ledarskapet var tydligt i vissa situationer. I övrigt beskrevs relationen som 
jämlik. 

 
Makt och frånvaro av makt  

Makt eller snarare frånvaron av makt är ett sista tema som framträder ut materialet. 
Ingen av intervjupersonerna verkade vara chef för att uppnå en maktposition utan hade 
andra skäl till att vara i rollen. Det kunde handla om att det är en position som möjliggör 
att kunna genomföra olika projekt som man brinner för. Ingen av intervjupersonerna 
talade om att det handlar om styrning av människor, att få andra människor att göra som 
de vill. Det tycktes handla om att rollen ger mandat att arbeta med HR.  

 
Av intervjuerna framgick det att HR-chefen har stor makt i vissa situationer när 
organisationen är särskilt sårbar, vid olika kriser, inför nedskärningar och 
omorganisationer. I sådana situationer är organisationen, ledningen och VD:n beroende 
av HR-chefens och HR-avdelningens kunnighet och kompetens vad gäller lagar och 
avtal och hur man ska ta hand om medarbetarna och få dem att inse vikten av en viss 
förändring, få dem att vilja byta arbetsuppgifter eller vad det handlar om. I sådana 
situationer har HR-avdelningen relativt stor makt över organisationen. Trots att det 
finns en påtaglig maktfaktor i rollen var det är ingen som talade direkt om den. Det var i 
ett fall som det blev så att jag ställde en direkt fråga om intervjupersonen tyckte om 
ledarrollen och då fick jag svaret:  

 
[J]ag tycker om att vara ledare, det gör jag, men jag har inget egentligen behov av makten. För 
där kanske jag är lite naiv och inser inte att jag kanske behöver den där makten mycket mycket 
mer. Det handlar mer om att jag älskar att driva saker och få saker att hända och då blir det 
naturligt att jag tar på mig den rollen och men ibland är jag lite naiv tycker jag, och inte förstår 
att jag ska använda mig mer av det. 

 
På frågan om vad intervjupersonerna ville utveckla i sitt ledarskap var det en som  
svarade med att beskriva en specifik ledarsituation hon skulle vilja ha möjligheten att 
uppleva. Övriga talade om konkreta saker som de behövde bli bättre på, att ha bättre 
tålamod eller att hinna med mer återkopplingssamtal och att informera bättre. Annat 
som talades om vad gällde den personliga utvecklingen som ledare var inte att fortsätta 
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som chef utan att specialisera sig i olika HR-områden, ledarskapsutveckling eller 
kommunikationsfrågor. En svarade att:  

 
[J]ag kan inte tänka mig att vara chef till 65årsdagen och gå i pension, nej. Utan så småningom 
vill jag nog prova på att göra någonting annat. Och släppa chefskapet och nisha mig inom det här 
området.  

 
Att vara HR-chef eller chef var inte det sista steget i karriären utan efter chefsjobbet, 
ledarrollen fanns annat att göra. När intervjupersonerna tillfrågades om vad de ville 
utveckla i sitt ledarskap var det endast några stycken som påtalade att de ville ha nya 
utmaningar som ledare att de ville leda en viss typ av medarbetare osv. Ett antal 
påtalade att de nog skulle vilja göra något helt annat inom HR-området. Fokus i deras 
roll är själva arbetsområdet och inte ledarskapet, tycktes det.  
 
  

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande undersökning var att beskriva och förstå HR-chefens ledarskap 
och roll mot bakgrund av den teoribildning som finns inom ledarskapsforskningens 
område. Ambitionen har varit att genom en bred och öppen metodologisk ansats kunna 
bidra med nya kunskaper och öka förståelsen för ledarskap. Att arbeta med kvalitativ 
metod och ett relativt brett och öppet syfte medför dock en del problem. När det är dags 
att knyta ihop trådarna och presentera vad resultatet faktiskt bidrar med vad gäller nya 
kunskaper och insikter uppstår en del frågetecken kring hur resultatet kan tolkas. Det är 
några punkter som jag tycker är viktigt att lyfta fram innan vi går vidare till att diskutera 
resultatet. 
 
Resultatet i den här undersökningen utgår från de intervjuade ledarnas perspektiv och 
visar hur dessa personer definierar sitt ledarskap och sitt uppdrag. Det ger ett relativt 
begränsat perspektiv vilket delvis är en funktion av begränsat tidsutrymme. Därmed går 
man miste om hur ledaren uppfattas av kollegor, medarbetare och hur deras bild av 
ledarens uppdrag och ledarens roll i organisationen. Resultatet kan dock ge en 
fingervisning om vilka aspekter som är väsentliga för att förstå ledarsituationen och som 
man borde undersöka vidare. Det hade varit mycket intressant att komplettera ledarnas 
egna ord med medarbetares och chefskollegors uppfattning om ledarskapet och 
uppdragets utformning. Framför allt hade det varit intressant med tanke på att kunna 
säga något om ledarskapets effektivitet. Det vore även intressant att titta på 
interaktionen mellan chefer i ledningsgruppen för att få en uppfattning om vilka normer 
som råder på de olika arbetsplatserna vad gäller just ledarstil och person.  
 
Intervju som metod är vanskligt och det kräver mycket av intervjuaren, jag har efter 
bästa förmåga försökt ställa så öppna och icke-ledande frågor som möjligt. Ambitionen 
har varit att låta intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter leda. Samtidigt anser 
jag att det var den rätta metoden för den här undersökningen, ett delsyfte var att kunna 
bidra med något nytt och tänkvärt. Undersökningen har väckt en del tankar som jag tror 
är intressanta och givande att gå vidare med. Naturligtvis finns det problem med att 
välja ett så öppet och oprecist syfte. Genom att jag eftersträvade en öppen ansats för att 
kunna skapa en helhetsbild så innebar det att min intervjuguide bestod av relativt stora 
frågor eller frågeområden och varje intervju utformades i hög utsträckning efter 
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intervjupersonens specifika situation vilket gör det svårt att värdera svaren och resultatet 
och relatera dem till varandra. Med ett rakare syfte och en tydligare frågeställning hade 
frågorna som ställdes till intervjupersonerna kunnat bli mer lätthanterliga i analysfasen.  
 
Jag har strävat efter att ha en så öppen och genomskinlig forskningsprocess som 
möjligt, att vara tydlig med mina utgångspunkter och grundantaganden. 
Urvalsförfarandet, datainsamlingen och analysprocessen redogörs för i metodavsnittet. 
Ett problem vad gäller reliabiliteten är analysprocessen eftersom ingen oberoende 
bedömning gjorts av innehållet i de transkriberade intervjuerna i förhållande till de 
kategorier som resultatet består av.  
 
Vad gäller kvalitativ forskning kan man tala om graden av användbarhet som ett 
kriterium för undersökningens validitet. I viss utsträckning överensstämmer 
undersökningens resultat med tidigare forskning. Däremot anser jag att det finns en 
användbarhet främst genom att undersökningen kan fungera som en utgångspunkt för 
vidare diskussion såväl kring ledarskap som hur ledarskapsforskning kan bedrivas. Jag 
tänker exempelvis på att det skulle vara intressant att gå vidare med att utföra fallstudier 
på vissa av de arbetsplatser som var aktuella i undersökningen och då göra en mer 
ingående undersökning av kollegor och medarbetare. Genom att utföra en fallstudie kan 
man precisera syfte och frågeställning samtidigt som man kan uppnå ett 
helhetsperspektiv inom ramen för den specifika arbetsplatsen.  
 
Man kan ha olika perspektiv på ledarskap som företeelse. Andersen (1994) menar att 
ledarskap kan uppfattas dels som ett specifikt fenomen och dels som ett socialt 
fenomen. Han anser att ledarskap är något i grunden specifikt och eget och att det bör 
vara utgångspunkten när man studerar ledarskap, även om det finns en social 
dimension. Resultatet från föreliggande undersökning ger snarare stöd för att 
ledarskapet bör förstås utifrån dess sociala kontext. Det är ett relativt självklart 
konstaterande att det krävs att det finns personer att leda för att man ska kunna tala om 
ett ledarskap. Dessa personer måste i sin tur låta sig ledas, det vill säga ge någon mandat 
att leda. På så vis är utgångspunkten för ett ledarskap en social interaktion och en social 
process. För att förstå ledarskapet krävs utifrån detta perspektiv en förståelse för det 
sammanhang som ledarskapet uppstår i. Vad beror det på att just den personen får 
mandat och förtroende att leda, varför fungerar just den här sortens ledarskap men inte 
det där, varför tror den utsedda ledaren att en viss ledarstil ska fungera? Med det här 
perspektivet blir många olika dimensioner och aktörer centrala att lyfta upp för att 
generera förståelse för ledarskapet.  
 
När det gäller att skapa förståelse för ett visst ledarskap på en arbetsplats kan man tänka 
att det är sådant som exempelvis organisationens kultur och sedvänjor, arbetsgruppens 
sammansättning, vilka kompetensområden som finns, vilken bakgrund personerna 
ifråga har och erfarenheter, vilken typ av arbetssätt som finns i organisationen som 
utgör ledarskapets kontext och som man bör undersöka. På alla arbetsplatser finns 
föreställningar och förväntningar på ledaren och ledarskapet bland kollegor och 
medarbetare. I resultatet från den här undersökningen betonades just kollegor och 
medarbetare som centrala för hur ledarskapet utformades. Man kan tala om dem som 
situationella variabler som kan hjälpa till att förklara och förstå ledarskapets 
utformning.  
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Intervjupersonerna i föreliggande undersökning lyfter fram ett flertal situationella 
faktorer som viktiga för utformandet av ledarskapet såsom kollegor, medarbetarnas 
behov, gruppens sammansättning. Samtidigt tycks flera av dessa ledare anse att deras 
personlighet är mycket viktigt. Man kan tänka sig att ledaren själv uppfattar att den egna 
personen har störst betydelse för det egna ledarskapet medan omgivningen och 
utomstående kan ha en helt annan bild som skapar en bättre förståelse för ett visst 
ledarskap än om man bara går efter vad ledaren själv tänker.  
 
Jag tror att det är viktigt att se ledaren som en social figur som är öppen för intryck och 
påverkan från omgivningen. Det är naturligtvis delvis en fråga om personlighet hur 
mottaglig för intryck och öppen för påverkan från omgivningen en person är. Man kan 
dock anta att likväl som att ledaren utövar påverkan på sin omgivning så påverkar 
omgivningen ledaren. Forskning har visat att vad gäller ledarskap så finns det en i 
någon bemärkelse allmän uppfattning om egenskaper och beteende som man förknippar 
med och uppfattar som typiska för en ledare (Hogan, Curphy & Hogan, 1994). Man kan 
tänka sig att den här allmänna uppfattningen kan variera något mellan olika miljöer och 
arbetsplatser men att det är svårt att få ett ledarmandat om man på många punkter skiljer 
sig från den rådande normen för hur en ledare ska vara.  
 
I den här undersökningen intervjuades främst kvinnliga chefer framför allt med 
anledning av att det är främst kvinnor som innehar HR-chefsrollen. Kön är ett exempel 
på hur man kan skilja sig från den allmänna uppfattningen om vad en ledare är. 
Ledarskapsforskning har bland annat fastställt att maskulinitet förknippas med 
ledarskap (Nystedt, 1996). Genusforskning menar att manlighet är något som ses som 
en integrerad del av ledarskapsbegreppet, ledarrollen är en del av det manliga idealet. 
Kvinnligt ledarskap har kommit att betraktas utifrån två olika perspektiv. Antingen är 
den kvinnliga ledaren en annorlunda resurs, hon tillför något annorlunda såsom 
kommunikation, fokus på relationer och känslor, eller så anses det kvinnliga ledarskapet 
vara en outnyttjad resurs genom att kvinnan väljer fel utbildning, saknar rätt erfarenhet, 
har dåligt självförtroende och ingen ledarinstinkt (Fogelberg Eriksson, 2005).  
 
Om det här är en del av den allmänna uppfattningen, även om det är på ett omedvetet 
plan, kan det tänkas att det påverkar synen på en kvinna som ledare både hos 
omgivningen och hos henne själv. Det är också ett ämne som pratas mycket om idag, 
varför det saknas kvinnor på ledande befattningar inom företagen. En viktig lärdom 
torde vara att om det finns en ledarnorm i det allmänna medvetandet som definierar 
kvinnligt ledarskap som något per se avvikande eller bristfälligt så kan det förklara 
varför situationen ser ut som den gör i många företagsledningar. Kanske kan man 
definiera genus som en situationsbunden variabel som för män skapar större 
rörelsefrihet och ger makt men som fungerar tvärtom för kvinnor.  
 
Det här resonemanget är naturligtvis inget som ska generaliseras till alla organisationer 
och alla människor, men det kan lika fullt vara en viktig lärdom i sammanhanget. 
Framförallt vill jag använda det som ett exempel på att omgivningens föreställningar 
och förväntningar på ledaren som person känns som en viktig nyckel till att förstå 
ledarsituationen, det vill säga förutsättningarna för ledarskapet. En person kan avvika 
från en ledarnorm på annat vis än att ha fel kön, man kan ha ett annat sätt att se på 
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ledarrollen, en annan tanke med vad ens uppdrag som ledare är än vad den gängse 
uppfattningen på just den här arbetsplatsen råkar vara. En poäng jag vill göra med det 
här resonemanget är att om man som ledare på olika vis skiljer sig vad gäller beteende 
eller personlighet från den allmänna uppfattning om vad en ledare är och gör så kan det 
bli svårt att få legitimitet för sitt ledarskap i det sammanhanget. Det kan jämföras med 
Fiedlers tanke att personlighet måste stämma överens med situation för att ledarskapet 
ska kunna bli effektivt (Andersen, 1994).  
 
Det kan även vara intressant att påminna om Hogans indelning i så kallade starka och 
svaga situationer (Schneider & Smith, 2004). Man kan tänka sig att när en ledares 
personlighet och beteende i hög utsträckning stämmer överens med den rådande 
ledarnormen så får den personen en stor rörelsefrihet i de flesta situationer och kanske 
skapas då intrycket av att denne ledares personlighet har stor betydelse för ledarskapet. 
Kanske upplever ledaren själv också att han får stort utrymme och inte är bunden av 
praxis och sedvänja. Man kan vidare tänka sig att en sådan ledare har stor trovärdighet 
bland sina medarbetare och kollegor och därför också kan bryta mot vissa normer utan 
att bli ifrågasatt. En person som däremot från början uppfattas som avvikande och vars 
ledarskap därmed saknar legitimitet uppfattar sig troligtvis i högre utsträckning som 
styrd av rådande normer och rutiner och som att det finns litet utrymme för den egna 
personen. Också med detta resonemang betonas att ledarskapet i hög grad är en social 
situation och att det sociala samspelet är centralt såväl för att förstå hur ledaren ser på 
sitt ledarskap som hur ledarskapet upplevs av omgivningen. Intervjupersonerna i den 
här undersökningen talade om att det fanns i det vardagliga arbetet olika föreställningar 
hos kollegor och medarbetare om uppdraget och rollen som styrde istället för att det var 
HR-chefens egen personliga förståelse och utformning av uppdraget som styrde. I andra 
mer utsatta situationer däremot förlitade sig organisationen på att HR-chefen skulle 
träda in och ta hand om situationen. I dessa situationer fanns mer utrymme för 
personligheten att styra inriktningen på ledarskapet.  
 
När man talar om en allmän ledarskapsnorm är det viktigt att ha i åtanke att en sådan 
norm dels är föränderlig och dels att den i hög utsträckning finns på ett omedvetet plan 
både hos människor och hos organisationer. Om man tittar på de olika transformativa 
ledarstilarna som Bass och Riggio (2006) beskriver så märks en tydlig förändring sedan 
exempelvis då Ohio-studierna genomfördes. Det handlar inte enbart om att 
organisationers behov har förändrats utan även om att vår uppfattning av gott ledarskap 
och ledare har förändrats. Sedan kan man ju fundera över vilket som är en effekt av den 
andra. Man kan dock tänka sig att det är viktigt att medvetandegöra och synliggöra 
sådana normer och föreställningar som finns i väggarna på en arbetsplats både för att 
förstå uppkommen situation men även för att förstå vilka förändringar som är 
nödvändiga. Det här stämmer överens med det Bjerlöv (2002) skriver om sensemaking, 
att det är en process som innehåller reflektion, insikt och mognad och att det är ett 
viktigt verktyg för organisationer för att kunna lära och utvecklas.  
 
Något som är nära förknippat med ledarskap är maktbegreppet. Farmer och Aguinis 
(2005) påpekar att också maktbegreppet är socialt. De menar att makt bygger på 
beroende, det vill säga människor tillskriver någon makt om denne har tillgång och 
kontroll över resurser som människor har behov av och vill komma åt. Det krävs alltså 
både att personer anser att de är i en beroendeställning till en person och att personen i 



 

 

28   

fråga är medveten om beroendet och utövar sin makt för att det ska kunna sägas att 
makten har realiserats. Ledarskap är en process genom vilken makt kan utövas, på så vis 
kan makt beskrivas som ett ledningsverktyg.  
 
McClelland menar att ledarskap kan motiveras av tre olika behov; prestation – behovet 
att prestera bättre än andra personer, tillhörighet – behovet att etablera och upprätthålla 
goda och nära relationer med andra människor, och makt – behovet att kontrollera och 
påverka andra människor, samt behovet av att ansvara för andra människor och deras 
arbete. Maktbehovet är dock inte bara kopplat till personlighet utan även till situation. 
McClelland har även tittat på sambanden mellan en ledares motivationsprofil och 
ledarskapets effektivitet. Prestations- och tillhörighetsbehov skapar inte ett effektivt och 
framgångsrikt ledarskap. McClelland påpekar dock att ledare som arbetar med 
personalansvar och med förhandlingar kan ha ett tillhörighetsbehov utan att för den 
skull förlora i effektivitet och framgång (Andersen, 1994). 
 
Maktbehovet däremot beskriver McClelland som nära förknippat med ledarrollen, 
empiriska studier visar att framgångsrika ledare i stora företag karaktäriseras av högt 
maktbehov, lågt tillhörighetsbehov och hög självkontroll. Det är dock viktigt att skilja 
mellan personlig och socialiserad makt. Personligt maktbehov handlar om att uppnå 
något för sin egen vinning, medan socialiserat maktbehov handlar om att vilja skapa 
något och uppnå mål för kollektivets skull, för organisationens bästa (Andersen, 1994). 
Även Bass och Riggio (2006) gör denna distinktion. De menar att det finns två typer av 
karismatiska ledare, personliga och socialiserade där den personliga karismatiska 
ledaren motiveras av de egna behoven medan en socialiserad karismatisk ledare 
motiveras av organisationens behov och mål. 
 
En intressant del av resultat från föreliggande undersökning pekar på att 
intervjupersonerna inte tycktes vara motiverade av makt. Vad kan det bero på att dessa 
ledare verkade antingen ointresserade eller omedvetna om den makt som vanligtvis 
förknippas med ledarskap och ledarrollen. Handlar det om att de inte upplevde att de har 
makt eller att de helt enkelt inte eftersträvade makt? Det har möjligtvis att göra med hur 
den allmänna bilden av ledarskap ser ut, vad den traditionella ledaren står för. HR-
chefen är en ny företeelse inom många organisationer och han är inte en självklar del av 
en ledningsgrupp. Den traditionella ledaren har ofta sin bakgrund i ekonomi eller som 
ingenjör, inte i beteendevetenskap. Den traditionella ledaren är ofta man och HR-chefen 
är många gånger en kvinna. HR-chefsskapet är inte i nuläget en språngbräda till högre 
chefsposter i organisationer. Detta kan tänkas färga uppfattningen av rollen såväl hos 
dem som innehar den som hos omgivningen.  
 
Ledarskap är ett mycket stort forskningsfält och kan problematiseras utifrån ett stort 
antal perspektiv och angreppssätt. Det blir därför mycket viktigt att man är tydlig med 
sina utgångspunkter och perspektiv när man studerar ledarskap. Om man utgår ifrån att 
ledarskap främst bör ses som ett socialt fenomen, eller en social process om man så vill, 
så kommer man, enligt min mening, att använda olika situationella förklaringsvariabler i 
likhet med Fiedler och de som följer i hans fotspår. När man tittar enbart på sådant som 
personlighet eller en viss ledarstil så riskerar man att analysen blir mindre nyanserad. 
Det är den problematik som Nystedt (1994) påtalar. Han menar att mycket av 
ledarskapsforskning blivit förenklad och därmed inte lyckats förklara komplexa 
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samband och situationer. Genom att definiera ledarskapet som en social process företar 
man sig att inte bara studera en liten del utan att eftersträva en helhetsbild av ledarskap. 
Det finns naturligtvis en rad svårigheter med ett sådant angreppssätt.  
 
Det är viktigt att reflektera kring vad syftet är med ledarskapsforskning. Handlar det om 
att identifiera ledargestalter, att förstå varför ledarskapet är utformat på ett visst sätt i en 
viss organisation, att förstå varför ett visst ledarskap inte fungerar? Eller handlar det om 
att kunna predicera vilken typ av ledare som behövs för att nå ett visst resultat i en viss 
situation? Forskning kan naturligtvis ha olika syften men det är i alla fall relevant att 
ställa sig frågan. Forskningens syfte är viktigt inte minst vad gäller det metodologiska, 
det vill säga hur man på bästa sätt genomför forskningen, vilken metod man ska 
använda. Vad gäller detta tror jag att det är mycket viktigt att vara medveten om sina 
grundantaganden för att syftet ska bli klart formulerat och utifrån syftet kunna välja rätt 
undersökningsmetod. Om man tittar på effektivitetsbegreppet exempelvis är det tydligt 
att det begreppet kan ha olika innebörd beroende av just vilken grundsyn man har på 
ledarskap.  
 
Ledarskapet i företag idag handlar relativt lite om att förvalta och desto mer om att 
utveckla och utbilda, coacha, motivera och inspirera. Arbetskraften idag består till stor 
del av välutbildade människor. De behöver inte styras utan snarare ledas. De nyare 
ledarskapsteorierna, exempelvis Bass visar också på en förändring av ledaridealet. Och 
som sagt tror jag att det är viktigt för organisationer att ha en förståelse kring detta.   
 
Sammanfattningsvis har jag för egen del lärt mig mycket såväl om ledarskap som om 
själva forskningsprocessen. Något som jag har tagit till mig som en lärdom efter arbetet 
med den här undersökningen är att ledarskap i hög grad är ett socialt fenomen och att 
det viktiga är vad som händer i interaktionen mellan ledare och ledda eftersom det är 
där ledarskapet uppstår och legitimeras. Vidare tar jag med mig att 
effektivitetsbegreppet är mycket centralt för ledarskapsstudier. För att det ska finnas en 
användbarhet är det viktigt att man tillämpar något kriterium mot vilket man studerar 
ledarskapet. Detta för att kunna uttala sig om ledarskapets framgång. Här tror jag också 
att det är viktigt att reflektera över hur ledaren själv uppfattar sitt uppdrag och mot 
bakgrund av det bestämma ett jämförelsekriterium. 
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