
HR-PERSONERS BESKRIVNING AV BRA LEDARSKAP
OCH HUR DE VERKAR FÖR BRA LEDARSKAP INOM

ORGANISATIONEN

         Christine Malmer

Handledare: Katharina Näswall
VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 HÖGSKOLEPOÄNG 2009

STOCKHOLMS UNIVERSITET
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN



HR-PERSONERS BESKRIVNING AV BRA LEDARSKAP OCH HUR DE VERKAR
FÖR BRA LEDARSKAP INOM ORGANISATIONEN

Christine Malmer

Personer som arbetar med human resource (HR) har ett samarbete
med cheferna i organisationen. Föreliggande studie är kvalitativ, där
personer som arbetar med HR beskriver bra ledarskap och hur de
verkar för bra ledarskap inom organisationen, vilket även var
studiens syfte att undersöka. Resultatet baserades på
halvstrukturerade djupintervjuer med sex HR-personer. Resultaten
tolkades genom en kombination av deduktiv och induktiv tematisk
analys. Studien resulterade i åtta teman gällande beskrivning av bra
ledarskap, vilka i diskussionen strukturerades upp till tre faktorer;
personlig mognad, social kompetens och chefsförmåga. De teman i
resultatet som rörde ledarskapsutveckling bestod av utbildningar,
forum, nätverk och mentorskap för chefer. Det framkom att HR-
personer verkar för bra ledarskap genom att erbjuda cheferna stöd
och coachning samt agera bollplank. Stora delar av resultatet kunde
kopplas till tidigare ledarskapsforskning. Studien kan anses vara
användbar för personer som arbetar med HR, men också för personer
som är engagerade i ledarskapsfrågor.

Att arbeta på en personalavdelning, även kallad human resource-avdelning (HR-
avdelning), innebär att arbeta med det som rör de anställda i företaget, det som på
engelska benämns ”human resource management”. En för denna uppsats syften
användbar definition av human resource management är alla insatser rörande
humankapitalet som görs för att företaget ska uppnå sina mål och utvecklas (Granberg,
2004). De som arbetar med HR har benämnts olika under olika perioder. De
högskolestuderande som i Sverige gått PAO-programmet (personal, arbete och
organisation), kallar ofta sig själva för personalvetare. I många företag används istället
engelska titlar på HR-medarbetarna, vilket beror på internationaliseringen. Exempel på
dylika titlar är human resource development manager eller human resource manager
(Granberg, 2004). I denna uppsats används begreppet HR-person för personer som
arbetar med det som rör de anställda i företaget.

Att hantera personaladministration är ingen ny företeelse, men det var först långt in på
1900-talet som personalfrågor började hanteras på ett mer medvetet och systematiskt
sätt. I Sverige har arbetet benämnts personaltjänst och personaladministration och det
var under 1980-talets senare del som begreppet human resource management började
bli allt vanligare (Granberg, 2004). Under de senaste tio åren har HR-personer arbetat
mer medvetet för att få sitt arbete att stämma överens med affärsstrategierna i företaget.
HR-personer har fått handledning för att säkerställa att HR-arbetet bidrar till att
leverera affärsresultat (Ulrich & Brockbank, 2007). Att HR-processer, HR-avdelningar
och HR-medarbetare verkar för att skapa positiva resultat för viktiga intressenter, så
som medarbetare, linjechefer, kunder och investerare, benämns värdeskapande HR.
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Detta värdeskapande HR-arbete antas leda till att HR blir mer trovärdigt, respekterat
och inflytelserikt (Ulrich & Brockbank, 2007).

En  av  de  funktioner  som  HR-personer  har  är  att  vara  stöd  till  cheferna  inom
organisationen och att arbeta med kompetensutveckling av dessa. Chefsförsörjning och
chefsutveckling uppfattas ofta som nyckelfrågor för HR-avdelningen (Granberg, 2004).
Chefsförsörjning består av aktiviteter som rör rekrytering, utveckling av och värdering
av chefer och syftar bland annat till att bibehålla cheferna i organisationen och se till att
dessa agerar på ett tillfredställande sätt (Tengblad, 1997). HR-personer och chefer i
organisationer har länge samarbetat med varandra. Dock har det under de senaste sjuttio
åren skett förändringar gällande vad de har samarbetat kring (Ulrich & Brockbank,
2007). Under 1930-talet rörde samarbetet främst villkoren för medarbetarnas kontrakt,
men i och med att HR-området utvecklades började de mer samverka kring hur HR-
processer så som anställningar, utbildning, utvärdering och belöningar skulle utformas
och levereras (Ulrich & Brockbank, 2007). Det var vid slutet av 1960-talet som HR-
funktionen började engagera sig inom området chefsförsörjning (Tengblad, 1997).

På senare tid har HR-funktionen även börjat engagera cheferna i att göra HR-
processerna mer samstämmiga med affärsstrategier och affärsmål. HR-personer
utformar, främjar och rekommenderar en HR-agenda och stöttar cheferna, men det är
cheferna som har det slutgiltiga ansvaret för att godkänna och utföra HR-arbetet precis
som för andra ekonomiska beslut och marknadsföring. HR-medarbetarna har gått från
att fokusera på själva arbetsmetoderna till att hjälpa cheferna att nå sina mål (Ulrich &
Brockbank, 2007).

Organisationer har ofta en explicit definition av vad en ledare är, det vill säga ett tydligt
uttalande om vad ledare bör veta, vara, göra och leverera. HR-personerna har unika
möjligheter att upprätta en definition av ledarskap och genom detta hjälpa
organisationens nuvarande ledarskap och att skapa nästa generations ledare. De kan
bedöma hur ledarskapet ser ut idag och vad det finns för luckor i förhållande till
organisationens definition av ledarskap samt investera i framtida ledarskap (Ulrich &
Brockbank, 2007). Eftersom HR-personer ofta har god insyn i och kunskap om
ledarskap är det relevant att undersöka hur de beskriver bra ledarskap och hur de
arbetar för att uppnå bra ledarskap inom organisationen. Vidare kan de även ha ett stort
inflytande på chefsförsörjningen vilken kan påverka organisationens ledarskap och
troligtvis även resultatet. Därför är syftet med föreliggande studie att ta reda på hur HR-
personer beskriver bra ledarskap och hur de verkar för bra ledarskap inom
organisationen.

Ledarskap
Chef- och ledarskap är ett väl utforskat område inom ämnet organisation (Granberg,
2004) och till stor del har forskningen fokuserat på ledarskapets effektivitet. Forskare
har tagit utgångspunkt i egenskaper, förmågor, beteenden, maktinflytande eller vilka
situationer som bestämmer hur väl en ledare kan påverka personalen (Yukl, 2002). Det
vanligaste sättet att mäta hur effektiv en ledare är, är att se på hur väl ledarens personal
presterar och huruvida de når utsatta mål (Yukl, 2002). Ett annat vanligt sätt är att
undersöka personalens attityd gentemot ledaren. Det finns ett flertal andra sätt att mäta
ledares effektivitet på och ibland korrelerar de negativt med varandra. Det är inte heller



3

generellt giltigt vilken mätmetod som är den mest relevanta och därför är det svårt att
allmängiltigt bedöma effektiviteten hos ledare (Yukl, 2002). Vilket mått som är mest
relevant beror på organisationens syfte med ledarskapet (Lönnqvist & Lind, 1998).

När det pratas om chef- och ledarskap nämns också ofta skillnaden mellan en chef och
en ledare. I detta sammanhang avses med ordet chef en person som är utsedd att leda
personal. En chef är en person som blivit utsedd av företagets ledning och har ofta en
formell funktion. Chefens uppgifter är att uppnå vissa förutbestämda mål och att lösa
arbetsuppgifter med hjälp av resurser och beslutsbefogenheter som tilldelats personen
ifråga (Granberg, 2004). Chefens främsta uppgift kan också beskrivas som att uppnå
resultat genom andra och ta ansvar för helheten (Molin, 1994). Det händer ibland att en
specialist som är framgångsrik inom ett område blir utsedd till chef. Detta kan i
olyckliga fall leda till att företaget får en dålig chef samtidigt som de förlorar en
kompetent specialist. För att vara en bra chef bör man vara specialist på att var just chef
(Christerson, 1994). En ledare emellertid är, enligt ett socialpsykologiskt perspektiv, en
roll eller behörighet som en grupp ger till en person och som leder gruppen i dess
arbete. En person kan inte ta behörighet som ledare, endast tilldelas behörighet av
gruppen. Som chef är det en utmaning att dels uppfylla de krav som ledningen i
organisation ställer på denne och samtidigt bli behörig som ledare i gruppen (Granberg,
2004). Organisationer har uppstått för att åstadkomma något, producera ett resultat och
uppnå mål. Ledarskap innebär att på ett effektivt sätt nå dessa uppställda mål, men att
samtidigt skapa hög arbetstrivsel bland medarbetarna och att se till att kompetens
utvecklas (Christerson, 1994). Föreliggande studie avgränsas till att behandla frågor
rörande ledarskap och i synnerhet ledarskap som del av gott chefsskap.

Det finns ett otal teorier om ledarskap och forskare har hittat spår av
ledarskapsforskning från tidigt 1900-tal. Men det var först under 1930-talet som
ledarskapsforskningen blev mer organiserad och vetenskapligt grundad (Avolio,
Reichard, Hannah, Walumbwa & Chan, 2009). Ledarskapsforskningen har även ändrats
med tiden och i ett av de tidigaste försöken att studera ledarskap tittades främst på
ledarens karaktärsdrag (Yukl, 2002). Under 1930- och 1940-talen gjordes hundratals
studier gällande karaktärsdrag och ledarskap. Men trots detta hittades inte något
karaktärsdrag som skulle garantera ledarskapsframgång. Under 1950-talet började
forskarna titta mer på beteende, det vill säga vad cheferna faktiskt gjorde på arbetet.
Efter det kom teorier om maktinflytande, vilket innebar att forskarna försökte förklara
ledarskapseffektivitet med vilken typ av och hur mycket makt ledaren hade samt hur
makten utövades. Därefter kom den situationsbaserade teorin (Molin, 1994). Här
talades det om hur viktigt det är med kontextuella faktorer för att uppnå
ledarskapseffektivitet. Situationsanpassat ledarskap innebär att inse att medarbetarnas
motivation är viktig, att relationer kan utvecklas och att ledarskapet måste anpassas till
medarbetarnas kompetens och potential samt den specifika situationen och verkligheten
(Molin, 1994). Enligt det situationsanpassade ledarskapet kan chefskapet växla mellan
fyra olika styrformer. Dessa är målstyrning, samråd, övertygning och direktstyrning.
Målstyrning används av chefen när medarbetarnas kompetens är hög och omvärlden
eller situationen är stabil. Förändras medarbetarnas kompetens eller
omvärlden/situation präglas chefens arbetssätt mer av samråd. Sker det en ännu
kraftigare förändring av någon eller bägge parametrarna måste chefen arbeta mer med
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att övertyga medarbetarna. Den sista styrformen, direktstyrning, innebär att beslut
måste fattas snabbt om en situation är akut. Medarbetarnas kunskaper, erfarenheter,
mognad och samarbetsförmåga påverkar chefsrollen liksom den aktuella situationens
karaktär. Välutbildade medarbetare kräver ofta krav på en typ av ledarskap (mer
målstyrning och samråd) till skillnad från medarbetare som är mindre utbildade (mer
övertygning och direktstyrning) (Molin, 1994).

Under åren har forskarna börjat integrera de olika ledarskapsteorierna med varandra,
inte alla men ett par eller några utav dem. Ett exempel på sådan integration är teorin om
karismatiskt ledarskap eller som det också kallas, det transformativa ledarskapet (Yukl,
2002). Det transformativa och transaktionella ledarskapet är två typer av
ledarskapsstilar som de forskats mycket om. Skillnaden mellan dessa två ledarskapstilar
är framförallt vad ledaren och de anställda erbjuder varandra.  Det var 1978 som teorin
om de två ledarskapsstilarna först introducerades. Sedan dess har det gjorts mycket
forskning och revideringar kring dessa begrepp (Judge & Piccolo, 2004).

Det transformativa ledarskapet handlar idag om att ledaren transformerar och inspirerar
medarbetarna att prestera över förväntningar (Avolio, Walumbwa & Weber, 2009). De
karaktärsdrag som återspeglar det transformativa ledarskapet är karisma (eller
idealiserat inflytande), inspiration, intellektuell stimulans och individuellt beaktande
(Bass 2000, Judge & Piccolo, 2004).  Karismatiska ledare är de som de anställda vill
identifiera sig med och som de har förtroende för. Inspiration innebär att ledaren
uppmuntrar och inspirerar de anställda genom att delge visioner som är inspirerande
och tilldragande för de anställda. Det tredje karaktärsdraget är intellektuell stimulans.
Ledaren visar sina anställda nya sätt att se på ett gammalt problem, lär dem att se
svårigheter som ett problem som går att lösa och hjälper till att lyfta fram rationella
lösningar på problemet, vilket får de anställda att bli mer kreativa och innovativa.
Individuellt beaktande är det sista karaktärsdraget som representerar det transformativa
ledarskapet. Det innebär att ledaren uppmärksammar de anställdas olika behov av att
utvecklas och ledaren kan ibland agera som en mentor för de individer som har det
behovet (Bass 2000, Judge & Piccolo, 2004).

Det transaktionella ledarskapet präglas av tre karaktärsdrag vilka är; kontinuerlig
belöning, ledning genom undantag (aktiv) och ledning genom undantag (passiv). Den
kontinuerliga belöningen är ett utbyte av belöning mot arbetskraft mellan ledare och
medarbetare. Ledaren klargör vilka krav som ställas på medarbetaren och sedan kan
medarbetaren bli belönad genom till exempel bonus efter att ha utfört ett bra arbete.
Ledning genom undantag (aktiv) innebär att ledaren sätter upp en klar kvalitetsstandard
för korrekt eller inkorrekt utfört arbete. Ledaren agerar aktivt, det vill säga agerar innan
det uppstår ett för stort problem. Ledning genom undantag (passiv) är en reaktiv
uppföljning av redan begångna fel och problem, det vill säga att ledaren väntar med att
agera tills skadan redan är skedd (Bass 2000, Judge & Piccolo, 2004).

Det transformativa ledarskapet är troligtvis den mest studerade ledarskapsteorin från
1980-talet och framåt. Och det forskarna bland annat har kommit fram till är att det
transaktionella och transformativa ledarskapet snarare kompletterar varandra än att de
motsäger varandra (Nyberg, 2009). Men under början av 2000-talet har forskare delvis
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börjat överge den starka fokusen på bland annat karismatiskt ledarskap. Teorier om
autentiskt ledarskap, etiskt ledarskap, delat ledarskap och rättvist ledarskap har börjat
uppstå och testats empiriskt. En mer ömsesidig och förtroendefull relation mellan
ledaren och medarbetarna verkar bli allt mer viktig för organisationen såväl som för
medarbetaren (Nyberg, 2009).

Avolio, Walumbwa och Weber (2009) beskriver etiskt ledarskap som ett uppvisande av
föredömligt beteende genom egna handlingar och relationer samt uppmuntrande av
sådant beteende hos medarbetare. Autentiskt ledarskap beskriver de som ett mönster av
transparens och etiskt ledarskapsbeteende som uppmuntrar öppenhet i att dela
information som behövs för att kunna ta beslut samtidigt som ledaren accepterar
medarbetarnas synpunkter (Avolio, Walumbwa & Weber, 2009). Autentiskt ledarskap
delas upp i fyra faktorer. Med balanserat övervägande avses att objektivt analysera
relevanta data innan beslut fattas.  Invärtes moraliskt perspektiv avser det att vägledas
av invärtes moraliska normer, som används för att styra sitt eget beteende. Med öppna
relationer avses att visa sitt verkliga jag genom att på ett öppet sätt dela information och
känslor med sin omgivning, anpassat till varje situation. Självmedvetenhet, slutligen,
avser förmågan att visa sina styrkor och svagheter samt på vilket sätt man själv ser ett
sammanhang i arbetet. Dessa fyra dimensioner sammanvävs till en högre nivå som
benämns autentiskt ledarskap. Denna går att mäta oberoende av transformativt
ledarskap och är en signifikant och en positiv prediktor av organisatoriskt
medborgarbeteende, organisatoriskt engagemang samt tillfredsställelse med
överordnade och resultat (Avolio, Walumbwa & Weber, 2009).

Det har visat sig att ledarskapet påverkar hälsan hos medarbetarna (Nyberg, 2009). De
faktorer som Nyberg, Bernin och Theorell (2005) tar upp i sin litteraturstudie som
främjar hälsan hos medarbetarna samt gör att de blir mer tillfredställda med sitt arbete
är att ledaren skall vara karismatisk och kunna inspirera medarbetarna att se en djupare
meningsfullhet i deras eget arbete samt tillhandahålla intellektuellt utbyte. De bör
vidare vara hänsynsfulla gentemot medarbetarna och tillåta dem att ha kontroll över sin
arbetssituation och arbetsmiljö. Därtill bör de initiera strukturer om det behövs, särskilt
i  stressfulla  situationer.  Å  andra  sidan,  det  som  påverkar  medarbetarnas  hälsa  och
arbetstillfredställelse negativ, är om ledaren är hänsynslös och initierar strukturer utan
att visa någon hänsyn till medarbetaren. Att ledaren tar ifrån medarbetarnas delaktighet,
självständighet och kontroll kan också påverka medarbetaren negativt. Det kan också
handla om att ledaren bara använder den transaktionella ledarskapsstilen eller den så
kallade ”låt-gå” ledarskapsstilen genom att inte svara på medarbetarna eller att ledaren
inte kontrollerar vad medarbetarna gör (Nyberg, Bernin & Theorell, 2005).

Ledarskapsutveckling
Utifrån ovanstående resonemang kring gott och dåligt ledarskap följer frågan vad en
organisation kan göra för att öka det goda ledarskapet och minska det dåliga
ledarskapet i organisationen. Ett sätt är naturligtvis att säkerställa rekrytering av och
behållande av goda ledare samt att besätta roller med rätt personer internt. Ett annat sätt
är att utveckla befintliga individer i chefsbefattningar för att förbättra och upprätthålla
deras ledarskapsförmåga. Utveckling och förändring i en konkurrensutsatt organisation
är viktigt för att bibehålla konkurrenskraft och sysselsättning (Molin, 1994). Utveckling
är ett sätt att frigöra talang, vilket kan ske på ett antal olika sätt (Ulrich & Brockbank,
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2007). Yukl (2002) har identifierat tre typer av utvecklingsmetoder för ledare, vilka är
formell träning, utvecklingsaktiviteter och självhjälpande aktiviteter.

Formell träning handlar ofta om ledarskapsutvecklingsprogram, vilket är vanligt att
använda inom många organisationer för att utveckla ledarskapet. Dessa program kan se
olika ut och kan ha olika fokus beroende på vilken ledarskapsteori programmet baseras
på (Yukl, 2002). Inlärning via erfarenhet är ett annat sätt att utvecklas som också är en
typ av formell träning. Studier har visat att inlärning via erfarenhet påverkar ledarskapet
beroende på hur stora utmaningarna är, variationer av uppgifter och uppdrag samt
kvalitén på feedbacken ledaren får (Yukl, 2002). Det som Yukl benämner som
utvecklingsaktiviteter kan till exempel handla om ”360 graders feedback”, jobbrotation,
mentorprogram, utvecklande assessment centers och så vidare. Det är aktiviteter som
utförs av ledaren för att underlätta ledarskapsutvecklingen genom erfarenheter på
arbetet. 360-graders feedback innebär till exempel att ledaren får feedback från ett antal
personer inom dennes närhet i arbetslivet, det kan vara från medarbetare, chefer,
underställda och från kunder (Yukl, 2002). Mentorprogram eller mentorskap är en
process där utvalda personer står för vägledning och råd som skall hjälpa en adept att
utveckla yrkeskarriären. Detta är avsett för att komplettera lärandet i arbetet (Granberg,
2004). Mentorn kan verka både inom samma organisation som adepten eller utanför.
Fördelen med att ha en mentor internt är att denne har kontakter och vet hur
organisationen och dess kultur fungerar. Dock finns det risk att de hamnar i
beroendeställning till varandra. Fördelen med att ha en mentor externt är att adepten får
nya idéer om till exempel ledarskap utifrån vilket även kan påverka organisationen
positivt (Granberg, 2004).

Dock har det visat sig att om utmaningarna är för stora för ledaren kan det istället
minska ledarens utveckling (De Rue & Wellman, 2009). Detta beror på att för stora
utmaningar kan förorsaka oro och rädsla hos ledaren för att misslyckas, vilket leder till
minskad inlärning. Men det handlar också om hur mycket personerna är intresserade av
att lära sig. De som är intresserade av att få ny kunskap är ofta mer motiverade att lära
sig från erfarenheter på arbetsplatsen och värderar dessa erfarenheter högt då det
främjar utvecklingen. Detta till skillnad mot de personer som inte är lika intresserade av
att få ny kunskap, som ofta skyddar sin egen självbild genom att visa upp mönster av
maladaptivt beteende (De Rue & Wellman, 2009).

Självhjälpande aktiviteter är sådana som individen själv kan utföra för att utveckla
hennes eller hans ledarskap. Det kan till exempel vara att själv försöka finna en lämplig
mentor eller utmanande uppdrag. Vidare kan det också handla om att lära sig av sina
misstag eller att på egen hand försöka få relevant feedback från medarbetare (Yukl,
2002) .

Björn Molins (1994) grundidéer om hur chefer bör utvecklas grundas på betydelsen av
att en chef skaffar sig ett helhetsgrepp om verksamheten. De bör också utveckla
underlag och metoder för att kunna kommunicera med medarbetarna, och sen också
göra det. Vidare bör de fungera som visionärer, förebilder, idéskapare, pedagoger och
grupp- och medarbetarutvecklare (Molin, 1994).
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Olika former av ledarskapsutveckling är idag till stor del baserat på teorierna om
transformativt och transaktionellt ledarskap, men det finns de som ifrågasätter detta och
menar att forskare kanske missar andra sätt att utveckla ledarskapet (Pearce, 2007). Day
& Harrison (2007) menar till exempel att för att ledarskapsutvecklingen skall vara så
effektiv som möjligt måste det fokuseras på ledarens egen identitet. Detta för att få
möjligheten till en mer djupgående utveckling till skillnad mot att bara fokuserar på
verktyg och tekniker för att lyckas med ledarskapet. Vidare menar andra forskare att
förmågan att hantera stress har blivit allt viktigare för ledare och att det därför bör
fokuseras mer på självledarskap, delat ledarskap och ledarens fysiska form när det talas
om ledarskapsutveckling (Lovelace, Manz & Alves, 2007). Andra faktorer som olika
forskare tar upp när det gäller att utveckla ledarskapet är betydelsen av nätverk,
kreativitet, emotion och mellanmänskliga relationer (Pearce, 2007). Conger & Fishel
(2007) menar också att det är viktigt att se på ”on-boarding” processen, det vill säga när
en person övergår från att vara medarbetare till att bli en ledare.

Organisationer ser många gånger ledarskapsförmåga som en konkurrensfördel och
investerar ofta mycket pengar i ledarskapsutveckling i enlighet med detta. Av de
resurser som organisationer investerar i organisatoriskt lärande och utveckling, går en
stor del just till ledarskapsutveckling. Dessa aktiviteter sker ofta utanför den egna
arbetsplatsen, så som till exempel genom olika ledarskapskurser och mentorprogram.
Nu börjar dock både forskare och de som arbetar inom området se att övning i verkliga
arbetssituationer på arbetsplatsen är den mest effektiva metoden att utveckla
individuella ledarskapsförmågor (De Rue & Wellman, 2009). Yukl, 2002 menar också
att för att ledarskapsutvecklingen skall vara så effektiv som möjligt inom en
organisation måste den vara förenlig med organisationens konkurrensstrategi samt med
de övriga HR-processerna i organisationen så som karriärrådgivning,
bemanningsbeslut, prestationsvärdering och successionsplanering (Yukl, 2002).

I och med att ledarskapsutvecklingsinsatser ofta formas med inblandning av HR-
personer så är deras syn på ledarskapsutveckling betydelsefull för vilka teorier och
metoder som blir dominerande i diskursen om ledarskapsutveckling. I en
enkätundersökning som Kairos Future, som är ett internationellt forsknings- och
konsultföretag, har genomfört fick bland annat HR-personer svara på frågor gällande
morgondagens ledarskap (Norrman Brandt, 2006). Där kom det fram att HR-personerna
ansåg att attraktiviteten att bli chef har minskat och att chefsrollens svårighetsgrad och
komplexitet har ökat. Vidare trodde de att människor skulle stanna kortare tid i
chefsrollen i framtiden. Orsaken trodde de bland annat var svårigheter att kombinera
familje- och privatliv med jobbet. Strategin för att göra det mer attraktivt att bli chef,
menade HR-personerna, innefattar att få stöd i rollen som chef genom bland annat
mentorskap, coachning och ledarskapsutbildning, samt göra det möjligt att förena
privatliv med jobbet samt även att det skall vara lättare att växla mellan specialistjobb
och ledarjobb (Norrman Brandt, 2006).

Det finns mycket forskning och litteratur kring ledarskap, dock verkar det föreligga viss
brist på forskning gällande synen på ledarskap utifrån ett HR-perspektiv. Föreliggande
studie kan vara intressant på så sätt att HR-personer är en stödfunktion till och har en
roll i utvecklingen och tillsättningen av chefer, vilket med stor sannolikhet påverkar hur
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ledarskapet utförs i organisationen. HR-personers syn på ledarskap och
ledarskapsutveckling påverkar deras beslutsfattande och rekommendationer vid beslut
som rör chefsförsörjning och ledarskapsutveckling i organisationen. Detta kan i sin tur
påverka hur framgångsrikt företaget är, eftersom ett bra ledarskap kan på ett positivt
sätt påverka organisation att bli mer välfungerande, vilket ofta leder till ekonomisk
lönsamhet för företaget. Därför kan det vara viktigt att veta och få en djupare förståelse
för hur de ser på ledarskap och hur de arbetar för att utveckla ledarskapet. Studien kan
vara användbar för personer som arbetar inom HR, men också för personer som besitter
en  chefsroll  eller  på  något  sätt  är  involverad  eller  engagerad  i  chefsförsörjnings-  och
ledarskapsutvecklingsfrågor.

Då HR-personer anses ha en betydelsefull roll när det gäller ledarskapet och
ledarskapsutveckling är syftet med förliggande studie att beskriva hur HR-personer
beskriver bra ledarskap och hur de verkar för bra ledarskap inom organisationen.

Metod

En kvalitativ metod valdes för studien då den fokuserade på personers beskrivningar
och upplevelser av ett fenomen. Vid studier av ett ämne som ledarskap kan kvalitativ
metod vara lämplig att använda (Conger, 1998). Fenomenet innefattar social interaktion
mellan människor på olika nivåer och för att fånga sådana aspekter kan kvalitativ metod
i många fall passa bättre än en kvantitativ enkätstudie (Conger, 1998). En kombination
av induktiv och deduktiv tematisk analys genomfördes. Detta  på grund av mina
förhandskunskaper inom området och eftersom förutbestämda frågeteman fanns i
intervjuguiden. Därefter utvecklades nya teman utifrån intervjumaterialet. Förs
genomfördes en mindre litteraturstudie för att ge underlag till intervjuguiden. Därefter
sammanställdes intervjuguiden med så öppna frågor som möjligt och olika typer av
frågor. Efter att alla intervjuer var genomförda transkriberades samtliga intervjuer och
analyserades och en kompletterande litteraturstudie genomfördes.

Deltagare
I undersökningen deltog sex personer som har en roll på en HR-avdelningen som
innebär att de på ett eller annat sätt arbetar med chefer och chefsutveckling. Dessa
personer kontaktades genom mitt personliga nätverk. Detta innebar att vänner och
familjemedlemmar som arbetade på intressanta arbetsplatser tillfrågades om de kunde
göra en förfrågan till specifika HR-personer på deras arbetsplats gällande att delta i
föreliggande  studie.  Det  innebar  även  att  tidigare  kollegor  som har  en  roll  på  en  HR-
avdelning kontaktades. Ingen direkt personlig relation fanns till någon av deltagarna
som deltog i studien. Deltagarna som valdes ut arbetade inom såväl privat som offentlig
sektor och på olika bolag. De hade olika erfarenhet inom HR vilket gav möjlighet till
vidare perspektiv samt resulterade sannolikt i fler kvaliteter. Respondenterna
kontaktades via telefon och email och alla deltagare fick ett introduktionsbrev som kort
beskrev undersökningens syfte, etiska förhållningsregler samt hur lång tid intervjuerna
beräknades att ta. Till en början kontaktades 8 personer, varav två valde att inte delta i
studien. Vid urvalsförfarandet togs hänsyn till de indirekta faktorerna kön, ålder,
befattning, organisationens storlek och verksamhetssektor. Dessa faktorer kan antas ge



9

kvalitativa variationer i resultatet och har därför tagits med i beräkningarna för att få ett
så representativt urval för populationen HR-personer som möjligt.

De medverkande var fyra kvinnor och två män som arbetade inom HR. De var i
åldrarna 30-62 år där tre personer arbetade inom den privata sektorn och tre inom den
offentliga sektorn. Den första personen var en 41-årig kvinna som hade en
magisterexamen i ekonomi. Hon arbetade som personalchef på ett privat företag med
cirka 2500 anställda. Den andra personen var en 62-årig man, legitimerad psykolog och
arbetade som strateg på en HR-avdelning, med inriktning på chefsförsörjning, på ett
offentligt ägt företag med cirka 10 000 anställda. Den tredje personen var en 32-årig
kvinna med magisterexamen i personal- och arbetsvetenskap med inriktning på
psykologi. Hon arbetade som HR-chef på ett privat företag med cirka 200 anställda.
Den fjärde personen var en 44-årig man som hade en samhällsplanerarexamen och två
mastersutbildningar i ledarskap och organisation. Han arbetade som internkonsult på en
HR-avdelning och hade huvuduppgifter rörande organisation och ledarskapsutveckling,
på ett statligt företag med cirka 700 anställda. Den femte personen var en 53- årig
kvinna. Hon hade en PA-utbildning och en HR/ekonomutbildning och arbetade som
personalchef på ett statligt företag med cirka 500 anställda. Den sjätte personen var en
30-årig kvinna som hade en magisterexamen i ekonomi, med inriktning på organisation
och ledarskap, som arbetade som HR-chef på ett privat företag med 1500 anställda.

Datainsamling
Data samlades in genom djupintervjuer med respondenterna i ett mötesrum på
respektive deltagares arbetsplats. Längden på intervjuerna var mellan 34 och 56
minuter och de spelades in för att sedan kunna transkriberas ordagrant. En intervjuguide
användes i form av några teman med olika tänkbara frågor (se bilaga 1). Intervjun
inleddes med en introduktion av intervjupersonen och syftet med studien framfördes.
Sedan informerades respondenterna om den avsedda längden på intervjun, att den
spelas in, hur data kommer att bearbetas samt etiska förhållningsregler som att data
kommer att behandlas konfidentiellt och att det är frivilligt att delta. Respondenterna
fick även information om att de skulle få godkänna transkriberingen innan data
analyserades om de så önskade. Ingen av respondenterna valde dock att ta del av
transkriberingarna. Intervjuerna fortsatte sedan med att respondenterna fick beskriva
sina tankar och erfarenheter kring innebörden av bra ledarskap samt verkande för bra
ledarskap. Intervjuguiden byggdes på att få ett berättande kring hur det intervjuade HR-
personerna beskriver bra ledarskap och hur de arbetar med att uppnå ett bra ledarskap
inom organisationen. Innehållet i intervjuguiden ändrades något efter den första
intervjun och kompletterande frågor lades till.

Efterforskningar om djupintervjuer och hur de bör utföras baserades främst på studier i
boken Kvalitativa intervjuer (Trost, 2005). Vidare har erfarenhet av djupintervjuer
byggts upp i och med en tidigare övningsuppsats som skrevs i kursen innan
föreliggande studie gjordes. I samband med övningsuppsatsen genomfördes två
djupintervjuer där tillfälle gavs att kritiskt granska det egna sättet att intervjua på.
Därmed erhölls nya kunskaper om mitt personliga sätt att intervjua, vilket möjliggjorde
utveckling av intervjutekniken inför föreliggande studie.
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Analys
Transkribering av intervjuerna gjordes ordagrant inklusive till exempel pauser och
skratt. Därefter analyserades intervjuerna utifrån en tematisk analys. Alla sex
transkriptionerna gicks igenom tills en helhet i texten erhållits. Därefter markerades
nyckelord i kanten och citat som var relevanta för ämnet. Materialet strukturerades och
nyckelorden sorterades in under olika preliminära teman för att få djupare förståelse
och mening. Till en början hittades nitton nyckelord som sorterades in under tolv teman
och all text som hörde just till det temat plockades ut. Därefter sammanfattades
materialet under vartdera tema med egna ord och relevanta citat från respondenterna.
Transkriptionerna gicks igenom ett flertal gånger under analysarbetet för att inte riskera
att missa viktig information.

Resultat

Ur materialet framkom åtta teman som visade sig vara betydelsefulla för vad som utgör
ett bra ledarskap enligt HR-personerna. Därefter framkom även tre teman som avser hur
HR-personerna verkar för bra ledarskap inom organisationen och slutligen också ett
tema som berör HR-rollen när det gäller ledarskap och ledarskapsutveckling.

HR-personers beskrivning av bra ledarskap

Intresse för människor och goda relationer.
En viktig bas för ett bra ledarskap är att ledaren tycker om andra människor, att denne
är intresserad av andra människor och att denne har kunskap om hur människor
fungerar i olika situationer. Ledaren bör ha hög social kompetens och en empatisk
förmåga. Bra ledarskap bygger också på goda relationer, att ledaren har tillit till sina
medarbetare och respekterar dem och deras kompetens och kunskap. Ledaren bör ha ett
bra förhållande till sina medarbetare.

”Ja, jag tror att man behöver kunna bygga förtroende, alltså att man har en
relationsförmåga, och det handlar egentligen om att man ska gilla människor, men det
är en liten annan vinkel på det”

Ledaren behöver vidare kunna bygga upp ett förtroende hos sina medarbetare.
Motsatsen till en bra ledare, det vill säga en dålig ledare, kan bland annat beskrivas så
som att ledaren inte förmår att få sina medarbetares förtroende, vilket i sin tur kan leda
till att ledaren aldrig lyckas skapa en bra arbetsgrupp eller ett bra team. Att ha förståelse
för andra människor och att ha förmågan att bygga upp ett förtroende är viktigt vid ett
samtal med en medarbetare till exempel. Ha förståelse för att medarbetaren kanske
tycker att det är obehagligt att ha ett samtal med sin chef och att kunna sätta sig in i
dennes situation. Därefter ha förmågan bygga upp ett förtroende hos medarbetaren, för
att på ett smidigt sätt kunna föra samtalet framåt och förmedla det, i vissa fall,
obehagliga beskedet.

För att upprätthålla ett bra ledarskap är det viktigt att ledaren arbetar med att behålla en
bra relation med sina medarbetare. Det kan handla om att medarbetarna känner sig
sedda och får möjlighet att utvecklas och ta eget ansvar. Att bibehålla den goda
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relationen med medarbetarna är ett kontinuerligt arbete för ledaren.

Förmåga att kommunicera.
En viktig del i ledarskapet är att ha en god dialog med sina medarbetare och att ha lätt
för att kunna uttrycka sig. Ledaren måste vara en duktig kommunikatör, vilket bland
annat innebär att ledaren måste kunna stå framför en större medarbetargrupp och kunna
föra en dialog med dem för att kunna involvera dem i olika beslut. Men ledaren måste
också kunna föra ett enskilt samtal med varje enskild medarbetare. Det kan ibland vara
svåra samtal, där ledaren kanske måste konfrontera någon medarbetare med att
personen ifråga till exempel inte har utfört sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Detta
upplever många chefer som besvärligt och de kan uppleva det som obehaglig att prata
med sina medarbetare. De kan tycka att bara ha ett vanligt samtal eller ge feedback till
sina medarbetare är svårt. Men det finns chefer som är mycket skickliga på att bygga ett
samtal. Vissa av respondenterna tycker sig se en skillnad mellan yngre och äldre chefer
när det gäller den typen av utmaningar som chef. Att yngre chefer kan uppfattas som
mognare och modigare i sitt sätt att konfrontera medarbetare och att de mycket lättare
tar stöd i sin professionella roll som chef. Den äldre generationen vill inte på samma
sätt ta tag konflikter, de gömmer sig i större utsträckning och tycker att det är jobbigt.
En respondent menade att det kan bero på att de äldre cheferna är luttrade och har varit
med om så mycket att de inte orkar ta tag i problemet.

”Men jag vet inte vad det beror på, men jag uppfattar det så, att yngre är hungriga på
att lösa problem, speciellt när det kan bli lite jobbigt och äldre vill gärna att det bara
ska försvinna av sig själv.”

Ledarens kommunikativa förmåga innebär också att denne bör kunna kommunicera
tydligt med medarbetarna och inte förutsätta att alla förstår. Ledaren bör inte prata eller
delegera indirekt med dem, utan säga rakt ut vad denne till exempel behöver hjälp med.
Syftet är att ha ett tydligt ledarskap, kunna ta beslut, delegera och säga ja eller nej, och
kommunicera detta på ett tillfredställande sätt till medarbetarna. En mindre bra ledare
är  otydlig  och  kan  säga  saker  indirekt  och  i  förbifarten  och  sedan  förvänta  sig  att  se
resultat. Det kan vara besvärligt för medarbetarna att ha en sådan chef. Ledaren måste
också vara medveten om att allt som denne säger, i rollen som chef, förstärks och också
ha förståelse för vilken effekt det har på medarbetarna. I kommunikation ligger också
förmåga till lyhördhet. Ledaren måste kunna lyssna på sina medarbetare och till
exempel fånga upp tidiga signaler på sådant som inte är bra.

En bra ledare är också företagets förlängda arm för att förverkliga affärerna, visionerna
och målen. Därför bör ledaren kunna kommunicera dessa med medarbetarna, det vill
säga vara duktig på att beskriva och förklara målet och kunna koppla företagets mål till
den enhet som ledaren driver. Kommunikation kan också handla om att ledaren skall
kunna representera företaget utåt, gentemot kunder, på ett presentationsmässigt sätt.

”[…] man förstår inte vilken påverkan ens roll har och alltså kan kanske prata skit om
folk, eller kanske pratar illa om ledningen, eller kanske inte får de anställda att förstå
vilket bra företag man jobbar för och man är ju ändå en förlängd arm för ledningen
och man ska också föra deras talan och gillar man inte att göra det, då ska man nog
heller inte vara chef.”
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Förmåga att fatta beslut och kunna delegera.
En god ledare är en ledare som också vågar fatta beslut och kan ta ansvar för
konsekvenserna. Ledaren måste också kunna släppa ifrån sig saker och kunna
delegera till andra. Vidare bör ledare vara tydlig och de bör inte vara rädda för
jobbiga saker utan de bör våga fatta beslut och som underställd skall man känna
förtroende för sin chef och att den verkligen fattar de beslut som bör fattas. Ledaren
bör  kunna  styra  sin  personal  på  rätt  sätt,  men de  bör  undvika  att  vara  för  styrande
och kontrollerande, utan våga ge frihet till sina medarbetare. En dålig ledare kan
beskrivas som att han eller hon vill vara alla till lags och inte vågar ta beslut eller vill
inte ta ansvar.

”[…] för då ska man vara tydlig, det är där man är den där chefen som säger ja
eller nej, som tar ett beslut, som kanske är tuff och stark och som står för gruppens
beslut och kanske också ”frontar” gruppen, alltså står bakom gruppen om det
blåser lite”

Vilja att vara chef och insikt om chefskap
En viktig del i ett ledarskap är att ledaren har tagit ställning till att han/hon vill vara
chef, det vill säga att ledaren har gjort ett aktivt val. För att få en bra bas i ledarskapet är
det viktigt att personen medvetet har reflekterat kring ett chefskap och vad det innebär.
Ledaren är inte längre en i gruppen utan är en företrädare för arbetsgivaren och med
den rollen kommer mycket ansvar. Ledaren måste känna sig bekväm med att ha en
beslutande funktion och ett personligt intresse av att vilja leda andra människor. Vidare
bör ledaren ha en förståelse för ledarskap och ett intresse och inse att det kan vara svårt
att vara chef.  En dålig chef kan ibland beskrivas som att den inte riktigt har förstått sin
roll. En grundläggande förmåga hos ledare är att upprätthålla ledarskapet även under
svårare perioder och fortsätta arbeta. Därför är det viktigt att försöka hitta de personer
som förstår att det finns flera sidor av ledarskapet.

”Man kan inte bara vara chef de där dagarna när solen skiner och äter tårta och alla
tycker att livet är trevligt, man måste även vara det de där dagarna när det regnar ute
och man bara får en torr skorpa”

Självinsikt
Som ledare är det viktigt att ha bra självinsikt och vilja vidareutveckla självinsikten.
Detta innebär att känna sig själv mycket väl, vara öppen med sig själv och veta hur man
själv fungerar och ha en vilja att vidareutveckla detta. Ledaren skall vara prestigelös, ha
mycket självkännedom och en förmåga att leda sig själv. Om han eller hon inte har
förmågan att leda sig själva, så kan det också bli svårt att leda andra. Ledaren bör vara
trygg och säker i sin egen roll och på så sätt våga ge andra utrymme, utmaningar och
möjligheter. Det handlar mycket om att denne ska vara trygg i den situationen som han
eller hon går in i och att våga ge folk ansvar.

”[…] att man bottnar i sitt eget ledarskap och lär sig använda de instrument som finns
till ens förfogande, både det man har i kropp och själ och det som man kan få hjälp
med utanför”
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Balans och situationsanpassning.
Det är viktigt som ledare att kunna kombinera ledarskapet ur företagets synvinkel, det
vill säga att nå mål och driva företaget framåt, men också att leda människor och kunna
se var och en för sig. De chefer som klarar bägge sidor inom ledarskapet, det vill säga
är duktiga på verksamheten men också duktiga på att ta människor, är de som har de
bästa förutsättningarna att blir bra chefer. Ledaren skall kunna sätta sig in i både
ledningens roll och ansvar men också förvalta sina medarbetares kunskap och tankesätt
om hur verksamheten ska gå vidare. Att ha den här balansen kan vara det svåra för
ledaren.

” […] en bra ledare är ju en person som förmår att på ett rimligt sätt balansera olika
delar av sin beteenderepertoar och i sitt sätt att vara.”

Ledaren bör också kunna anpassa sig från situation till situation för att uppnå bra
ledarskap. Att kunna agera på olika sätt i olika situationer, där ledaren och företaget då
ytterst når verksamhetens mål. Ledaren bör kunna vara anpassningsbar i det hänseendet
att medarbetarna behöver olika typer av coachning, stöd och hjälp. Ledare bör då kunna
möta individen där den är och ge det individen behöver i den specifika situationen. De
ska vilja vara synliga och närvarande och samtidigt ta de enskilda samtalen med
medarbetarna. De skall också kunna balansera en mjukhet gentemot medarbetarna med
en fasthet, det vill säga att de skall kunna bestämma, styra och ställa över medarbetarna
men samtidigt kunna ge feedback, uppmuntran och uppskattning.

Förmåga att skapa förutsättningar, utrymme och utveckling.
Ett bra ledarskap kräver att ledaren ser sina medarbetarna och låter dem få utveckling.
Ledaren bör skapa förutsättningar för sina medarbetare så att de kan utföra sitt arbete
och våga ge det utrymme personen behöver så att han eller hon får möjlighet att ta
ansvar och utvecklas inom organisationen. En trygg ledare vågar ge andra utrymme och
utmaningar. Det handlar vidare om att låta medarbetarna växa i organisationen och låta
deras kompetens och kunskap komma till nytta och glädje för alla.

”Det här med att få människor att känna sig sedda, att de känner att de utvecklas och
tar eget ansvar, alltså det är ju inget som jag som chef kan säga vid ett
medarbetarsamtal och sen så säger jag inget mer eller gör ingenting förrän nästa
medarbetarsamtal. Utan det är ju ett kontinuerligt arbete med medarbetarna, det är ju
det som ibland är fruktansvärt tröttsamt som chef.”

Ledaren bör vilja och drivas av att utveckla andra. Drivs ledaren inte av det, är
personen i fråga kanske inte chef av rätt skäl. Att drivas av att utveckla medarbetarna
och får dem att prestera är en bra grund att stå på som chef.

För att kunna utveckla medarbetarna och låta dem växa på en individnivå är det viktigt
att kunna lyssna och förstå vad individen behöver. Vidare behöver medarbetaren själv
förstå varför de skall göra vissa arbetsuppgifter, var de är på väg och vad målet är. Man
får en hög effekt när människor begriper vad de gör och varför. Ofta handlar det om att
människor vill känna någon mening i det de gör för att de ska utföra ett bra arbete.
Ledaren kan hjälpa medarbetaren med detta genom tydlighet och riktlinjer. De kan



14

hjälpa medarbetaren med prioriteringar och genom att sätta upp mål och tillhandahålla
verktyg för att medarbetaren skall klara sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt.

Rättvisa.
Ett rättvist ledarskap är viktigt för att inte skapa konflikter i gruppen så som till
exempel avundsjuka, missnöje och improduktivitet. Det kan till exempel handla om
orättvis lönesättning, diskriminering mellan män och kvinnor eller att chefen har
favoriter bland medarbetarna. Ett sådant beteende kan leda till att gruppen lägger fokus
på fel saker. Chefer som är orättvisa och behandlar personer i gruppen olika kan också
leda till att gruppens resultat blir dåligt. Här kan HR-personer ha en viktig roll genom
att gå in och stötta chefen i sådana situationer. HR-personen kan belysa att det är
missnöje i gruppen och att chefen bör tänka på till exempel manligt och kvinnligt,
diskrimineringsfrågor och att behandla alla medarbetare rättvist. Ibland kan ledaren
sätta sig själv främst, men en bra ledare bör sätta gruppen framför sig själv, eftersom
det är chefen som skall lyfta gruppen och inte gruppen som ska lyfta chefen.

”[…]där var det en tjej som har gått ner på 75% för att hon har småbarn och så typiskt
nog så är det en kille i samma team som inte alls har gått ner till 75%, men han går
hem samma tid som henne varje dag för att han ska hämta barn på dagis […] då är det
min roll att hjälpa chefen att göra ett bra jobb, för han har inte sett det här och han vet
inte att det kanske pyr under ytan i hans team” (korrigerat för talspråk)

Hur HR-personer verkar för bra ledarskap

Ledarskapsutbildningar.
Ett vanligt sätt att ge ledare kunskap om ledarskap och möjlighet till utveckling är via
ledarskapsutbildningar och utvecklingsprogram. De här programmen sker ofta med
hjälp av externa utbildare, men det kan även vara interna resurser inom organisationen
som håller i dessa utbildningar, eller åtminstone delar av dem. Ibland kan det vara
viktigt att ta in externa resurser för att få in leverantörer som är nytänkande. En del
företag låter cheferna söka till dessa program och motivera varför de just vill gå den
utbildningen. HR-personen tittar då på vilket behov chefen anses ha samt när företaget
senast gjorde en utbildningsinsats för chefen ifråga.

Organisationer använder sig också av obligatoriska chefsutbildningar och där företaget
vill att alla chefsnivåer skall vara med samtidigt. Detta för att skapa en plattform och så
att alla har en gemensam syn på vad bra ledarskap är. Ofta består dessa utbildningar av
två  delar.  Den ena  omfattar  konkret  kunskap  som en  chef  måste  ha,  som till  exempel
arbetsmiljö, arbetsrätt och ekonomisk styrning. Den andra delen brukar handla mer om
personlig utveckling och hur ledaren skall styra och agera med människor. Företaget
kan också välja att utföra olika slags utbildningar beroende på vad det finns för behov.
Det kan till exempel handla om att HR-personen och ledningen ser att det finns ett
behov av att öka kunskapen om ekonomi eller om hur rehabiliteringsprocessen går till.
Då kan HR-personen se till att det hålls en sådan utbildning för cheferna.

”Att se till att vi har förberedande chefsutvecklingsprogram som gör att vi utbildar
blivande chefer, att vi har en fungerande inskolning av våra chefer, att vi har en
fungerande utveckling av våra chefer och att vi tar hand om de som ska byta jobb och
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de som ska sluta som chefer”

Flertalet av företagen arbetar med förberedande chefsutvecklingsprogram, vilket
innebär att de utbildar blivande chefer i ledarskap. Därefter finns det även
vidareutbildningar inom ledarskapet som kan nå ända upp till den högsta nivån, så som
VD:ar och andra chefer i ledningsgruppen. Andra organisationer låter personer som
önskar att bli chefer genomgå ett så kallat aspirantprogram. Personerna får då söka sig
till detta program och sedan utför HR-personerna intervjuer med dessa för att hitta de
personer  som  står  för  rätt  värden  och  som  de  tror  i  framtiden  kommer  att  bli  en  bra
ledare. Därefter plockas ett antal individer ut som får gå utbildningen. Utbildningen
innefattar dels en teoretisk del gällande vad bra ledarskap är och andra resonemang
kring ledarskap. Det ingår även praktiska moment, där de får vara ute och träffa en del
chefer inom verksamheten. Då får de möjlighet att prata med cheferna gällande
ledarskap samt utföra en del praktiska uppgifter som chefer har. Utöver detta ingår även
sakkunskap i utbildningen, så som till exempel arbetsrätt och rehabilitering. När
utbildningen är utförd får dessa personer söka sig till de chefsjobb som blir lediga inom
organisationen. Detta är ett sätt för att få blivande chefer att ordentligt reflektera över
vad ett ledarskap innebär och om de verkligen vill bli chefer innan de går in i den
rollen.

Forum för chefer och chefsnätverk.
Forum för chefer är ett vanligt sätt inom organisationer att få nya kunskaper och få ett
utbyte mellan chefer. Ofta hålls dessa några gånger per år beroende på vilken
organisation det är. Vid dessa tillfällen samlas alla chefer inom organisationen och
olika teman tas upp. Ofta är det kopplat till de olika processer som företaget är inne i
just då, som till exempel lönesamtal eller utvecklingssamtal. Teman kan avhandlas både
genom föreläsning av någon intern eller extern part, men också genom olika
grupparbeten, där cheferna får ett utbyte av varandra och kan dra nytta och lära sig av
andra chefer inom organisationen. En organisation arbetar ibland tillsammans med
teatergrupper vid dessa tillfällen. HR-personen identifierade då 7-8 personalärenden
eller fall som hade inträffad inom organisationen. Sedan fick skådespelarna spela
medarbetare och cheferna fick vara chefer en efter en. HR-personen delade upp
cheferna i små grupper där dessa fall spelades upp för varandra och därefter fick de
andra cheferna som iakttog skådespeleriet ge feedback till den chef som deltog. Att
samla cheferna och på så sätt skapa erfarenhetsutbyte anses vikigt, med det bör finnas
en tydlig agenda och struktur för de här forumen för chefer annars kan det riskeras att
misslyckas.

”Det är just för att kunskapshöja och då brukar vi köra mycket grupparbeten också, så
att man får ett utbyte i de grupper som man sitter i också, och vid vilket bord man sitter
i på de här chefsträffarna” (Korrigerat för talspråk)

Syftet med chefsforum och chefsutbildningar kan också vara att skapa nätverk mellan
cheferna. En av poängerna med chefsnätverk är att dra nytta av de bra cheferna inom
organisationen, det vill säga att sprida goda exempel. Det ger också en möjlighet för de
nya cheferna inom organisationen att skapa relationer. Att skapa bra nätverk mellan
chefer  anses  vara  viktigt  eftersom  de  ofta  kan  uppleva  sig  som  ganska  ensamma  och
utsatta i sin roll som chef. De kan ibland uppfatta att de inte får ett tillräckligt bra stöd
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från den chef som har gett dem uppdraget och då kan det vara viktigt att ha andra
chefskollegor som de kan ventilera med. Sedan finns det även elektroniska
chefsnätverk inom vissa organisationer, där kan cheferna utbyta erfarenheter, tankar,
idéer och frågeställningar med varandra via intranätet.

Coachning och mentorskap.
Coachning och mentorskap innebär att chefen får stöd i sitt ledarskap från någon annan
person. Detta är ett sätt att skapa en förebild eller någon att bolla med. Antingen kan det
vara någon mer senior chef inom företaget eller så kan det vara externt, med hjälp av
andra chefer från andra organisationer eller med hjälp av konsulter utifrån. Att få hjälp
externt kan omfatta att chefen skall vidga sina vyer när det gäller sitt ledarskap, det kan
också handla om att de skall känna sig helt fria i att kunna blotta tankar, dilemman och
svårigheter som de möter i sitt arbete som chef.

Vilka  chefer  som  får  tillgång  till  en  coach  beror  på  olika  faktorer.  I  vissa  av
organisationerna får cheferna mycket stöd under de två första åren. Därefter är det upp
till dem själva om de känner att de behöver mer mentorskap eller fortsatt handledning.
Många organisationer arbetar med mentorskap eller fadderskap för nya chefer. Där
parar de ihop de nya cheferna med de mer rutinerade cheferna. För att bli fadder eller
mentor krävs en ganska gedigen bakgrund och det är bara de som är uppskattade och
väl ansedda som väljs ut. Vissa chefer blir tilldelade en mentor och går olika
coachningsprogram på grund av att dennes chef upplever att personen i fråga behöver
det av olika anledningar.

”Och det är ganska gedigen kravprofil på den här faddern, alltså vad den ska göra.
Den ska alltså lära upp i system och hur man rapporterar och lär sig
schemaläggningssystemet och så vidare, så det är ganska mycket ansvar som ligger på
den här faddern.”

HR-personers beskrivning av HR-rollen

Stöd, bollplank och coach.
En av huvuduppgifterna för HR-personerna är att stötta cheferna och att hjälpa dem att
känna sig trygga i sin roll. Cheferna kontaktar ofta HR-avdelningen med
frågeställningar om hur de ska hantera olika situationer. De brukar då få bena upp och
beskriva vilka problem de har. Då är det viktigt som HR-person att se till att cheferna
har de kunskaper som de behöver rent praktiskt, att de har de verktyg som de behöver
och att de har befogenheter för att lösa eventuella problem. Men det handlar också om
att vara närvarande och stämma av hur cheferna mår, att lyssna på dem och hjälpa dem
i den situation som de befinner sig i. Det kan vara att resonera tillsammans med dem,
fråga  dem  hur  de  tänker  och  resonerar  och  vad  de  har  gjort  hittills  och  hur  de  själva
skulle vilja lösa situationen.

”Sen måste jag paketera det, så att jag säkerhetsställer att de får vad jag tycker att de
behöver. Så det är ju mer den här proaktiva delen, det vill säga att jobba
förebyggande” (korrigerat för talspråk)
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Det är också viktigt att möta den chefen på den nivån som den befinner sig på, för det
kan vara mycket olika. Vissa har aldrig varit chefer, medan andra kommer in externt
ifrån och har mycket erfarenhet av ledarskap och ledarskapsfrågor. Vissa nya chefer
kan också bli lite maktgalna, och då handlar det om att ta ner dem på jorden. Andra
kanske blir rädda och då handlar det om att stötta dem i den situationen. De flesta
chefer behöver främst ett bollplank och någon att kunna ventilera med. Då har HR-
personer en viktig roll eftersom de kan bidra med sina kunskaper. Mycket inom HR
präglas till exempel av arbetsrätt, och då behöver cheferna få veta vad de får göra och
inte, hur de ska tänka och varför och så vidare.

HR-personerna kan också coacha cheferna, till exempel inför ett svårt samtal. Detta kan
göras i grupp men ibland kan det vara att föredra att träffa dem en och en eftersom det
gör att cheferna kan känna sig lite friare att beskriva vad de kanske är rädda för eller
vad de tycker är obehaglig. HR-personen kan då förklara hur samtalet går till, vilka
frågor som kan komma, vilka fallgropar de kan hamna i och vad de bör undvika. Ofta
finns även en lathund över hur dessa samtal skall hållas. Det är också viktigt att chefen
har den information och kunskap som den behöver när de går in i en diskussion med en
medarbetare om det ena eller det andra. Märker HR-personen dock att chefen inte kan
hantera situationen så kan de gå in och stödja och backa upp chefen. Men det är vikigt
för HR-personerna att förklara att det är chefens jobb och inte HR-personens jobb att
genomföra samtalet. De måste även få cheferna att förstå att de måste lära sig vissa
saker, som till exempel att de bör vara duktiga i vissa frågor som rör HR.

I vissa organisationer finns bestämda tider för återkoppling och diskussion tillsammans
med  en  HR-person  och  chefens  chef.  Vid  dessa  tillfällen  går  de  tillsammans  igenom
vad chefen har gjort så här långt och vilka planer och utmaningar man står inför.

Vidare ingår det i rollen att HR-personerna skall hjälpa cheferna att vara bra ledare.
Vissa tar fram olika verktyg för att cheferna ska kunna vara bra ledare. Det kan till
exempel bestå av verktyg som hjälper cheferna att rekrytera på ett bra sätt och att de
introducerar personer i sina uppgifter på ett standardiserat sätt. Det gäller även hur
utvecklingssamtalen och lönesamtalen med medarbetarna ska går till.

”Allt det vi gör är ju egentligen att coacha chefer. Och står vi för ett bra ledarskap
eller organisations syn på bra ledarskap och tydligt ledarskap, då kommer ju också
cheferna se det, förhoppningsvis.”

HR-personer har en viktig stödjande roll för cheferna, men de skapar inte värde om de
inte arbetar tillsammans med cheferna. Om HR och chefer samarbetar, då kan det
skapas ett riktigt bra ledarskap. För att behålla bra ledarskap bör man se till att cheferna
känner att de har bra chefsstöd och verksamhetsstöd. Man bör ha en chefskultur som är
vara så öppen som möjligt och man ska våga prata om sina problem eller svårigheter.
Man bör se till att skapa en tillräcklig frihet för chefer för att upprätthålla glädjen i
arbetet och chefskapet.
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Diskussion

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur HR-personer beskriver bra
ledarskap samt hur de verkar för bra ledarskap inom organisationen.

Undersökningen resulterade i åtta teman som var relevanta för hur HR-personer
beskriver bra ledarskap, tre teman som representerade olika former av
ledarskapsutvecklingsmöjligheter för cheferna samt ett tema som berörde HR-
personernas roll när det gäller ledarskap och hur de verkar för bra ledarskap inom
organisationen. Resultatet av intervjuerna med HR-personerna visade i stor
utsträckning på att det fanns olika sätt att beskriva vad bra ledarskap är och att en del
också till en början upplevde det svårt att ge en beskrivning av vad bra ledarskap är. De
olika personerna värderade olika egenskaper, förmågor och kunskaper hos ledare olika
mycket. Detta kan bero på ett flertal variabler. Respondenterna hade olika åldrar,
bakgrunder och utbildningar. Detta kan göra att de har olika erfarenheter vad det gäller
bra ledarskap och de olika utbildningarna kan ha fokuserat på ledarskap på olika sätt.
Temana i resultatet kan sammanfattningsvis struktureras under tre övergripande
faktorer vilka är personlig mognad, social kompetens och chefsförmåga som visas i
figuren nedan.

Figur 1. Översiktsbild och kategorisering av de åtta i föreliggande studie identifierade
temana kring bra ledarskap enligt HR-personer.

Personlig mognad berör temana självinsikt samt vilja att vara chef och insikt om
chefskap, det vill säga att ledaren bör ha god självkännedom och skall känna sig själv
mycket väl innan och när denne går in i en chefsroll. Ledaren bör också ha en vilja att
vara chef och ha en insikt om vad det innebär att vara chef. En av de faktorer som
speglar det autentiska ledarskapet avser förmågan att vara självmedveten och att visa
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sina styrkor och svagheter samt kunna se sig själv i ett sammanhang i arbetet (Avolio,
Walumbwa & Weber, 2009). Detta kan kopplas samman med temat självinsikt i
resultatet. I resultatet framkom även att det är viktigt att ledaren bör kunna leda sig
själv för att kunna leda andra på ett effektivt sätt. Lovelace, Manz och Alves (2007)
skriver att om ledaren inte är kompetent att leda sig själv minskar dennes kapacitet att
hantera stress och influera andra effektivt. De menar vidare att självledarskap bör ingå i
ledarskapsutbildningar för att utveckla denna förmåga hos ledarna (Lovelace, Manz &
Alves, 2007). Att en ledare skall ha en vilja att vara chef och en insikt om vad det
innebär att vara chef är som framkom i resultatet, är inget som i föreliggande studie har
hittats i tidigare forskning eller teorier.

Social kompetens omfattar temana intresse för människor och goda relationer, balans
och situationsanpassning samt rättvisa. Att ha ett intresse för människor och att ha
förmågan att skapa goda relationer med sina medarbetare och få förtroende ansågs vara
en viktig egenskap hos en bra ledare. Balans och situationsanpassning innebär att en bra
ledare bör kunna balansera olika delar av ledarskapet, så som till exempel att kunna se
varje individuell medarbetare men samtidigt vara företagets förlängda arm. Enligt det
transformativa ledarskapet är det fyra karaktärsdrag som speglar en bra ledare. Ett av
dessa karaktärsdrag är att ledaren skall ha karisma, vilket innebär att ledaren bör vara
en person som medarbetarna vill identifiera sig med och har förtroende för (Bass, 2000;
Judge & Piccolo, 2004). Att en ledare bör vara karismatiskt är inget som framkommit i
resultatet. Dock anses förtroende för sin ledare vara en viktig del i det goda ledarskapet
vilket kan kopplas till det karismatiska karaktärsdraget. Resultatet visade också att
ledaren bör ha en förmåga att anpassa sig från individ till individ för att kunna utöva ett
bra ledarskap. Ledaren bör kunna vara anpassningsbar i det hänseendet att
medarbetarna behöver olika typer av coachning, stöd och hjälp. De bör kunna möta
individen där den är och ge det den behöver. Detta stämmer väl överens med teorier om
det situationsanpassade ledarskapet som menar att ledaren måste kunna anpassa sig till
medarbetarnas kompetens och potential (Molin, 1994). Det situationsanpassade
ledarskapet innebär också att ledaren bör kunna anpassa sig till den specifika
situationen och verkligheten som den befinner sig i just då (Molin, 1994). Även detta
framkom i resultatet då det ansågs att ledaren bör kunna anpassa sig från situation från
situation och kunna agera på olika sätt i olika situationer för att ytters nå verksamhetens
mål. Rättvisa är en faktor som kan utgöra en del av ett bra ledarskap enligt föreliggande
studie. Att ha en rättvis ledare menar respondenterna minskar risken för konflikter och
ökar produktiviteten vilket kan kopplas till Anna Nybergs avhandling där hon beskriver
att nya teorier om rättvist ledarskap har börjat uppstå inom ledarskapsforskningen
(Nyberg, 2009).

Den tredje övergripande faktorn var chefsförmåga vilket innefattar temana förmåga att
kommunicera, förmåga att fatta beslut och delegera och förmåga att skapa
förutsättningar, utveckling & utrymme. Kommunikation innebär att ledaren bör kunna
kommunicera på ett tydligt och tillfredställande sätt med sina underställda vid olika
typer av tillfällen så som personalmöten och individuella möten. Att en ledare har en
kommunikativ förmåga är den faktor som samtliga respondenter tar upp när det gäller
bra ledarskap, men de beskriver den på olika sätt och värderar den olika mycket. Varför
HR-personer anser att bra kommunikation är viktigt hos en bra ledare kan ha olika
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orsaker. En anledning kan vara att de arbetar med människor och ser alla som olika och
att det därför är viktigt att kunna kommunicera tydligt med alla medarbetare så att alla
förstår budskapet. Det skulle också kunna bero på att de är engagerade i vilken roll
chefen har och att i den rollen krävs det att denne ska kunna kommunicera på ett bra
sätt för att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredställande och vinstgivande sätt, vilket är
viktigt för att få en välfungerande organisation. Ett av de karaktärsdrag som speglar det
transformativa ledarskapet är att ledare skall ha en förmåga att inspirera de anställda
genom att delge visioner som uppmuntrar och inspirerar medarbetarna (Bass 2000;
Judge & Piccolo, 2004.) Detta kan kopplas till temat kommunikation där det nämns att
det är viktigt för en ledare att kunna beskriva och förklara visionerna och målen i
verksamheten för medarbetarna. Anledningen till att det är viktigt att kunna
kommunicera detta på ett tydligt sätt, kan vara att man vill få medarbetarna att bli
inspirerade och uppmuntrade att utföra ett bra arbete och nå verksamhetens mål.
Individuellt beaktande är ett annat karaktärsdrag som speglar det transformativa
ledarskapet. Det beskriver hur ledaren uppmärksammar de anställdas olika behov av att
utvecklas och ibland kan ledaren agera som en mentor för de individer som har det
behovet (Bass 2000; Judge & Piccolo, 2004). Detta anses i resultatet som en viktig del i
det goda ledarskapet och kan direkt kopplas till temat gällande ledarens förmåga att
kunna skapa förutsättningar, utrymme och utveckling för sina medarbetare. Detta gör
de genom att se sina medarbetare, lyssna på dem och förstå vad varje individuell
medarbetare behöver för att kunna utvecklas och växa i organisationen.

Det autentiska ledarskapet uppmuntrar till öppenhet vilket betyder att ledaren skall visa
sitt verkliga jag och dela med sig av information och känslor till sina medarbetare.
Vidare bör ledaren kunna analysera relevanta data och acceptera medarbetares
synpunkter innan beslut tas (Avolio, Walumbwa & Weber, 2009). Detta kan inte direkt
kopplas till resultatet, möjligtvis skulle en koppling kunna göras mellan ledarens
självinsikt och förmåga att kommunicera med sina medarbetare, men det nämns inte i
resultatet att ledaren bör vara öppen och acceptera medarbetarnas synpunkter.
Ytterligare en del av det autentiska ledarskapet är att ledaren bör vägledas av invärtes
moraliska normer, som används för att styra sitt eget beteende. Ledaren bör också ha ett
etiskt ledarskapsbeteende (Avolio, Walumbwa & Weber, 2009). Inte heller detta nämns
i resultatet. En möjlig tolkning till varför stora delar av det autentiska ledarskapet inte
nämns av respondenterna kan vara att det är en relativt ny teori som respondenterna inte
läst om ännu. Det skulle också kunna vara så att det autentiska ledarskapet är på en mer
filosofisk än praktiskt nivå. Det autentiska ledarskapet präglas också av etik och moral
och en annan möjlig tolkning varför det inte nämnts i resultatet är att det troligtvis är
utvecklat av forskare i USA. Där har stora etiska skandaler i internationella företag så
som  till  exempel  i  Enron  skett  under  de  10  senaste  åren  och  aspekter  som  moral  har
kanske blivit allt viktigare i USA när det gäller bra ledarskap. Sådana skandaler har inte
på samma sätt skett i Sverige, vilket skulle kunna vara möjlig förklaring till att de delar
av det autentiska ledarskapet som omfattar etik och moral inte nämnts av HR-
personerna när de beskriver bra ledarskap.

Det transaktionella ledarskapet baseras främst på att det är ett utbyte mellan belöning
från chefen och arbetskraft från medarbetarna (Bass 2000; Judge & Piccolo, 2004). I
resultatet hittas inga kopplingar till denna teori. Det är ingen av respondenterna som
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nämner att ett bra ledarskap kan bestå av att chefen sätter upp krav för medarbetaren
och sedan betalas bonus ut beroende på hur väl arbetet utförs. Dock skulle detta
säkerligen kunna vara ett vanligt sätt inom organisationer att motivera sina anställda att
utföra ett bra arbete och att visa organisationens uppskattning gentemot medarbetarna.
En tolkning kan vara att transaktionellt baserat ledarskap anses något ålderdomlig och
kanske uppfattas som dåligt ledarskap och att det är därför HR-personerna inte tagit upp
detta som beskrivning av bra ledarskap. Vid intervjutillfällena frågades dock hur HR-
personerna skulle beskriva dåligt ledarskap, här nämndes inte heller något som kan
liknas vid det transaktionella ledarskapet. En annan möjlig tolkning till varför detta inte
har nämnts av deltagarna kan vara att utbytet mellan belöning och arbetskraft inte anses
som en del av ledarskapet utan mer handlar hur organisationen belönar och på så sätt
motiverar sina anställda.

För att cheferna skall ha möjlighet att utvecklas och bli bra ledare används olika
ledarskapsutvecklingsmetoder. I denna undersökning framkom tre teman som beskrev
vad HR-personerna använder för verktyg för att cheferna skall utvecklas inom
organisationen. Den första handlade om ledarskapsutbildningar som framför allt nya
chefer får genomgå för att kunna vara bra ledare. Därtill användes även forum för
chefer och chefsnätverk. Forum för chefer är tillfällen då cheferna i organisationen
träffas och kan få ny kunskap genom utbildning eller föreläsning men också ett utbyte
av varandra på olika sätt. Chefsnätverk är ett annat sätt där cheferna kan dra nytta och
lära sig av varandra, men också där de kan få möjlighet till bollplank och stöd. Det
tredje temat var coachning och mentorskap. Här kan chefer få tillgång till en coach eller
mentor, som ofta är en senior chef eller en extern konsult, för att på så sätt kunna
utvecklas i sin ledarroll. Hur HR-personer arbetar för att uppnå bra ledarskap inom
organisationen råder det mer samstämmighet om jämfört med beskrivningen av bra
ledarskap mellan respondenterna. Inom detta område finns inte lika många variationer
som avseende hur HR-personerna beskriver bra ledarskap. Detta kan bero på att det inte
finns lika många olika sätt att utveckla ledarskapet hos cheferna. Däremot skulle
innehållet i till exempel ledarskapsutbildningarna eller forumen för chefer kunna
variera från organisation till organisation vilket inte har framkommit som resultat av
studien. Många av dessa utbildningstillfällen grundar sig på vad företaget har för syn på
bra ledarskap och vad de fokuserar på, därför skulle det kunna antas att innehållet vid
dessa utbildningstillfällen skiljer sig mellan företagen. Detta kan vara en intressant
frågeställning att forska vidare på, det vill säga vad dessa kurser innehåller mer
specifikt och huruvida det stämmer överens med hur organisationen definierar bra
ledarskap.

Respondenterna i studien arbetade med chefsnätverk och mentorskap för att utveckla
sina chefer. Detta kan kopplas till det etiska ledarskapets teori där chefer skall ha ett
föredömligt beteende genom sina egna handlingar och relationer och uppmuntra andra
att bete sig likadant (Avolio, Walumbwa & Weber, 2009). Det visade sig i resultatet att
chefer som ansågs vara uppskattade ofta användes som mentorer till nyblivna chefer,
för att sprida goda exempel vidare. Chefsnätverk ansågs också som en viktig del i
utvecklingen av ledarskapet i resultatet, vilket även Pearce (2007) tar upp i sin artikel
om ledarskapsutveckling. Fishel och Conger (2007) anser att det är viktigt med on-
boaring processen, det vill säga när en ledare går från att vara medarbetare till att bli
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chef, för att utveckla ledarskapet. En on-boarding process kan och ska innehålla support
och feedback som gör det möjligt för den nya chefen att framgångsrikt kunna möta
hinder och svårigheter. Det är också viktigt att göra ordentliga uppföljningar och
åtgärder under chefens första år (Conger & Fishel,  2007).  I  resultatet  nämns att  det  är
viktigt att det finns en fungerande inskolning av chefer vilket tydligt kan kopplas till
on-boaring processen. Det framkommer också att respondenterna arbetar med mentorer
och coacher till nya chefer för att de skall kunna få support och feedback.

Slutligen visade studiens resultat på ett tema som berörde HR-personens roll när det
gäller ledarskap och skapandet av bra ledarskap inom organisationen. Detta var att HR-
personer ofta fungerar som stöd och bollplank till ledarna och att de också har en
coachande roll för att stötta ledarna i det vardagliga arbetet som chef samt tillgodose
dem med utvecklingsmöjligheter genom bland annat utbildningar, mentorskap och
chefsnätverk. De verkar vidare ha en i hög grad inflytande roll när det ska beslutas om
på vilket sätt organisationen ska arbeta med ledarskapsutveckling och vad som ska ingå
i de utbildningar som cheferna skall genomgå. HR-personernas beskrivning av sin egen
roll domineras i resultatet av att de fungerar som stöd, bollplank och coacher till chefer.
Detta stämmer väl överens med den beskrivning som Ulrich och Brockbank (2007) har
på  HR-personer  och  deras  roll  i  förhållande  till  cheferna  i  organisationen.  Med
bollplank menas att ledaren och HR-personen är samtalspartner. HR-personen lyssnar
och hjälper till att se problem från andra perspektiv. Coachning å andra sidan innebär i
regel att en person, i detta fall HR-personen, stöttar en annan person, cheferna, i hur de
ska arbeta och hur de ska nå vissa mål (Granberg, 2004).  Samtliga HR-personer i
studien verkar ha reflekterat mycket kring vad bra ledarskap är. Detta kan bero på att
HR-personer har en roll som företagsledningens förlängda arm och ofta menar de att
bra ledare inom organisationen leder till en välfungerande och lönsam organisation.
Vidare kan det bero på att chefsförsörjningen och konsekvenserna av eventuellt dåligt
ledarskap explicit respektive implicit är HR-avdelningens ansvar och därmed något
som de måste och har valt att engagera sig i. Just därför kan det vara viktigt för HR-
personer att ha en tydlig bild av vad bra ledarskap är och hur de kan verka för bra
ledarskap inom organisationen även om detta kan ske på olika sätt.

Metoddiskussion
En kvalitativ metod valdes då syftet var att ta reda på HR-personers beskrivning av bra
ledarskap. Kvalitativ metod är lämplig när syftet är att beskriva egenskaper hos
företeelser eller upplevelser (Langemar, 2008). Ämnet för studien, ledarskap, passar
också väl in på de ämnen som är lämpliga att studera med en kvalitativ metod, då det är
ett komplext ämne och som är beroende av sitt sammanhang (Langemar, 2008). Även
Conger (1998) menar att kvalitativ metod kan vara bra att använda när ledarskap ska
studeras eftersom det omfattar social interaktion mellan människor på olika nivåer.

Urvalet i studien gjordes på ett genomtänkt sätt och ett heterogent urval gjordes när det
gällde kön, ålder, bakgrund, befattning och företagets storlek, vilket också beskrivs i
metoddelen av denna uppsats. Detta för att möjliggöra chansen att täcka in så många
variationer av fenomenet som möjligt vilket sin tur kan leda till att få ett kvalitativ
generaliserbart resultat. En kombination av induktiv och deduktiv tematisk analys
valdes för att analysera data och under analysarbetet eftersträvades en öppenhet och
flexibilitet inför respondenternas svar. Transkriberingen och analysarbetet skedde efter
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att alla intervjuer var genomförda för att inte riskera att bli påverkad av svaren från
respondenterna vilket kan påverka öppenheten i resterande intervjuer. Detta eftersom
det är viktigt med ett öppet förhållningssätt vid utförandet av en kvalitativ analys
(Langemar, 2008). Transkriptionerna har noggrants gått igenom ett flertal gånger för att
inte missa viktig information och därvid har också risken att övertolka data beaktats. På
grund av egen inläsning på området ledarskap, frågeställning samt viss teoretisk
bakgrund så föreligger risk för selektering av information som bekräftar den egna
bilden, vilken brukar benämnas konfirmation bias (Langemar, 2008). Minskning av
denna felkälla eftersträvades genom att företrädesvis använda öppna frågor i
intervjuguiden. Flexibilitet och medvetenhet om egen förförståelse inom området
eftersträvades också kontinuerligt och medvetet under arbetet.

Det finns olika felkällor som kan uppkomma vid genomförandet forskning och därmed
vid djupintervjuer. En av dessa felkällor är att forskaren tar saker för givet. Intervjuaren
kan då tendera att tolka betydelsen av vad respondenten menat på ett fördomsfullt och
egocentriskt sätt, det vill säga tro att de känt som en själv gjort eller redan tro sig veta
hur det är (Langemar, 2008). För att försöka undvika detta analyserades materialet
noggrant  flera  gånger  för  att  försöka  se  det  ur  flera  perspektiv.  Detta  kan  också  vara
riskabelt om intervjuaren har en nära relation till respondenten och tar därför för givet
att denne vet vad respondenten tycker och tänker i vissa frågor. Utifrån detta valdes
deltagare ut som jag personligen inte hade någon direkt relation till. En annan felkälla
som kan uppstå är att vissa av respondenterna delar med sig mer av sig själva än vad
andra gör. Detta kan bero på brist i intervjuteknik hos intervjuaren, vilket kan leda till
att svaren hos vissa respondenter inte blir tillräckligt uttömmande. Detta kan i sin tur
leda till att man utgår mer från de intervjuer som är mer innehållsrika jämfört med de
andra intervjuerna i analysen. Priming är en annan felkälla som gör att individen
upptäcker sådant som anknyter till specifika mönster (Langemar, 2008). Enligt
Langemar kan ett sätt att undvika priming vara att inte läsa andra rapporter om det som
ska undersökas (Langemar, 2008). När intervjuguiden skrevs lästes en del andra
rapporter om ledarskap för att få inspiration till frågor. Detta kan ha ökat risken för
priming, dock har jag inte läst någon annan rapport om ledarskap som har en koppling
till HR-personer innan intervjuguiden skrevs.

Den kvalitativa generaliserbarheten i studien är inte helt tillfredställande. Det kan
existera andra beskrivningar av bra ledarskap inom populationen HR-personer som inte
fångats i föreliggande studie. Att intervjua ett antal personer till hade troligtvis ökat
möjligheten att få fler beskrivningar vilket är ett förslag till fortsatt forskning inom
området. Urvalet kan dock anses vara relativt representativt för populationen då hänsyn
togs till kön, ålder, bakgrund, befattning och företag.

Avslutande reflektion
Viss förförståelse fanns innan denna uppsats skrevs och därför fanns även vissa
förväntningar på resultat i föreliggande studie, detta på grund av tidigare studier om
ledarskap och viss erfarenhet och bild av HR-personers roll i organisationer. De
förväntningar som fanns på resultatet var bland annat att HR-personerna skulle lägga
stor fokus på människan och medarbetarna när de skulle beskriva bra ledarskap, det vill
säga hur människor fungerar och agerar, ensamma och i grupp och hur människor blir
påverkade av bra respektive dåligt ledarskap, samt att en bra relation mellan ledare och
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medarbetare är viktigt för att få en fungerande organisation. Varför detta förväntades av
resultatet var för att enligt min förståelse är HR-personer ofta är intresserade av
människor och de verkar för att få människor att må bra och fungera väl i en
organisation. Mycket av detta bekräftades även i resultatet. Det fanns även vissa
förväntningar hos mig när det gällde vikten av chefernas kunskaper om HR-processer
så som introduktion av nyanställda, utvecklingssamtal, avvecklig och så vidare och inte
bara att kunna vara ledare. Detta nämndes främst när HR-personerna beskrev vilken roll
de har i förhållande till cheferna, att de tillhandahåller verktyg för att cheferna skall
kunna  göra  ett  bra  arbete  när  det  gäller  HR-processer.  Men  det  beskrevs  inte  särskilt
tydligt att cheferna bör vara duktiga på dessa processer för att öka möjligheterna till att
bedriva ett bra ledarskap. En möjlig förklaring till detta kan vara att HR-processer
upplevs handla mer om en chefs arbetsuppgifter och inte en del i hur ledaren utövar sitt
ledarskap.

Föreliggande studie kan anses vara meningsfull och kan dels vara användbar för HR-
personer som själva kan få en ökad förståelse för hur deras egen syn på ledarskap och
ledarskapsutveckling kan skilja sig mot den allmänna teoribildningen. Den kan också
vara användbar för icke HR-personer som får en förståelse för hur HR-personer ser på
bra ledarskap. Därmed kan de lättare förhålla sig till HR-personers ställningstagande till
och utsagor om ledarskap och ledarskapsutveckling. Föreliggande studie bidrog till en
djupare förståelse för hur HR-personer beskriver och verkar för bra ledarskap vilket
även var syftet med studien.

Sammanfattningsvis visade resultatet att när HR-personer skall beskriva bra ledarskap
består de övergripande faktorerna av personlig mognad, social kompetens och
chefsförmåga. HR-personerna nämner inte i första hand egenskaper eller karaktärsdrag
hos människor som passar bättre eller sämre för ett bra ledarskap, utan de verkar titta
mer på hela sammanhanget och interaktionen mellan människor. Detta stämmer till stor
del överens med dagens forskning om ledarskap. När forskarna i början av 1930-talet
började studera ledarskap, tittades främst på egenskaper.  Men idag har, enligt det
situationsanpassade ledarskapet, sammanhanget en viktig betydelse för utövning av bra
ledarskap (Molin, 1994). Stora delar av teorierna om det transformativa ledarskapet
stämmer också överens med resultatet, detsamma gäller teorier om rättvist ledarskap.
En  möjlig  tolkning  är  att  HR-personer  ofta  är  insatta  i  och  intresserade  av  ämnet
ledarskap och håller sig därför uppdaterade när det gäller till exempel nya teorier om
ledarskap. De teorier om ledarskap som benämns autentiskt ledarskap och etiskt
ledarskap stämmer dock inte lika väl in på resultatet, det här kan vara en motsägelse till
ovanstående resonemang men en möjlig tolkning till detta kan vara att det ännu inte har
forskats så mycket kring dessa ledarskapsmetoder och att det inte riktigt nått ut till
verksamma  inom  området  ännu.  En  tolkning  till  varför  HR-personer  ser  mer  till  hela
sammanhanget och interaktionen mellan människor är att de själva reflekterat mycket
kring hur ledarskapet fungerar eller inte fungerar i den egna organisationen. Därmed får
de egen erfarenhet av vad ett bra ledarskap består av och har på så sätt uppmärksammat
vikten av sammanhang och interaktion.

Det sammanfattande resultatet av hur HR-personer verkar för bra ledarskap inom
organisationen är att de ofta kombinerar olika typer av utvecklingsmöjligheter för
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cheferna. De använder sig ofta av både utbildningar, forum, nätverk och mentorskap för
utveckling av cheferna. Alla dessa typer av utvecklingsmöjligheter nämns i tidigare
forskning, men dock inte i kombination med varandra på samma sätt som i resultatet i
föreliggande studie.

I vidare forskning vore det intressant att ta reda på hur andra beslutsfattande personer i
organisationen, så som till exempel VD:ar och ekonomichefer, beskriver bra ledarskap.
Det för att se om det råder en diskrepans mellan HR-personer och andra beslutsfattande
personer eller om de har samma syn på vad bra ledarskap består av. Om det skulle vara
en skillnad, vore det vidare intressant att studera detta ytterligare för att ta reda på vad
denna diskrepans beror på och hur man kan förhålla sig till den.
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Bilaga 1

INTERVJUGUIDE

Inledning

- Presentera mig, program, kurs
- Syftet med intervju (C-uppsats och Hur HR-personer beskriver bra ledarskap

och hur de verkar för bra ledarskap inom organisationen)
- Tiden ca en timme
- Konfidentiellt
- Frivillig
- Materialet kommer att spelas in
- Transkriberas – du får godkänna denna innan analys om du önskar
- Inspelningen raderas när uppsatsen är klar
- Vilka frågor har du?

Bakgrund (börja spela in)

- Ålder
- Utbildning
- Befattning/arbetsuppgifter/budgetansvar
- Anställningstid
- Tidigare erfarenheter inom HR

Ledarskap

Hur skulle du beskriva bra ledarskap?
Hur skulle du beskriva en bra ledare?
Är det samma sak som en stark ledare?
Hur skulle du beskriva en dålig ledare?
Är det samma sak som en svag ledare?
Vad är en bra chef? Är det samma sak som en stark chef?
Vad är en dålig chef? Är det samma sak som en svag chef?
Vad är den viktigaste skillnaden mellan ledare kontra chef?
Är det viktigt med bra ledarskap? Varför? På vilket sätt?
Vad kan ett dåligt ledarskap få för konsekvenser?
Kan bra ledarskap se olika ut beroende på vilken organisation det handlar om?

Organisationen och ledarskapsutveckling

Hur arbetar du för att skapa ett bra ledarskap inom organisationen?
Internt – via nätverk, mentorskap, konferenser, utbildningar m.m?
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Externt – utbildningar, mentorskap m.m.?
Satsar organisationen mycket på ledarskapsutveckling?

Känner du att organisationen ser på ledarskap på samma sätt som du ser på
ledarskap? Till exempel ledningen eller andra chefer i organisationen.

Kan det uppstå några problem när ni arbetar med ledarskapsutveckling? T.ex.
konflikter på grund av olika åsikter gällande ledarskap. Både från chefer och
från organisationen.

Har du ”fria händer” när det gäller att välja vilken typ av ledarskapsutveckling
cheferna ska genomgå?

Din roll

Hur stöttar du cheferna för att uppnå bra ledarskap i organisationen?
Hur upprätthåller man ett bra ledarskap?
Tror du att din syn på bra ledarskap, som HR-person, skiljer sig mot hur andra
personer (som t.ex. VD:ar, andra chefer både inom och utom organisationen) ser
på bra ledarskap?
Hur viktig roll har HR-personer när det gäller att uppnå bra ledarskap inom
organisationen?
Vilka egenskaper söker du hos framtida chefer/ledare vid rekrytering?
Har din syn på bra ledarskap förändrats under din karriär?

Avslut

Finns det något som jag inte har tagit upp som du vill tillägga?

Tack för din medverkan!

Glöm ej

- Får jag kontakta dig igen om jag behöver komplettera med ytterligare frågor?
- Vill du att jag ska skicka transkriberingen innan jag börjar analysera?
- Du får gärna ta del av uppsatsen när den är klar och godkänd.


