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Förord 
Studiens författare vill först och främst tacka de HR-chefer som tagit sig tid och deltagit i 

studien, utan dem hade det inte varit genomförbart. Studiens författare vill även ge ett tack till 

de seminariedeltagare som givit konstruktiv kritik och lyft olika idéer. Studiens författare vill 

även rikta ett tack till familj och vänner som varit en bidragande faktor till studien genom att 

de stöttat och korrekturläst studien. Studiens författare vill även uttrycka tacksamhet till 

examinator Börje Boers som givit konstruktiv kritik och bra kommentarer angående hur studien 

ska nå en högre nivå. Sist men inte minst vill studiens författare rikta ett stort tack till Rune 

Wigblad som varit studieförfattarnas handledare och har givit av sin tid, kunskap samt sitt 

engagemang för att hela tiden stötta studieförfattarna att utveckla studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 
 

Sammanfattning 
Etiska frågor har tagit en allt större plats i samhällsdiskussionen under de senaste åren och det 

har blivit allt viktigare för dagens organisationer att följa det allmänheten anser är etiskt rätt. 

Detta drabbar HR-chefer i en högre utsträckning än många andra chefer, då HR-chefen utsätts 

för etiska problem och situationer som involverar hela organisationens personal. Den 

ledarskapsteori som främst involverar den etiska aspekten av ledarskapet är det etiska 

ledarskapet. Det etiska ledarskapet gör detta utan att gå in på diskussionen angående vad som 

anses vara etiskt eller oetiskt. Å andra sidan fokuserar det på hur ledare ska använda sig av olika 

delar av ledarskapet för att skapa förutsättningar för att ledaren sedan ska kunna agera på ett 

sätt som ses som etiskt korrekt av omvärlden. Studien utgår ifrån om HR-chefer i högre grad är 

uppgift- eller relationsorienterade i sitt ledarskap. Den studerar i enlighet med studiens syfte 

och problemformulering om HR-chefer i Skaraborg i högre grad är uppgift- eller 

relationsorienterade i sitt ledarskap och hur det relateras till deras etiska ledarskap. 

  

För att kunna uppfylla studiens syfte och svara på studiens problemformulering utgår studien i 

första hand från intervjuer som genomfördes med åtta olika HR-chefer, som alla är verksamma 

inom offentliga verksamheter i Skaraborg. Studiens teoretiska referensram är uppbyggd utifrån 

tidigare forskning angående rollen som HR-chef, Managerial grid, uppgift- och 

relationsorienterat ledarskap samt etiskt ledarskap. Studiens författare har valt att genomföra 

en kvalitativ studie och den är utformad i enlighet med en fallstudie. De åtta olika HR-cheferna 

representerar var sitt fall och intervjuerna med dessa tillsammans med fakta som är insamlad 

från bland annat organisationernas hemsidor är grunden för studiens empiri. Studiens empiri 

ställs i relation till den teoretiska referensramen i studiens analys. Under analysen har studiens 

författare funnit att det finns två grupper bland de aktuella HR-cheferna, en som i en högre grad 

är uppgiftsorienterade och en som i en högre grad är relationsorienterade. Studiens författare 

ser även att det finns en relation mellan vilken grupp HR-cheferna tillhör och deras etiska 

ledarskap. Den slutgiltiga slutsatsen som presenteras är att HR-chefer som i högre grad är 

relationsorienterade i högre grad överensstämmer med studiens teoretiska referensram 

angående det etiska ledarskapet. 

  

Nyckelord: HR-chef, Managerial grid, Uppgift- och relationsorienterat ledarskapet, Etiskt 

ledarskap. 

 



 
 

Abstract 
Ethical issues have taken an ever greater place in the social debate over recent years, and it has 

become increasingly important for today's organizations to follow the public's view of ethical 

justice. This affects HR-manager to a greater extent than many other managers, as the HR-

manager is exposed to ethical problems and situations that involve the entire organization's 

personal. The leadership theory that primarily handles the ethical aspect of leadership is the 

ethical leadership. Ethical leadership does this without discussing what is considered ethical or 

unethical. On the other hand the focus is on how leaders should use different parts of their 

leadership to create conditions for being able to act in a way that is seen as ethically correct by 

the outside world. The study is based on whether HR-managers are a higher degree of task- or 

relationship-oriented in their leadership. It studies in accordance with the purpose of the study 

and problem definition if HR-managers in Skaraborg are a higher degree of task- or 

relationship-oriented in their leadership and how it relates to their ethical leadership. 

 

To be able to fulfill the purpose of the study and answer the problem definition of the study, 

the study is based on interviews conducted with eight different HR-managers, all of whom are 

active in government controlled businesses in Skaraborg. The study's theoretical frame is based 

on previous research on the role of HR Manager, Managerial Grid, task- and relationship-

oriented leadership and ethical leadership. The study's authors have chosen to use a qualitative 

method and it is designed according to a case study. The eight different HR-managers each 

represent a separate case and the interviews together with the facts collected from, among other 

things, the websites of the organizations are the basis for the study's empirical data. The study's 

empirical data is presented in relation to the theoretical frame in the analysis. In the analysis, 

the study's authors have found that there are two groups among current HR-managers, one that 

is a higher degree of task-oriented and one that is a higher degree of relational-oriented. The 

study's authors also present that there is a relationship between to which group the HR-

managers belong and their ethical leadership. The final conclusion is that HR-managers who 

are a higher degree of relational-oriented correspond more closely with the theoretical reference 

framework of the study regarding ethical leadership. 

 

Keywords: HR-manager, Managerial grid, Task- and relation-oriented leadership, Ethical 

leadership. 
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1 Problembakgrund 

 
Kapitlets intention är att introducera läsaren till studiens forskningsområde genom att 

presentera HR-chefsrollen, Managerial grid, uppgift- och relationsorienterat ledarskap samt 

det etiska ledarskapet. I den efterföljande problemdiskussionen kopplas dessa begrepp samman 

och vikten av ett etiskt ledarskap utvecklas. Sedan avslutas kapitlet med studiens 

problemformulering, syfte och avgränsning.  

 
 

Genom att etiska aktioner och rörelser som till exempel Metoo# fått globala genomslag, har 

globala forum skapats för att rikta uppmärksamheten mot etiska förfarandet inom olika 

organisationer (Russell, Gough & Whitehouse, 2018). Dessa aktioner och rörelser har ökat 

fokus på att organisationer ska agera etiskt ansvarsfullt, detta fokus har skapat ett flertal stora 

skandaler på senare år (Ahn, Lee & Yun, 2018). Även om det är hela organisationer som pekas 

ut i sådana skandaler, är det ledningen som får stå till svars när organisationer pekas ut som 

oetiska. Det har lett till att fokus lagts på ledare och deras ledarskap samt dem som individer 

(Johnson, Kidwell, Jordan Lowe & Reckers, 2017). Det problematiska blir dock enligt Yan 

(2009) att ledare som själva anser sig genomföra etiska handlingar, trots det kan dömas av 

omvärlden som oetiska. Detta samtidigt som Miller, Yeager, Hildreth och Rabin (2005) menar 

att en ledare ständigt utsätts för etisk press, både från utomstående parter och från olika parter 

inom organisationen. Dagens ledare är på så sätt ständigt granskade och förväntas inte endast 

själva agera etiskt, utan de förväntas även upprätthålla ett etiskt agerande inom 

organisationen.     

 

Alvesson och Lundholm (2014) menar att HR-chefer ställs inför åtskilliga etiska dilemman och 

svåra situationer endast beroende på deras specifika befattning. Författarna menar att HR-chefer 

likt andra chefer är ansvariga för en egen del av organisationen, men att det som skiljer dem 

från andra chefer är att de även har en stödjande funktion till de andra delarna av organisationen. 

På det sättet har HR-chefer i enlighet med Miller et al. (2005) likt andra ledare en etisk press 

på sig, men utifrån deras specifika befattning har de även förväntningar på sig från alla olika 

delar av organisationen. 
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Demirtas och Akdogan (2015) menar att det ledarskap som ger ledare förutsättningar för att 

agera etiskt och skapa ett etiskt klimat som främjar ett etiskt beteende är det etiska ledarskapet. 

Eisenbeiss och van Knippenberg (2015) samt Lawton och Páez (2015) menar att det etiska 

ledarskapet inte är den enda ledarskapsteorin som lägger fokus på etik, men det är dock den 

enda teorin som enbart lägger fokus på etik. Det etiska ledarskapet blir aktuellt för 

organisationer genom att det enligt Ruiz-Palomino, Ruiz-Amaya och Knörr (2011), Lawton och 

Páez (2015) samt Demirtas och Akdogan (2015) har en genomgående positiv inverkan på 

organisationer. Ruiz-Palomino et al. (2011) samt Lawton och Páez (2015) uttrycker även att 

det etiska ledarskapet är än mer aktuellt för ledare som dagligen utsätts för svåra etiska 

situationer och problem. Ledare kan enligt Blake och Moutons (1964) i sin tur hantera 

situationer och problem genom att i högre grad ha fokus på två olika dimensioner av 

ledarskapet, nämligen uppgift- eller relationsdimensionen. Dessa två dimensioner kopplar 

författarna samman genom deras modell Managerial grid. Yukl (2013) stödjer synen på 

ledarskapet som delat i en uppgift- och relationsdimension genom att visa på att en ledare kan 

vara antingen uppgift- eller relationsorienterad. Författaren menar även att det har en direkt 

påverkan på hur en ledare bemöter sina underställda samt hur den hanterar olika situationer och 

dilemman. 

 

1.1 Problemdiskussion  

Buckley, Beu, Frink, Howard, Berkson, Mobbs och Ferris (2001) menar att etiska frågor och 

svåra etiska situationer är ett växande dilemma för organisationer. Författarna menar även att 

den del av organisationerna som har störst möjlighet att påverka i etiska frågor är HR-

avdelningen. Det stöds även av Alvesson och Lundholm (2014) som menar att HR-avdelningen 

aldrig får bortse från den etiska aspekten av organisationen. HR-avdelningen i sin tur styrs av 

HR-chefen, vilken är ytterst ansvarig för det HR-avdelningen utövar. Således blir det till stor 

del HR-chefens ansvar att organisationens etiska värderingar uppfylls. Därför ställs en HR-chef 

inte endast inför alla de olika etiska dilemman och överväganden som organisationens övriga 

chefer gör. Utan en HR-chef ställs även inför specifikt svåra etiska problem och situationer som 

kommer från andra delar av organisationen, till exempel missbruk hos anställda, diskriminering 

och ojämställdhet. Detta samtidigt som de är ansvariga för att organisationens etiska 

värderingar uppfylls. Det visar på vikten av att som HR-chef använda sig av ett ledarskap som 

är etiskt och som ger HR-chefen förutsättningar för att hantera de etiskt svåra situationer som 

den ställs inför. Detta faktum stöds av Silver (2018) som menar att HR och dess ledning måste 
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vara modiga och visa vägen för resterande delar av organisationen. Författaren menar också att 

det är genom att använda sig av det etiska ledarskapet som HR-chefen kan skapa möjligheter 

för att göra detta. Utöver det menar författaren att om en ledare inte är modig i etiska frågor, 

kommer inte heller de underställda att vara det. Eiselen och Van Vuuren (2006) stärker detta 

genom att mena att det oftast är HR-enheten och dess ledning som framhäver det etiska 

ledarskapet inom organisationen. Författarna menar också att HR-enhetens ledare behöver vara 

en del av organisations ledning för att få det inflytande som krävs för att göra det. Får HR-

enheten samt dess chef inte tillräckligt inflytande kan de heller inte påverka organisationen och 

då finns det en risk för att det etiska ledarskapet tappas bort och glöms inom organisationen. 

Ifall att det etiska ledarskapet försvinner inom en organisation kan det enligt Buckley et al. 

(2001) leda till ett att ledare ses som oetiska. Det kan i sin tur påverka organisationen negativt 

och i förlängningen skapa en oetisk kultur inom organisationen. Det är främst brist på etiskt 

ledarskap och en oetisk kultur som kan leda till att en organisation blir utpekad i aktioner såsom 

Metoo#. Där bland annat ledare som anses vara oetiska har pekats ut och hängts ut offentligt, 

vilket har haft stora negativa konsekvenser för åtskilliga organisationer och individer (Johnson 

et al., 2017). 

  

En ledare kan också agera på olika sätt i sitt ledarskap och lägga sitt fokus på olika delar av 

ledarskapet. Blake och Mouton (1964) menar genom deras teori Managerial grid att det går att 

dela upp ledarskapet i två delar, följaktligen i en uppgiftsdimension och relationsdimension. 

Malouf (1966) menar även att Managerial grid presenterar en möjlighet för att se om en ledare 

i högre grad är uppgift- eller relationsorienterad i sitt ledarskap. Författaren pekar på att 

Managerial grid gör detta genom att använda sig av ett rutnät där ledaren får olika högt värde 

på uppgift respektive relation beroende på hur dess ledarskapsstil är. Dessa två delar av 

ledarskapet tas även upp av Yukl (2013), som menar att uppgift- och relationsorienterat 

ledarskap är två skilda delar av ledarskapet, vilka det går att se att olika ledare överensstämmer 

olika mycket med. Författaren uttrycker på grund av detta separata faktorer som talar för att en 

ledare i en högre grad är uppgiftsorienterad respektive i en högre grad är relationsorienterad. 

Om en ledare sedan i högre grad är uppgift- eller relationsorienterad i sitt ledarskap påverkar 

det enligt Blake och Mouton (1964), Malouf (1966) och Yukl (2013) dess ledarskap, vilket sätt 

de bemöter sina underställda samt hur de hanterar olika frågor, problem och situationer. 

  

Gällande kopplingen mellan uppgift- och relationsorienterat ledarskap och det etiska 

ledarskapet menar Achen och Lumpkin (2018) att det relationsorienterade ledarskapet i grunden 
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är närmare ett etiskt ledarskap i sin ledarstil än det uppgiftsorienterade är. Författarna menar 

dock att det etiska ledarskapet skiljer sig gentemot det relationsorienterade ledarskapet genom 

att vara tydligare och mer fokuserat på den etiska delen av ledarskapet. Newman, Allen, och 

Miao (2015) i sin tur kopplar samman det uppgiftsorienterade ledarskapet med det etiska 

ledarskapet. Författarna menar att det finns separata faktorer angående det uppgiftsorienterade 

ledarskapet som att vara mer fokuserad på att skapa tydliga roller och en tydlig agenda, vilka 

överensstämmer med det etiska ledarskapet. Författarna menar att det är svårt att skapa de rätta 

förutsättningarna för etiskt ledarskap utan att tydligt fokusera på dessa delar. Okpozo, Gong, 

Ennis och Adenuga (2017), Kalshoven, Den Harto och De Hoogh (2011) samt Treviño, Brown 

och Hartman (2003) menar å andra sidan att ledare som utför ett etiskt ledarskap oftast i högre 

grad är relationsorienterade. Om Newman et al. (2015), Okpozo et al. (2017), Kalshoven et al. 

(2011) samt Treviño et al. (2003) har rätt påverkas således en ledares möjlighet att utföra ett 

etiskt ledarskap av om den i högre grad är relation- eller uppgiftsorienterad i sitt ledarskap. 

  

1.2 Problemformulering  

Är HR-chefer i Skaraborg i högre grad uppgiftsorienterade eller relationsorienterade i sitt 

ledarskap och hur relateras det till deras etiska ledarskap? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att kunna se genomgående mönster angående om HR-chefer i högre 

grad är uppgift- eller relationsorienterade och hur det relateras till deras etiska ledarskap. 

Genom dessa mönster vill studiens författare kunna skapa en ökad medvetenhet kring HR-

chefers etiska ledarskap utifrån den aktuella teoretiska referensramen samt bidra till 

forskningen inom detta område. 
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1.4 Avgränsning 

Studiens omfattning är enligt den aktuella problemformuleringen begränsad till organisationer 

i Skaraborgsregionen. Denna avgränsning är gjord för att göra studien mer preciserad och även 

för att göra studien mer aktuell för organisationer inom det specifika geografiska området. 

Studie är avgränsad till att endast studera HR-chefer i den offentliga verksamheten. Detta val 

har studiens författare gjort på grund av att de ville få en mer homogen studie och för att det i 

Skaraborg endast fanns ett fåtal privata företag som hade tillräckligt stor HR-avdelning. Studien 

är också avgränsad till att undersöka HR-chefers ledarskap utifrån en uppgiftsdimension och 

en relationsdimension. Det valet har gjorts på grund av att studiens författare kopplade samman 

Blake och Moutons (1964) Managerial grid med Yukls (2013) uppgift- och relationsorienterade 

ledarskap. Managerial grid lägger endast fokus på uppgift- och relationsdimensionen av 

ledarskapet, men Yukl (2013) tar dock upp ytterligare en dimension av ledarskapet, 

förändringsdimensionen. Denna dimension har studiens författare valt att inte studera i denna 

studie, då förändringsdimensionen av ledarskapet inte hade en direkt koppling till Blake och 

Moutons (1964) Managerial grid. Ytterligare en faktor till att denna avgränsning har gjorts är 

att förändringsdimensionen skulle bredda studien och leda studiens fokus bort från den aktuella 

frågeställningen. Förändringsdimensionen är även i sig en omfattande del av ledarskapet och 

studiens författare ansåg att den inte bidrog till att uppfylla studiens syfte. På grund av denna 

avgränsning har heller inga organisatoriska förändringar tagits upp eller studerats i studien. 
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2 Teoretisk referensram  

 
Följande kapitel presenterar och förklarar teorier, begrepp och modeller för att kunna förklara 

studiens teoretiska innehåll. Den teoretiska referensramen utgår ifrån HR-chefsrollen, 

Managerial grid, uppgift- och relationsorienterat ledarskap samt det etiska ledarskapet. Dessa 

områden bidrar till att förklara de olika delarna som ingår i den aktuella 

problemformuleringen samt vilka teorier som kommer att användas i analysen av det empiriska 

materialet. Kapitlet avslutas med en modell för att öka förståelsen kring studiens teoretiska 

innehåll. 

 
 

2.1 HR-chefsrollen 

Etiken har vuxit sig stark på den globala marknaden och fått en central roll inom organisationer 

på senare år (Russell et al., 2018). HR-chefer har en central roll i organisationer och är ofta de 

som ställs inför många av de etiska dilemman som uppstår i en organisation. Av den 

anledningen finner studiens författare intresse och relevans i att studera HR-chefer för att 

uppfylla studiens syfte. På grund av att de i deras specifika befattning ofta ställs inför svåra 

etiska frågor. Genom att studera HR-chefer utifrån deras erfarenheter vid problematik inom etik 

ser studiens författare att de kan söka svar på hur HR-chefer upplever etiska dilemman som de 

ställs inför. Även hur de hanterar olika situationer för att uppnå ett bra resultat som gynnar både 

organisationen och de underställda. Genom att studera HR-chefer vill studiens författare även 

se mönster i de olika HR-chefers hantering av de etiska dilemman de ställs inför. 

 
Enligt Gallo, Tausova och Gonos (2016) ska en chef inte enbart styras av intuition utan även 

av en stor grad av praktiska erfarenheter, expertkunskaper och stödjande verktyg vid 

beslutsfattande. Detta för att chefer ställs inför att inrätta ett tydligt och korrekt 

beslutsförfattande samt att välja en effektiv ledarstil. En chef som visar på bra personliga 

egenskaper, tydliga karaktärsdrag och erfarenheter som är väsentliga för positionen, kan ge 

organisationer tydliga konkurrensfördelar gentemot deras konkurrenter. Prieto (2013) menar 

dock att ledare är något som närs fram, som växer fram inom organisationen och inte något som 

föds från ingenting. 
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Gallo et al. (2016) skriver att ledarskap är en av flera olika tekniker som används vid utövandet 

av inflytande över de underställda. Författarna menar att i HR-ledningen används ledarskap 

främst för att arbeta med människor. Makt är en viktig faktor då det krävs för att leda människor 

och det är närstående till begreppet ledning. Många tror å andra sidan enligt författarna att makt 

och auktoritet är samma sak, men auktoritet är den specifika förmågan hos en individ att 

påverka eller ändra andras åsikter samt beteenden. Makt är på sin sida ett betydligt bredare 

begrepp som innefattar många olika faktorer.  

 

Chefer som i praktiken använder sig av liknande ledarskapsstilar och har ett likande sätt att 

utöva makt, kan trots det skilja sig i hur de ser på deras eget ledarskap. Dessa skillnader kan 

bero på ett flertal olika faktorer, vilka kan vara exempelvis kön eller självbild (Rovira-Asenjo, 

Pietraszkiewicz, Sczesny, Gumí, Guimerà, & Sales-Pardo, 2017). Ett sätt för att se hur chefer 

som i praktiken liknar varandra kan skilja sig i olika självvärderingar är Johari fönster (Boxer, 

Perren & Berry, 2013). Enligt denna teori som ursprungligen utvecklades av Luft och Ingham 

(1955) har ledare fyra olika delar av ett fönster att se ut igenom. De olika delarna i detta fönster 

går under namnen öppen, stängd, blind och okänd. Enligt modellen finns det en relation mellan 

självmedvetenhet och vilken storlek de olika delarna har. Om storleken på den öppna delen 

ökar och storleken på den okända delen minskar indikerar det på större självmedvetenhet 

(Rasheed, Younas & Sundus, 2019). I modellen finns det sidor som är känd av alla parter, av 

endast huvudparten själv, av endast andra parter eller av ingen part alls (Luft, 1969). Boxer et 

al. (2013) menar att denna teori kan användas för att närmare studera vilken roll en ledare tar 

och vilka delar av dess ledarskap som är känt för vem. 

 

En befattning som fått ett ökat ansvar och en växande makt inom olika organisationer är enligt 

Alvesson och Lundholm (2014) HR-chefer. Författarna menar att det har skett under de senaste 

åren och att de som tidigare benämndes som personalchefer har övergått till att främst bli HR-

chefer. Denna förändring innebär att det har blivit en förskjutning i ansvar. De som tidigare 

kallades personalchefer hade ett övergripande mänskligt ansvar, de förväntades rent praktiskt 

ta hand om alla frågor rörande organisationens personal och inneha en rent stödjande funktion 

gentemot resterande delar av organisationen. Med HR-chefsrollen har befattningen övergått till 

att vara mer självständig och till att innefatta ett större ansvar. Befattningen har utvidgats från 

att handla om att vara en i huvudsak administrativ och stödjande funktion till att vara en mer 

konsultativ och drivande expertenhet. HR-chefen sitter ofta med i ledningsgruppen och har 

ansvar över dels sina direkt underställda, men har även inflytande över organisatoriska beslut 
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som rör andra delar av organisationen. Alvesson och Lundholm (2014) menar att HR-chefen 

på så sätt har ställts inför allt fler etiska dilemman, då de hela tiden måste avväga vem de ska 

alliera sig med och hur de ska använda sig av denna nyvunna makt. Författarna tar även upp 

faktumet att en person som är ansvarig för en HR-avdelning får ta del av stora mängder känsliga 

fakta. Detta innebär att HR-chefen även har denna del att ta hänsyn till i sitt arbete, vilket skiljer 

HR-chefsrollen från de flesta andra chefsroller. Således ses den etiska aspekten som en av de 

svårare delarna för en HR-chef att hantera i den dagliga verksamheten. Det innebär också att 

mycket av det etiska ansvaret inom en organisation hamnar på HR-avdelningen och den som 

leder denna avdelning (Connock & Johns, 1995).  

 

För att en HR-chef ska kunna vara en etisk ledare behöver ledaren enligt Pickard (1995) 

använda sig av sina unika kunskaper inom organisationen, för att kunna utveckla och informera 

angående organisationens etiska standard. De ska även kunna föra dessa frågor framåt inom 

organisationen, samtidigt som de måste bidra till att utforma etiska visioner och värderingar, då 

de är en förebild för hela organisationen. Det stöds av Silver (2018) som menar att det är HR-

enheten och dess ledning som ska gå i framkant, samt att HR-chefen behöver vara modig genom 

att använda sig av ett etiskt ledarskap. Connock och Johns (1995) samt Eiselen och Van Vuuren 

(2006) menar å andra sidan att om HR-chefen saknar politisk slagkraft eller inte sitter med i 

ledningsgruppen får HR-chefen svårt att påverka inom organisationen. De kan även vara så att 

organisationen ser de etiska riktlinjer som HR-chefen sätter upp som onödiga och som att de 

saknar mening för affärsdelen av organisationen, vilket kan underminera HR-chefens 

inflytande. 

 

2.2 Managerial grid 

I enlighet med studiens syfte studerar studiens författare två dimensionerna av ledarskapet, 

uppgift- och relationsdimensionen. För att kunna studera dessa dimensioner använder sig 

studiens författare av Managerial grid, för att skapa förutsättningar för att skapa en visuell bild 

av hur de olika de olika dimensionerna står i förhållande till varandra. De gör det även för att 

kunna visa att ledare kan vara i högre grad uppgift- eller relationsorienterade i deras ledarskap.  

 
Enligt Blake och Mouton (1982) har det länge florerat att det finns olika personliga egenskaper 

som en individ behöver för att uppfylla kraven för att vara en bra ledare. Under längre tid har 

det lagts fokus på huruvida det finns en viss karaktär som underlättar ledarskapsprocessen. Den 
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stora frågan som många teoretiker och forskare ställer sig är om det verkligen finns en 

ledarskapsstil som är orubblig, eller om ledares ledarskapsförmåga är beroende av vilken 

situation de är satta i (Blake & Mouton, 1982). Detta ledde enligt Yukl (2013) till påkostade 

studier angående uppgift- och relationsorienterat ledarskap. Dessa studier gav upphov till det 

som kallas “high-high” leader vilket ledde till att Blake och Mouton (1964) skapade Managerial 

grid. Managerial grid introducerades redan på 1960-talet men har sedan dess omarbetats och 

utvecklats av sina skapare Blake och Mouton vid flertalet tillfällen (Cho, Yi & Choi, 2018). 

Blake och Mouton (1964) belyser ledarens fokus på antingen relation eller uppgift samt vilken 

effekt det har på ledarstilen, vilket analyserades med hjälp av Managerial grid. 

 

Managerial grid bygger på en grafisk modell där olika teorier angående ledarskapsstilar 

förklaras samt kopplas till varandra. I den horisontella delen av modellen mäts 

uppgiftsorienterat ledarskap som har syftet att uppnå bästa möjliga resultat. Den vertikala delen 

mäter det relationsorienterade ledarskapet som har syftet att tillfredsställa de underställda 

(Malouf, 1966; Gallo et al., 2016). Båda skalorna byggs upp från 1 till 9, där 1 är minimum och 

9 är maximum. Längst ner i det vänstra hörnet på modellen finns 1,1 där det blir en “låt gå” 

mentalitet. Där finns inget tydligt ledarskap, ledaren gör enbart det den behöver för att få vara 

kvar i organisationen. Detta innebär alltså att ledaren inte lägger något direkt fokus på varken 

uppgiftsorienterat eller relationsorienterat ledarskap (Malouf, 1966). Längst upp i vänstra 

hörnet av modellen finns 1,9 som kallas Country club och där läggs högsta fokus på relationer 

och bemötande. Arbetsuppgiften sätts alltså inte i fokus utan får åsidosättas för att skapa en 

trevlig arbetsmiljö med lätt arbetstempo (Gallo et al., 2016). Längst ner i högra hörnet av 

modellen är 9,1 och det kallas Task management. Vid Task management läggs högsta vikt vid 

uppgiften, men låg fokus vid relation och bemötande av sina underställda (Malouf, 1966). 

Enligt Gallo et al. (2016) fokuserar chefen vid Task management enbart på uppgiften oavsett 

de underställdas problem eller känslor. Task management är beroende av makt och auktoritet, 

då det kräver att de underställda följer sina tilldelade arbetsuppgifter om de inte vill bli straffade 

för de inte uppnår sina resultat. Centrerat i modellen ligger 5,5 vilket kallas Compromise eller 

Middle road, detta är en blandning av både relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap. 

Här använder sig ledaren av kompromisser eller förhandlingar för att upprätthålla bra relationer 

till sina underställda, men ser även till att uppgifterna utförs (Gallo et al., 2016). Längst upp i 

höger hörn är 9,9 som kallas Team management vilket har maximalt fokus både på relation- 

och uppgiftsorienterat ledarskap. Det är Team management som ledare ska sträva efter att 

uppnå, då det ger maximal ledarskapsförmåga (Malouf, 1966). Team management är det som 
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Yukl (2013) tog upp och kallade “high high” leader vilket ger maximalt utövande i Managerial 

grid.       

 

 
Figur 1. The new Managerial Grid 

Källa: Blake och Mouton (1978) 

 

2.3 Uppgift- och relationsorienterat ledarskap 

För att ytterligare fördjupa sig i uppgift- och relationsdimensionen av ledarskapet har studiens 

författare valt att använda sig av Yukls (2013) teorier angående det uppgift- och 

relationsorienterade ledarskapet. Genom Yukls (2013) teorier får studiens författare en 

tydligare bild samt argument för vad som klassas som uppgift- och relationsorienterat 

ledarskap. 

 
Enligt Yukl (2013) var många av de tidiga teorierna på 1950-talet angående ett effektivt 

ledarskap starkt influerade av forskningen från Ohio State University. Den ursprungliga tanken 
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var att identifiera och kategorisera de mest relevanta ledarskapsstilarna via olika frågeformulär, 

för att sedan kunna utvärdera hur ofta ledare använde de olika stilarna. Både civila och militära 

individer fyllde i formulären för att beskriva sina överordnades agerande och beteende. Utslaget 

av frågeformuläret visade på att det fanns två tydliga aspekter av ledarnas sätt att utöva 

ledarskap. Den första aspekten utgjordes av de ledare som fokuserade på relationen till sina 

underställda och la fokus på människan, detta blev kallat omtanke. Inom denna ledarstil hjälper 

ledarna sina underställda, de lyssnar på dem och ser sina underställda som jämställda (Yukl, 

2013). Omtanke, som Tabernero, Chambel, Curral och Arana (2009) även kallar 

relationsorienterat ledarskap, visar på att en ledare bryr sig och har respekt för sina underställda 

samt att de även uttrycker uppskattning och stöd till sina underställda. Den andra aspekten 

utgjordes av ledare som var fokuserade på uppgiften och det kom att kallas initierade struktur 

(Yukl, 2013). Tabernero et al. (2009) benämner denna del som uppgiftsorienterat ledarskap. 

Uppgiftsorienterat ledarskap ser till vilken grad en ledare definieras av dess anhängare, hur 

mycket de strävar efter måluppfyllelse samt om ledaren ser till att hålla en väldefinierad och 

välarbetad kommunikation. Yukl (2013) menar att initierade struktur ser till hur ledaren ger 

sina underställda uppgifter, hur de underställda följer standardiserade procedurer samt hur 

ledaren ser på vikten av att möta deadlines, med mera.  

 

2.3.1 Relationsorienterat ledarskap 

Enligt Pfaff, Boatwright, Potthoff, Finan, Ulrey och Huber (2013) främjar relationsorienterat 

ledarskap till stor del förtroende och samarbete. Det ser till de underställdas behov, främjar 

teamwork och bemyndigar de underställda för att de ska kunna bidra till arbetsplatsen. Det 

relationsorienterade ledarskapet bidrar till ett hälsosamt, respektgivande och stöttande 

arbetsklimat. Yukl (2013) menar att de ledare som använder sig av relationsorienterat ledarskap 

vill uppnå att deras underställda känner sig bekväma med både varandra och sig själva. Ledaren 

decentraliserar makt och ser till att fokusera på att bygga relationer samt tillit till sina 

underställda för att öka motivationen. De underställda ska bli delgivna den information av 

ledaren som kan komma att påverka deras arbetssituation samt låtas vara delaktiga i vissa 

beslut. Till skillnad mot uppgiftsorienterat ledarskap där ledaren lägger sitt största fokus på 

uppgiften, ska ledaren i relationsorienterat ledarskap kliva in och hjälpa till med konflikter på 

ett konstruktivt sätt (Yukl, 2013). Enligt Pfaff et al. (2013) ska även det relationsorienterade 

ledarskapet främja lagsamarbete, coacha och bygga förtroende inom organisationen. Tabernero 



 
 

12 

et al. (2009) visade på att de ledare som utförde ett relationsorienterat ledarskap fick en bättre 

sammanhållning inom gruppen.  

 

Enligt Begum och Mujtaba (2016) har en relationsorienterade ledare stor påverkan på sina 

underställda, arbetsplatsnöjdheten och motivationen. Relationsorienterat ledarskap ska enligt 

Yukl (2013) byggas upp på tre olika grunder, vilka är stöttande av de underställda, utveckling 

av de underställda och erkännande av deras arbete. En relationsorienterad ledare bör alltså ha 

ett stöttande förhållningssätt gentemot sina underställda i sitt ledarskap. Genom att agera enligt 

ovanstående bildas en mer interpersonell relation mellan underställd och ledare, vilket 

resulterar i välvilja samt lojalitet. Det gäller som ledare att hålla en god relation till de 

underställda, framförallt till de underställda som ledaren förlitar sig på. Genom att ledaren är 

stöttande och relationsorienterad kan det i sin tur leda till minskad stress och ett mer 

tillfredsställande arbete. Det är även viktigt att en relationsorienterad ledare använder sig av en 

hög grad av kommunikation med sina underställda (de Vries, Bakker-Pieper & Oostenveld, 

2010). Utveckling av de underställda är också viktig för det relationsorienterade ledarskapet, 

som ledare handlar det om att coacha, vara mentor och ge råd angående sina underställdas 

karriär. Relationsorienterad ledare använder sig ofta av utveckling av sina underställda men 

försöker även utveckla kollegor och chefer. Ledare som utvecklar sina underställda får inte 

endast nöjda och kompetenta underställda utan utvecklas även personligen. Historiskt sett har 

det visats att ledarna har stor påverkan på utvecklingen av de underställda, vilket visar på hur 

viktig en ledare kan vara. Den sista delen för att få ett relationsorienterat ledarskap är att erkänna 

det arbete som de underställda utför. Med det menas att personen som utför arbete eller 

upprättar lösningar inom organisationen också får uppmärksamhet för det, vilket innebär att 

ledaren eller någon annan inte tar åt sig äran för det som dennes underställda utfört. För att vara 

tydlig och säker på att rätt person får de komplimanger som den förtjänat finns det olika sätt att 

utföra detta. Det kan vara genom att till exempel prisa eller genom olika former av belöningar. 

Att prisa sina underställda går ut på att muntligt ge sina underställda det beröm och den 

uppmärksamhet de förtjänar. Belöningar är av mer monetär karaktär, vilket innebär att de 

underställda istället för att bli muntligt prisade får fysiska pengar, pokaler, medalj eller 

rekommendationsbrev (Yukl, 2013). Som relationsorienterad ledare är det viktigt att se alla 

personer i en organisation, så de får uppfylla sina mål och prestera i olika uppgifter samt för att 

de ska finna nöjdhet i deras arbetstillvaro (Begum & Mujtaba, 2016).  
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2.3.2 Uppgiftsorienterat ledarskap 

Uppgiftsorienterat ledarskap är motsatsen till relationsorienterat och fokuserar istället på 

strategin och uppgiften (Pfaff et al., 2013). Enligt Yukl (2013) lägger uppgiftsorienterat 

ledarskap sin vikt vid att lösa uppgiften på ett effektivt och pålitligt sätt. Inom uppgiftsorienterat 

ledarskap ska ledaren organisera och tilldela uppgifter till antingen enskilda individer eller 

grupper för att besitta kontrollen. Ledare som använder sig av uppgiftsorienterat ledarskap vill 

försöka uppnå en effektiv och produktiv arbetsmiljö inom organisationen (Pfaff et al., 2013). 

Enligt Yukl (2013) ska de underställda inte ta egna beslut utan bli tilldelade uppgifter av 

överordnade som även förklarar vad de förväntar sig av de underställda och den uppgift de ska 

utföra. Som ledare är det även viktigt att tydligt förmedla vilken prioritet de olika uppgifterna 

har för att nå bästa möjliga resultat. Ledaren förklarar även policys, regler och standardiserade 

processer för sina underställda för att inget ska falla mellan stolarna och bli fel. Ledaren blir 

även den som kliver in och styr upp arbetsgruppen vid problem eller störningsmoment som 

hotar produktionen. Enligt Pfaff et al. (2013) skall en uppgiftsorienterad ledare även fokusera 

på utvärdering av sina underställdas prestationer genom att utvärdera deras bidrag till 

organisationen samt deras självförtroende och beslutsamhet. Enligt Tabernero et al. (2009) 

påvisades att ett uppgiftsorienterat ledarskap ledde till högre effektivitet samt en ökad 

positivitet i arbetsgruppen.  

 

Enligt Yukl (2013) ligger tre olika delar till grund för hur ett uppgiftsorienterat ledarskap ska 

uträttas, de är kortsiktig planering, tydliga roller och uppgifter samt övervakning av uppgifter 

och prestationer. Kortsiktig planering går ut på att planera hur företaget ska utnyttja sina 

underställdas resurser, till exempel vem ska utföra uppgiften och hur ska den göras. Det går 

även ut på att stapla upp vilka delar och vad som behöver göras för att få kontroll över hur de 

ska driva organisationen via planering av till exempel uppgifter och prioriteringar. De 

kortsiktiga planeringarna gäller för de närmaste dagarna och brukar bli benämnt som operativ 

planering samt förekommer för att få det dagliga arbetet att fungera. En tydlig planering visar 

även på att den uppgiftsorienterade ledaren använder sig av en ledarstil som är mindre 

kommunikativ än ledare som i högre grad är relationsorienterade (de Vries et al., 2010). Tydliga 

roller och uppgifter är den andra delen för att uppnå ett uppgiftsorienterat ledarskap (Begum & 

Mujtaba, 2016; Yukl, 2013). Begum och Mujtaba (2016) menar att chefer som utför ett 

uppgiftsorienterat ledarskap planerar och ser över allt i detalj innan de sätter igång med själva 

arbetet. Enligt Yukl (2013) finns det tre olika underkategorier som är definierade 
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ansvarsområden och krav, sätta produktionskrav samt fördela specifika uppdrag till rätt person. 

Genom att vara tydlig med de tre ovanstående punkterna skapas det en tydlighet inom 

organisationen som genererar en högre effektivitet i det uppgiftsorienterade ledarskapet. Enligt 

Yukl (2013) är övervakning av uppgifter och prestationer den sista delen för uppgiftsorienterat 

ledarskap. Inom denna del är det rapporter, analyser eller produktionskurvor som används för 

att hålla koll på att de underställda sköter sitt arbete. Genom att samla data angående sina 

underställdas individuella eller gruppmässiga prestationer kan ledaren påvisa om de utför 

tillräckliga resultat. Problematiken är dock att det kan vara en lång och även kostsam process 

för organisationen att samla in denna data. Enligt Begum och Mujtaba (2016) kan det vara en 

fördel att använda sig av uppgiftsorienterat ledarskap då det ger möjlighet att ha tydlighet i syfte 

och riktning. Det är viktigt att poängtera att när uppgiftsorienterat ledarskap används måste det 

ske en noggrann övervägning, annars är det lätt att det leder till stress för underställda.  

 

2.4 Etiskt Ledarskap 

Det föregående beskrivna uppgift- och relationsorienterade ledarskapet relateras enligt studiens 

syfte till det etiska ledarskapet. För att kunna göra detta behöver teorier kring det etiska 

ledarskapet presenteras. Studiens författare lägger därför stor vikt vid att presentera fakta kring 

det etiska ledarskapet då det har en central roll för att uppnå studiens syfte.   

 

Lawton och Páez (2015) menar att det etiska ledarskapet syftar till att koppla samman etik med 

ledarskap. Därmed lägger det etiska ledarskapet inte fokus på klassiskt hårda värden som 

tekniska färdigheter, det lägger istället fokus på klassiskt mjuka värden som frågor angående 

etik. Problemen inom organisationer angående etiska frågor är något som fick stor 

uppmärksamhet redan på 1980-talet och visades främst genom skandaler som involverade stora 

organisationers ledare (Yukl, 2013). Denna grund i det etiska ledarskapet finns fortfarande kvar 

och de grundläggande problemen är fortfarande liknande (Ahn et al., 2018). Det betyder enligt 

Yukl (2013) att grunden i ett etiskt ledarskap inte har förändrats, men att synen på vad som 

etiskt korrekt är i ständig förändring. 

  

Ahn et al. (2018) menar också att den etiska ledaren kan påverka de underställdas beteende och 

även deras arbetsinsats positivt genom ett etiskt ledarskap. Det positiva resultatet som ett etiskt 

ledarskap har stöds även av Engelbrecht, Heine och Mahembe (2017) samt Chughtai, Byrne 
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och Flood (2014) som menar att ett etiskt ledarskap ökar förtroendet för ledare och även 

engagemanget för arbetet. 

  

Etiska ledare ska enligt Demirtas (2015) sätta sina underställda först och de underställda ska 

uppfatta ledaren som rättvis. De ska uppnå detta genom att använda sig av 

tvåvägskommunikation för att kunna kommunicera med de underställda på deras nivå och inte 

sätta sig över de underställda. De ledare som förespråkar ett etiskt ledarskap talar ofta öppet om 

etik samt förväntar sig av sina kollegor och underställda att de ska nå upp till den aktuella etiska 

standarden. Det är även den etiska ledaren som ska implementera den etiska standard som 

organisationen står för. På samma sätt är organisationer där etiska ledare verkar mer benägna 

att använda sig av en etisk standard eller sätta upp etiska mål. Connock och Johns (1995) menar 

att ledare behöver arbeta aktivt med att implementera etiska riktlinjer i de olika delarna av 

organisationen. Ledare kan arbeta aktivt med att använda sig av sin kunskap angående etik för 

att kunna belysa dessa delar. Detta faktum stöds även av Yukl (2013) som menar att den etiska 

ledaren ska sätta en tydlig etisk standard. Demuijnck (2009) menar även att ledare inte enbart 

bör följa lagen för att uppfattas som etiska, utan de måste också använda sig av det etiska 

ledarskapet i kombination med en tydlig etisk standard. Gör de inte detta riskerar de att agera 

oetiskt i etiskt svåra frågor angående till exempel diskriminering och rasism. Hutchinson och 

Jackson (2014) menar också att den etiska ledaren måste stå ut från övriga anställda och att det 

är upp till den att implementera en etisk standard. 

  

Yukl (2013) menar att ledare har ett betydande inflytande över de underställdas liv och på 

organisationen i stort samt dess öde. Den fråga som ställs är enligt författaren således inte om 

ledaren har makt, utan om ledaren använder sig av denna makt på ett bra sätt. På grund av detta 

är bedömningen av om en person handlar i enlighet med det etiska ledarskapet en fråga som är 

uppdelad i tre delar. Den första delen benämns av författaren som slutet och innebär att vilka 

motiv en ledare har för sina beslut bör tas i åtanke. Den andra delen innebär att fokus bör ligga 

på om ledarens handlande stämmer överens med den etiska standard som finns, vilket benämns 

som betydelsen. Den tredje och avslutande delen är resultatet och det handlar om den effekt 

som det aktuella handlandet får. 

  

Lawton och Páez (2015) menar att den etiska ledaren ska sträva efter att uppfylla specifika 

dygder som integritet och autenticitet. Dessa dygder är övergripande mål som ledare bör ha 

som ledstjärnor i sitt arbete med att bli etiska ledare. Ledaren ska visa integritet och den etiska 
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ledaren ska vara sann, inte bara mot sina kollegor, utan även mot sig själva. Den ska också vara 

äkta i den bemärkelsen, att den agerar i linje med det som är etiskt försvarbart. Detta stöds även 

av Yukl (2013) som också lyfter fram integritet som en egenskap som är vital för ett etiskt 

ledarskap. 

  

Yukl (2013) menar att ledare har en direkt påverkan på hur deras underställda agerar och att 

om de agerar i enlighet med ett etiskt ledarskap kan de främja ett etiskt beteende och även 

motverka ett oetiskt beteende. Yukl (2013, s. 342) tar även upp vissa kriterier som författaren 

påstår är grunden för ett etiskt ledarskap. Yukl (2002, s. 422) presenterar även en tidigare 

variant av denna modell, vilken används av Mihelic, Lipicni, och Tekavcic (2010). De menar 

att modellen beskriver vilka kriterier som bör användas för att bedöma om en ledare är en etisk 

ledare. 

 

Etiskt ledarskap 

• Använder makt och inflytande till fördel för följare och organisationen.  

• Försöker att skapa en balans mellan olika intressenters intressen.  

• Framställer en vision baserat på deras underställdas behov, värderingar och 

idéer. 

• Agerar på ett sätt som stämmer överens med de uppställda värdena. 

• Är villiga att ta personliga risker för att kunna uppfylla visionen. 

• Lägger fram all information angående händelser, problem och agerande.   

• Uppmuntrar kritiska utvärderingar för att kunna hitta bättre lösningar. 

• Använder coaching, mentorskap och träning för att utveckla de underställda.   

 

Figur 2. Etiskt ledarskap. 

Källa: Yukl (2013, s. 342) 

  

För att en ledare ska klara av att agera enligt det etiska ledarskapet krävs det enligt Fida, 

Tramontano, Paciello, Ghezz och Barbaranelli (2016) att ledaren har en solid teoretisk 

utbildning i grunden. Detta för att de ska kunna luta sig mot denna i sitt arbete och för att de då 

har de teoretiska grundkunskaperna som behövs för att lägga en etisk standard. I de fall där en 

underställd bryter mot den etiska standarden menar Manley (1992) samt Connock och Johns 
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(1995) att en ledare, för att vara etiska ledare inte ska bestraffa sina underställda utan agera i 

samförstånd med sina underställda. Yukl (2013) överensstämmer med detta, men menar också 

att den etiska ledaren ska motsätta sig all form av oetiskt beteende. Därför bör den etiska ledaren 

ställa upp konkreta punkter för vad som är organisationens etiska riktlinjer, för att veta när de 

underställda bryter mot dessa. Dock handlar det inte om att disciplinera de underställda, utan i 

samförstånd med dessa visa att det är i både den underställdes och organisationens intresse att 

agera utefter riktlinjerna (Manley, 1992; Connock & Johns, 1995). Gilligan (1985) menar att 

etiska konflikter inte uppklaras genom logisk bevisföring av rättigheter utan snarare genom 

utarbetad kommunikation. Yukl (2013) och Engelbrecht et al. (2017) tar också upp 

kommunikation som en viktig faktor vid lösningar på konflikter och författarna menar även att 

det är viktigt för ledare att hitta rättvisa och etiska lösningar på problem. Engelbrecht et al. 

(2017) menar utöver det att den etiska ledaren utbildar andra ledare i att hitta rättvisa lösningar 

på problem. 
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2.5 Teoretisk analysmodell 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Egendesignad, elementär teoretisk analysmodell av hur de teoretiska begreppen 

kopplas samman. 

 (Ljung & Lundvold, 2019) 

 

Figur 3 

Med denna modell vill studiens författare koppla samman de olika teoretiska begreppen som 

tas upp i den teoretiska referensramen. Modellen visar alltså den teoretiska kedja som studien 

bygger på. Studien tar sitt ursprung i den enskilda HR-chefen som enligt Alvesson och 

Lundholm (2014) dagligen ställs inför åtskilliga etiska problem och svåra situationer. En ledare 

kan i sin tur enligt Blake och Moutons (1964) modell Managerial grid antingen vara i högre 

grad uppgift- eller relationsorienterade. Det är även något som Yukl (2013) stödjer genom att 

mena att detta är två olika delar av ledarskapet. Både Blake och Mouton (1964) och Yukl (2013) 

menar att om en ledare i högre grad är relation- eller uppgiftsorienterad påverkar deras beteende 

gentemot de underställda och även deras övergripande ledarskap. Ahn et al. (2018) menar att 

en ledare i dagens samhälle bör sträva efter att agera utifrån det etiska ledarskapet. Samtidigt 
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menar Miller et al. (2005) att ledare utsätts för en ständig press, både inifrån och utifrån den 

egna organisationen att de ska agera som etiska ledare. Yukl (2013) stöder teorin om det etiska 

ledarskapet genom att ställa upp ett antal punkter för hur en ledare bör agera för att vara etisk 

och även hur den bör agera för att inte uppfattas som oetisk. Den koppling som modellen visar 

mellan uppgift- och relationsorienterat ledarskap samt etiskt ledarskap, stöds av Newman et al. 

(2015), Okpozo et al. (2017), Kalshoven et al. (2011) samt Treviño et al. (2003). Dessa 

författare menar i enlighet med det som presenteras i studiens problemdiskussion, att en ledares 

möjlighet att utföra ett etiskt ledarskap är direkt påverkat av om ledaren i högre grad är relation- 

eller uppgiftsorienterad. Modellen visar således de teorier som denna studies författare har 

använt sig av för att komma fram till de genomgående mönster som presenteras i studiens 

slutsats. 
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3 Metodkapitel 

 
I den första delen av följande metodkapitlet presenteras de metoder som har använts för att 

genomföra studien. Sedan framställs vilket urval som har gjorts och på vilka grunder, 

datainsamlingen förklaras samt bryts ner i tillvägagångssätt, förberedelser och analys. Den 

avslutande delen är vigd åt etiska övervägande samt åt kritik mot källor och metod. 

 
 

3.1 Metodval  

Det finns enligt Trost (2010) två sätt att se på insamlandet av empiri i en forskningsstudie, 

kvalitativ och kvantitativ. Skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ studie är vilken data 

som eftersöks. En kvantitativ studie tar sin grund i strukturerade frågor och antaganden samt i 

data som ofta samlas in genom enkäter. Å andra sidan använder sig en kvalitativ metod av till 

exempel kvalitativa intervjuer för att fånga människors åsikter för att sedan kunna tolka dessa. 

Genom att använda sig av en kvalitativ metod kunde denna studies författare använda sig av 

enklare frågor, men eftersöka komplexa svar. Denna studies författare kunde även modifiera 

sina frågor och sitt sätt att ställa frågorna på, för att gräva djupare och finna nya svar. I den 

kvantitativa metoden kan dock frågorna ställas med en hög grad av standardisering (Trost, 

2010). Alvehus (2013) menar att genom en kvalitativ studie kan författare bidra till redan 

befintliga vetenskapliga fenomen genom att erbjuda nya förklaringar av dessa. En kvalitativ 

metod beskrivs av Trost (2010) som aktuellt, då en studie eftersträvar att förstå olika 

människors sätt att agera eller hantera situationer. På grund av att detta stämmer väl överens 

med det syfte som studien har, har studiens författare i enlighet med Alvehus (2014) och Trost 

(2010) använt sig av en kvalitativ studie. Studiens författare anser även att denna studie är av 

en deduktiv karaktär, då studien har utgått från empiriska data som har förklarats med hjälp av 

förutbestämda teorier vilket har gett studiens analys (Carlsson, 1991). Ytterligare en faktor som 

talar för den deduktiva studien är att den tar sin grund i insamlade fakta och från vetenskapliga 

artiklar (Bryman & Bell, 2017). 

  

Studiens författare har genomfört en fallstudie för att kunna gräva djupare i varje fall. För att 

uppfylla studiens syfte har studiens författare behövt genomföra intervjuer med de aktuella HR-

cheferna angående deras ledarskap, för att kunna finna genomgående mönster. Utöver det har 



 
 

21 

studiens författare sökt information på de olika organisationernas hemsidor och även samlat 

information genom en självvärdering. Detta tillvägagångssätt stöttas av Larsson, Vinberg och 

Wiklund (2007) som utför en studie där de använder olika datakällor för att finna mönster i 

ledares ledarskap. Enligt Merriam (1994) är fallstudier ett verktyg som kan användas för att 

studera specifika företeelser. Fallstudieforskning är enligt Morgan, Pullon, Macdonald, 

McKinlay, och Gray (2017) en omfattande metod och verkar genom att data samlas från 

flertalet olika datakällor för att kunna visa upp en detaljerad redovisning av komplicerade 

forskningsfenomen som belyses genom verkliga situationer. De olika datakällor som studiens 

författare har använt sig av är dels intervjuer, men även separat insamlade data angående 

exempelvis självvärderingar, medarbetarenkäter och etiska värderingar. Fallstudier kan med 

fördel byggas på kvalitativ metod, med fokus på kvalitativa intervjuer och inriktningen bör 

ligga på ett eller flertalet fall (Eisenhardt, 1989). De fall som studien har valt att studera är HR-

chefers ledarskap i olika organisationer för att kunna besvara den aktuella 

problemformuleringen och det syfte som denna studie har. Detta då det har krävts omfattande 

empirisk data kring varje HR-chef på grund av studien ställer dessa HR-chefers ledarskap i 

relation till uppgift- och relationsorienterat ledarskap och det etiska ledarskapet. Alvehus 

(2013) menar att genom att studera flertalet fall ger det studien en möjlighet till ett större 

tolkningsutfall, det är dock även viktigt att det inte blir för många fall, studien kan i sådant fall 

bli ytlig och inte tillräckligt genomarbetad. Det är något som har tagits i åtanke av studiens 

författare och som var med i övervägandet angående hur många intervjuer som kom att hållas.  

 

3.2 Urval  

Enligt Bryman och Bell (2017) handlar urval i en kvalitativ studie om att välja de enheter som 

ska användas. Dessa enheter kan vara individer, organisationer, avdelningar med mera och de 

ska stämma överens med studiens problemformulering. Det är därför av största vikt att det finns 

en tydlig koppling mellan urvalet av enheter och den problemformulering som ska studeras. 

Det målstyrda urvalet är vanligast vid användningen av en kvalitativ metod enligt Bryman och 

Bell (2017). Skillnaden mellan den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden i frågan 

om urval, är att vid användandet av den kvantitativa metoden används oftast ett 

sannolikhetsurval. Enligt författarna är det målstyrda urvalet aktuellt om problemformuleringen 

pekar på att en specifik enhet bör väljas ut. Denna studies problemformulering pekar klart ut 

vilka enheter som bör väljas, genom att tydligt peka på att det ska vara HR-chefer i Skaraborg. 

I de fall den inte gör det är det å andra sidan aktuellt att använda sig av ett slumpmässigt urval 
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vid en kvalitativ studie. Studiens problemformulering och de aktuella avgränsningarna gör att 

denna studies författare i enlighet med Bryman och Bell (2017), har använt sig av ett målstyrt 

urval. På grund av att det fanns en direkt koppling mellan den aktuella problemformuleringen 

och vilken enhet som eftersöktes. 

  

Alvehus (2013) menar att en fråga som bör tas upp i urvalsprocessen är om urvalet ska vara 

homogent eller heterogent. Vid ett homogent urval görs ett urval där de utvalda enheterna är 

liknande varandra, detta underlättar för en direkt jämförelse mellan dessa olika enheter. Den 

heterogena urvalsmetoden lägger sin grund i att det är en variation mellan det utvalda enheterna. 

Författaren menar att det heterogena urvalet är vanligast vid en kvalitativ studie, men att det 

beror på den aktuella problemformuleringen. Denna studies författare har använt sig av ett 

homogent urval, då studien tar sin grund i ledarskapet hos en specifik befattningsgrupp, inom 

en viss geografisk position och fokuserar på skillnaderna mellan de olika fallen. 

  

Det som behöver uppnås i en studie är en empirisk mättnad och det ses av Alvehus (2013) som 

viktigare än antalet intervjuade enheter. Alvehus (2013) samt Bryman och Bell (2017) menar 

att det dock finns en svårighet i att veta hur många intervjuer som krävs för att uppnå en 

mättnad. Mättnad innebär att de svar den som intervjuar får sannolikt kommer att vara liknande 

och att det därför inte längre finns någon mening med att utföra fler intervjuer. För att uppnå 

en så hög grad av empirisk mättnad som är möjligt med tanke på studiens omfattning, har 

intervjuer hållits med åtta olika HR-chefer verksamma i olika organisationer. Urvalet av dessa 

HR-chefer har gjorts på grund av den aktuella problemformuleringen och det syfte som studien 

har. Den empiriska mättnaden har påverkats av att de som intervjuats har haft erfarenhet av den 

aktuella befattningen, de verkade alla inom den offentliga sektorn och deras organisation har 

funnits inom det geografiska området. 

 

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Val av tillvägagångssätt 

Det finns enligt Trost (2010) flertalet sätt att genomföra datainsamlingen i en studie. Författaren 

tar exempelvis upp telefonintervjuer, enkäter och olika former av intervjuer som sker 

personligen. Denna studies författare har sökt utvecklade och innehållsrika svar angående den 

intervjuades arbetssätt och ledarskap. Därför har studiens intervjuer behövt att kunna röra sig 
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på ett friare sätt, då den intervjuade har behövt att kunna berätta om sitt arbetssätt och ledarskap. 

Således har också studiens intervjuer behövt att kunna avvika från studiens förutbestämda 

frågemall, vid de tillfällen då det har krävts. Denna form av intervju stämmer väl överens med 

det som Bryman och Bell (2017) benämner som personligt genomförd kvalitativ intervju.  

Bryman och Bell (2017) tar upp faktorn att det finns vissa tidsbegränsningar för de som 

intervjuas, att chefer och andra kan kräva att intervjuerna inte får ta mer än en viss tid. Därför 

valde studiens författare att hålla intervjuer som inte förväntades överstiga en timme i 

tidsåtgång. Detta ansåg studiens författare vara en rimlig tidsåtgång för att kunna få ut den 

önskade informationen utan att ta upp för mycket av den intervjuades tid. Trost (2010) tar även 

upp det faktumet att könet på de som utför intervjun kan påverka, då båda studiens författare är 

av det manliga könet, togs det i åtanke vid intervjuerna. Dock handlar inte intervjuerna om 

något av de känsligare ämnen som författaren tar upp och det bör därför inte påverkat i någon 

större utsträckning. Ytterligare en faktor Trost (2010) tar upp, är antalet personer som genomför 

intervjun. Författaren menar att det kan vara ett tecken på makt eller till och med maktövergrepp 

att vara två personer som intervjuar en person. Författaren menar dock även att det vid en studie 

där den intervjuade intervjuas utifrån sin befattning och inte utifrån sin person är det rimligt att 

vara två som utför intervjun. Syftet med intervjuerna var just detta och därför har denna studies 

författare i enlighet med Trost (2010), som även menar att två stycken som utför intervjun kan 

komplettera varandra, genomfört intervjuerna tillsammans. I enlighet med Trost (2010) 

använde sig även studiens författare av en som höll i intervjun och en som tog en mer 

tillbakadragen roll, för att inte göra den som intervjuades obekväm. Faktumet att det var två 

som utförde intervjun skapade även en möjlighet att få två olika infallsvinklar på det som sades 

under intervjun (Bryman & Bell, 2017). Den person som håller i intervjun måste också lära sig 

när den ska tala och när den ska vara tyst samt hur den kan påverka de svar som ges så lite som 

möjligt. Samtidigt som den som håller i intervjun inte får frångå den rytm som krävs och som 

ändras beroende av karaktären på frågorna (Ely & Anzul, 1991). Merriam (1994) menar också 

att den intervjuades personlighet kan spela in när det kommer till vilka svar som ges på studiens 

frågor. En annan faktor som kan spela in är vilken inställning och attityd de eller den som 

intervjuar har under intervjun, vilket togs i åtanke och studiens författare försökte att ha samma 

attityd under alla intervjuer. 

 

En intervju kan enligt Merriam (1994) och Alvehus (2013) utformas på tre olika sätt, de kan 

vara strukturerade, ostrukturerade eller semistrukturerade och vilken av dessa strukturer som 
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används beror på vilken data studien efterlyser. Vid en kvantitativ studie är den strukturerade 

intervjun vanligast, då denna intervju oftast bygger på förberedda frågeformulär som söker 

konkreta svar. Den strukturerade intervjun eftersträvar till exempel svar som utgår ifrån en skala 

eller förutbestämda svarsalternativ. Den ostrukturerade intervjun å andra sidan bygger på ett 

fritt samtal mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. En ostrukturerad intervju är 

lämpligt vid en intervju där den intervjuade eftersträvas att få utrymme att styra intervjun. 

Denna studies författare ansåg dock att detta kunde skapa en tidsbrist och även om studien 

krävde att den som blev intervjuad hade en viss frihet, behövde studiens författare kunna hålla 

intervjun aktuell och till ämnet. Den semistrukturerade intervjun utgår i sin tur från ett antal 

titlar och ämnen som studien vill få svar på, samtidigt som intentionen är att intervjun ska bli 

ett samtal (Alvehus, 2013). Alvehus (2013) och Merriam (1994) menar att en semistrukturerad 

intervju är det passande valet när en studie eftersträvar att få svar på ett antal frågor eller ämnen 

utan att begränsa möjligheten till följdfrågor angående intressanta ämnen. Ely och Anzul (1991) 

menar att om en kvalitativ intervju är för strukturerad, kan den som genomför intervjun bli låst 

och missa möjligheten att dra nytta av oväntade möjligheter som kan uppenbara sig under 

intervjun. Denna studies författare eftersträvade väl utvecklade svar från de som intervjuades 

och intervjuerna byggde på att de som intervjuades kunde analysera sitt eget ledarskap. Därför 

valde studiens författare att använda sig av en semistrukturerad intervju som utgick ifrån en 

förutbestämd mall, där studiens författare kunde ändra och lägga till frågor under intervjuns 

gång. 

 

Under intervjun hölls en självvärdering som byggde på Blake och Moutons (1964) modell 

Managerial grid. Denna självvärdering genomfördes för att studiens författare ville kunna skapa 

en plattform för de som intervjuades att kunna konkret visa hur de såg på sitt eget ledarskap. 

Detta för att studiens författare skulle kunna jämföra resultatet från självvärderingen med det 

som samlades in från resterande delar av de aktuella intervjuerna. Självvärderingen bestod av 

ett rutnät där HR-cheferna fick placera ut sig själva i förhållande till hur de såg på om de i högre 

grad är uppgift- eller relationsorienterade i sitt ledarskap. HR-cheferna fick dock inte endast 

göra en självskattning av hur de såg på sitt eget ledarskap, utan fick även reflektera över hur de 

trodde deras kollegor, chefer och underställda såg på det. Självvärdering var således modellerad 

utifrån det Antonioni (1996) benämner som 360-graders utvärdering. 360-graders utvärdering 

bygger på en utvärdering i fyra led, dels ska ledaren utvärderas av sina underställda, sina 

kollegor och sin chef. Utöver det ska även ledaren utvärdera sig själv, för att bedöma sin egen 

förmåga. På så sätt blir det en genomgående utvärdering av ledarens ledarskap och hur 
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ledarskapet uppfattas av ledaren själv, dennes underställa, dess kollegor och chef (Antonioni, 

1996). Anledningen till att utföra en 360-graders utvärdering beror på att den uppfattning som 

ledaren har av sig själv kan vara missvisande på två vis. Ledaren kan följaktligen antingen 

övervärdera eller undervärdera sig själv (Bergman, Lornudd, Sjöberg & Von Thiele Schwarz, 

2014). Enligt Peng och Zeng (2017) är det viktigt att den som utvärderar sig själv inte får 

förväntningar på sig från den som utför utvärderingen. Detta kan påverka den utvärderades svar 

och denne kan modellera sina svar efter vad den tror den som utför utvärderingen vill höra. 

Därför valde denna studies författare att lägga självvärderingen i början av intervjun, för att 

göra påverkan på svaren så liten som möjligt. Pfaff et al. (2013) menar även att använda sig av 

en 360-graders utvärdering är aktuell då en utvärdering ska göras angående om en ledare är 

uppgift- eller relationsorienterad. Anledningen till att de utvalda HR-chefernas kollegor, chefer 

och underställda inte har intervjuats enligt modellen, är tidsaspekten på denna studie och att det 

är HR-chefens egen uppfattning som har efterfrågats.  

 

3.3.2 Förberedelse för intervjuer  

Enligt Trost (2010) ska de som intervjuas delges information angående vad intervjun kommer 

att handla om samt de rättigheter den som ska intervjuas har innan intervjun. Därför har denna 

studies författare via mail, till de som intervjuerna hölls med förmedlat huvuddragen i 

intervjuerna och studien samt information angående att det under intervjun kom att ske en 

självvärdering. Sedan har de under intervjun delgivits information angående de rättigheter de 

har.  

 

Innan studiens författare skickade ut förfrågningar angående intervjuerna genomfördes en 

pilotintervju med en HR-anställd inom offentlig verksamhet. Den genomfördes för att 

säkerhetsställa att frågorna i intervjuguiden var tydliga samt att ta reda på hur mycket tid som 

intervjun tog i anspråk. Pilotintervjun genomfördes även för att få tydlighet och kvalitet på 

intervjufrågorna. Intervjuguiden som användes under pilotintervjun bestod av tre 

huvudområden med underliggande frågor. Efter att pilotintervjun hade genomförts visade det 

sig att vissa av frågorna kunde göras tydligare för att på så sätt ge bättre svar på det studiens 

författare eftersökte. Studiens författare fick även relevant feedback av testpersonen som gav 

tips och råd för att ge vissa frågor mer struktur och tydlighet. Vissa av frågorna gjordes därför 

om för att minimera risken för missförstånd och för att ge en högre möjlighet till svar med 

kvalitet. Den genomförda pilotintervjun tog cirka en timma vilket gav studiens författare en 
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uppskattning av hur mycket tid de skulle be de som intervjuades att boka upp. Studiens 

författare valde utifrån pilotintervjun att kalla de som är direkt underställda HR-chefen för 

underställda. Studiens författare har gjort detta val därför att HR-enheten arbetar nära alla de 

olika delarna av organisationen och att termer som medarbetare kan syfta på flera olika personer 

i olika positioner inom en organisation. Under pilotintervjun uppfattade studiens författare även 

att det skapade en tydlighet gentemot den som intervjuades angående vilka studiens författare 

syftade på. För att vara konsekventa har studiens författare använt sig av detta begrepp 

genomgående i hela studien. 

 

3.3.3 Dataanalys 

Merriam (1994) anser att det lämpligaste sättet att samla in data under en intervju är att spela 

in intervjun, för att sedan transkribera intervjun snarast efter genomförandet. Transkribering i 

sig innebär att allt det som sägs i en intervju aktivt skrivs ner av de som har genomfört intervjun 

(Alvehus, 2013). Därför har intervjuerna transkriberats av studiens författare senast dagen efter 

den genomförda intervjun, för att kunna återge intervjun på ett rättvist och korrekt sätt. Detta 

innefattar självklart det faktumet att alla de som studiens författare har intervjuat också har 

godkänt att intervjuerna spelades in.  

 

Triangulering är något som Bryman och Bell (2017) tar upp och det handlar om att de som utför 

intervjun samlar in ytterligare information i ett empiriskt syfte utöver själva intervjun. Detta är 

något som studiens författare har använt sig av genom att det innan intervjun har samlats in 

information angående organisationernas etiska riktlinjer. De har gjort det genom forum som 

exempelvis organisationernas hemsidor, i den mån det varit tillgängligt. Det kan enligt Bryman 

och Bell (2017) skapa en djupare förståelse för det sammanhang och den sociala kontext som 

den intervjuade verkar i. Huvudfokus under insamlandet av empirin har dock varit på de 

kvalitativa semistrukturerade intervjuerna och de andra delarna har setts som förtydligande 

samt utökande av den empiriska informationen angående ämnet. 

 

Studien har utgått ifrån tre teman vars syften har varit att hjälpa till att skapa en mer 

sammanhängande och tydlig studie. Dessa teman har varit genomgående i hela studien och har 

tagit sitt ursprung i den aktuella problemformuleringen. Dessa tre huvudkategorier som studiens 

författare valt att använda sig av är: Är de aktuella HR-cheferna i högre grad uppgift- eller 

relationsorienterade i sitt ledarskap, Hur arbetar HR-cheferna med det etiska ledarskapet och 
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Hur relateras HR-chefernas ledarstilar till deras etiska ledarskap. De utvalda kategorierna är 

till för att ge en tydlig linje åt studien och för att de genomsyrar alla delar av studien. Bryman 

och Bell (2017) benämner denna kategorisering som tematisering och ser att det är ett vanligt 

sätt att gå tillväga i en kvalitativ studie.  

 

3.4 Anonymitet och konfidentialitet 

Denna studies författare har utövat full konfidentialitet i den mån att det som sades i 

intervjuerna inte har använts eller förts vidare till annan part utöver det uppenbara användandet 

i denna studie. Trost (2010) ser faktumet att den information som inhämtas inte får ges till en 

annan part som grunden i konfidentialitet. Att erbjuda anonymitet är något som Bryman och 

Bell (2017) menar kan skapa en trygghet för den som intervjuas och därför är det något som 

denna studies författare valt att erbjuda. Några av de HR-chefer som studiens författare har 

intervjuat önskade att vara anonyma i studien. Studiens författare har efterföljt detta och för att 

vara konsekventa valde studiens författare att hålla alla de som intervjuades anonyma. Denna 

studie är dock inte en helt igenom anonym studie, i den mån att identiteten på de som intervjuats 

är känd av studiens författare. Detta visar på svårigheterna med en att genomföra en helt igenom 

anonym studie, då de som genomför en kvalitativ studie i de flesta fall behöver veta identiteten 

på de som intervjun genomförs med (Trost, 2010).   

 

Bryman och Bell (2017) menar dock att det går att erbjuda anonymitet och konfidentialitet om 

informationen från intervjuerna samt de intervjuades personuppgifter inte delas med 

utomstående part. 

 

3.5 Trovärdighet 

Enligt Bryman och Bell (2017) är det viktigt med trovärdighet för en studie och genom att 

använda sig av olika metoder kan studiens reliabilitet och validitet säkerhetsställas. 

Lämpligheten i varje metod varierar och skall därför väljas för att vara i linje med den studie 

som valts. När en kvalitativ studie bedöms är det viktigt att studien följer två kriterier som är 

trovärdighet och äkthet, detta blir en måttstock vid bedömningen av studien. Inom trovärdighet 

finns det fyra stycken underkategorier som är viktiga att ta i beaktning. Den första är 

tillförlitlighet vilket kan ökas vid dokumentation eller annan vald metod, detta sker för att 
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säkerhetsställa den information de intervjuade har delgett angående företaget ska ge en rättvis 

bild av verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Studiens författare har försökt att öka 

trovärdigheten via att de sökt och tagit del av informationsdokument som gått att hitta på 

hemsidor eller liknande plattformar angående de organisationer som ingår i studien. 

Överförbarhet är en utav de fyra undergrupperna till trovärdighet som Bryman och Bell (2017) 

anser vara ett mått för hur studiens resultat kan överföras till en annan kontext. Det visar alltså 

om de resultat en studie fått fram är pålitliga och jämförbara med en liknande studie. Den 

kvalitativa forskningen ser till den sociala verkligheten vilket ter sig som kontextuellt unik, 

kvalitativ forskning söker efter ett djup vilket gör att studien kan bli smal och svår att 

implementera i andra kontexter. Studiens författare har sökt väl etablerade svar och reflektioner 

för att skapa ett bra djup i studien. Studiens författare har intervjuat HR-chefer inom den 

offentliga verksamheten för att få fram ett resultat. HR-chefer besitter kunskap inom området 

vilket har gett studiens författare möjligheten att reflektera över deras svar, vilket i sin tur har 

hjälpt till för att komma fram till ett resultat i studien. Pålitlighet är det tredje kriteriet enligt 

Bryman och Bell (2017) vilket tar avstamp i att forskning ska genomföras med ett kritiskt 

granskande synsätt. Studiens författare har selekterat och kritiskt granskat de vetenskapliga 

artiklar och den vetenskaplig litteratur som bygger upp studiens teoretiska referensram, vilket 

Merriam (1994) uttrycker ger studien mer validitet. Konfirmering är det sista kriteriet, det ska 

visa på att författaren till forskningen handlat i god tro om forskningen kritiseras av 

utomstående. Författaren måste på så sätt alltid ha ett kritiskt förhållningssätt till de uppgifter 

de tagit del av, annars kan dennes objektivitet till resultaten ifrågasättas (Bryman & Bell, 2017). 

Enligt Bryman och Bell (2017) måste alltid personliga värderingar samt kunskap lämnas 

utanför studien då läsaren av studien inte ska påverkas utan den måste vara fullständigt tydlig. 

För att undvika dessa missöden skall studien läsas och kritiskt granskas av oberörda personer. 

Ely och Anzul (1993) tar upp att en av de viktigaste delarna för att skapa trovärdighet i en studie 

är att låta andra parter läsa och ge sina åsikter angående studien. Studiens författare har därför 

kontinuerligt låtit utomstående personer läsa och granska denna studie. Ely och Anzul (1993) 

tar också upp att det är viktigt för de som genomför en kvalitativ studie att även ta med negativa 

data. Alltså sådan data som talar emot den uppfattning som studiens författare har, och att 

studien inte endast tar med sådana delar som talar för studiens ståndpunkt. Studiens författare 

har därför varit noga med att inte utelämna data som skulle kunna tala emot studien eller dess 

resultat. 
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Ytterligare punkter som ger studien en större trovärdighet är att studien inte endast bygger på 

en parts åsikter utan på både den som intervjuats och studiens författare. Detta uppnås genom 

att det utfördes en självvärdering där HR-cheferna gav sin syn på angående om de i högre grad 

är uppgift- eller relationsorienterade, studien har därför fått input från olika parter (Bergman et 

al., 2014).  

         

3.6 Metodkritik  

Ett problem i användandet av en kvalitativ studie är att det kan finnas en hög grad av påverkan 

från studiens författare på den data som samlas in och att studiens författare kan ges en för stor 

personlig påverkan på studien. Utifrån det går det se att det finns en risk att studiens författare 

ibland inte har tagit en fullt objektiv position, utan låtit personliga åsikter och preferenser lysa 

igenom i insamlandet samt användningen av data. Detta då en studie enligt Denscombe (2016) 

samt Bryman och Bell (2017) inte ska påverkas av de personliga värderingar som studiens 

författare besitter. Den metod som valts är heller aldrig helt neutral utan påverkas av den 

omgivning som studiens författare verkar i. De faktorer som kan påverka är historiska, politiska, 

etiska, med mer. Alla dessa faktorer färgar den metod som väljs, vilket gör studien mindre 

opartisk och mindre rationell (Bryman & Bell, 2017). För att minska risken för att studien ska 

vara partisk och färgad av studieförfattarnas personliga preferenser har studien kontinuerligt 

lästs och setts över av olika utomstående parter. 

 

Ely och Anzul (1993) menar att de som använder sig av en fallstudie måste vara medvetna om 

att det krävs en tolerans för personlig närhet, då dessa intervjuer tenderar att bli personliga och 

närgångna. Faktumet att det krävs en personlig och nära kontakt under intervjun öppnade för 

partiskhet och en ökad påverkan från studiens författare på den insamlade data. Därför har det 

varit en fin linje för studiens författare att balansera på för att inte bli partiska eller låta 

personliga preferenser påverka under intervjuerna 

 

Trost (2010) menar även att det kan uppstå missförstånd under en intervju, vilket kan ge en 

negativ inverkan på studiens resultats trovärdighet. Dock är chansen för missförstånd och 

oklarheter mindre vid personliga intervjuer. Detta på grund av att den som intervjuas har 

möjlighet att uttrycka sig med kroppsspråk och även se på de som intervjuar när dessa inte 

riktigt hänger med. Studiens författare har valt att använda sig av en semistrukturerad intervju 

i enlighet med Alvehus (2013), vilket gav dem möjligheten att kunna ställa följdfrågor vid de 
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tillfällen det fanns en risk för missförstånd. Studiens författare var dock i enlighet med 

Denscombe (2016), medvetna om risken att de genom att hålla intervjuer med mer 

ostrukturerade delar, öppnade de upp för att deras egna tankar och idéer kunde påverka utfallet 

av intervjuerna. Därför har de hela tiden varit noggranna med att byta intervjuare inför varje 

intervju för att inte låsa sig vid vissa frågor eller formuleringar. På så sätt har det också öppnat 

upp för att en av studiens författare under varje intervju, har kunnat sitta vid sidan av och främst 

betraktat intervjun. Det har lett till att de har kunnat ge varandra feedback efter varje intervju 

samt kunnat lära av varandra. De frågor som ställdes under intervjun kunde varit smalare i sin 

ingång för att kunna få fler svar som var aktuella för studiens syfte. Det fanns dock en mening 

med att ställa öppna frågor, då studiens författare eftersträvade att leda den aktuella HR-chefen 

så lite som möjligt för att på så sätt få så opåverkade svar som möjligt. Den pilotintervju som 

genomfördes på förhand var behjälplig på det viset att studiens författare fick en möjlighet att 

kunna testa kombinationen av dessa olika delar.  

 

Under intervjuerna har även en självvärdering utförts av HR-chefernas ledarskap, enligt 360-

graders utvärdering. Det är de personligt genomförda semistrukturerade intervjuerna, 

självvärderingarna och separat insamlade data som har skapat det empiriska underlaget. 

Studiens författare är medvetna om att valet att utföra en studie där endast en befattningsgrupp 

fanns med, uteslöt andra delar av organisationen vilka kunde sitta på information som talade 

emot de intervjuade. Dessa åsikter från andra parter inom organisationen skulle kunna vara 

intressanta och ge en bredare bild av ledarskapet inom organisationen. Det är dock den specifika 

HR-chefens uppfattning angående sitt eget ledarskap och ledarskapsstil som har eftersökts. 

 

Ytterligare en punkt som kan kritiseras är användandet av en självvärdering, då denna kan bli 

påverkad av förväntningarna från studiens författare. Även om studiens författare enligt Peng 

och Zeng (2017) minimerar risken för detta genom att lägga självvärderingen i början av 

intervjun, finns det en viss risk att denna studies författare förväntningar har påverkat svaren. 

 

Alla dessa delar har tagits i åtanke med grund i Bryman och Bell (2017), då studiens författare 

har ämnat att genomföra en så opartisk och rationell studie som möjligt. Dock finns det alltid 

en risk att studiens författare har påverkat studiens empiri genom sina egna tankar och idéer. 

Även om det är fallet har studiens författare varit medvetna om detta genom hela studien och 

tagit alla tillgängliga åtagande för att minska den risken och möjligheten.  
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Studiens författare är även medvetna om att studien har en problemformulering som öppnar 

upp för tolkning och studiens författare har därför hela tiden genom denna studie försökt att 

hänvisa till befintlig teori. Detta eftersom studien inte använder sig av observationer av de 

aktuella HR-chefernas ledarskap, vilket begränsar studien till att kretsa kring HR-chefernas 

egen uppfattning av deras ledarskap. Det har studiens författare försökt att åtgärda genom en 

självvärdering. Studiens författare har inte involverat andra parter i denna än HR-cheferna 

själva, vilket hade kunnat ytterligare fördjupa studien. Hade studiens författare haft tid och 

resurser kunde de utökat denna studie samt kunnat fördjupat den in i de aktuella 

organisationerna. 

 

3.7 Källkritik 

Kritik kan riktas mot faktumet att en stor del av studien bygger på en modell som är skapad på 

1960-talet, nämligen Managerial grid. Faktumet är att grunden återfinns i äldre källor, men att 

dessa har varvats med nyare och mer aktuella källor för att skapa en mer nyanserad bild. 

Mängden källor går också att ifrågasätta, då det finns ytterligare forskning angående de aktuella 

ämnena. De källor som använts har studiens författare främst tagit fram genom WorldCat 

Discovery och Högskolan i Skövdes bibliotek. Ifrån WorldCat Discovery har vetenskapliga 

artiklar samlats in, med förutsättningen att de varit peer reviewed och på engelska eller svenska. 

Från biblioteket har böcker hämtats som är författade av antingen professorer, forskare eller 

författare som innehar andra liknande befattningar inom den litterära världen. Dessa har valts 

ut på grund av de har kunnat bidra till att hålla en genomgående god kvalitet i studien. 

Litteraturen och de vetenskapliga artiklarna har främst använts som grund i den teoretiska 

referensramen och en större del av litteraturen är även använd i metodkapitlet. I metodkapitlet 

finns det en blandning mellan internationella och svenska författare, för att skapa en bredare 

bild av de olika metoderna. Den teoretiska referensramen innehåller teorier från främst 

amerikanska författare, men innefattar även författare från andra delar av världen.  

 

3.8 Etiska överväganden 

Merriam (1994) menar att inom kvalitativa fallstudier gäller det att forskaren har ett unikt 

synsätt vilket leder till att det påverkar urvalsprocessen. Vid informationsinsamling och analys 

är det vanligt förekommande att frågor kan kopplas till validitet, reliabilitet samt etik. Validitet 

och reliabilitet är viktiga i all forskning men det gäller också att forskningen genomförs på ett 
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etiskt och korrekt sätt. I social forskning finns det professionella regler samt statliga 

förordningar som alla forskare bör hålla sig till. För att hålla sig inom ramarna för detta 

regelverk skall försökspersonerna inte utsättas för fara. De ska även kunna delta utan att förlora 

sin integritet och även bli uppdaterad angående forskningen för att kunna avböja om de känner 

sig illa till mods. Detta har genomgående efterföljts av denna studies författare i arbetet med 

den aktuella studien. 

 

Studien har följt de etiska förutsättningar som Bryman och Bell (2017) anger, nämligen 

informationskravet samt samtyckeskravet. Informationskravet bygger på att information ska 

ges till berörda parter angående vilket syfte studien har. Samtyckeskravet innebär att de som 

deltar i studien ska delta självmant och att det inte finns någon form av tvång involverat. Den 

insamlade data har endast använts i de syften som överensstämmer med studiens ändamål. 

Författarna till denna studies har informerat de som ska delta i studien angående deras 

rättigheter samt studiens syfte. De som studiens författare hade en initiation att utföra intervjuer 

med, kontaktades även i ett förberedande stadium för att se om det finns intresse att delta i en 

sådan studie. Studiens författare har erbjudit anonymitet till de som deltar i studien och även 

använt sig av konfidentialitet, genom att inte använda annan fakta från intervjun än den som är 

aktuell för studien. Detta innebär att det endast är studiens författare som har hanterat den 

insamlade empirin och att ingen annan har haft tillgänglighet till det som sagts under 

intervjuerna eller vem som sagt det. 
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4 Empiri 

 
Följande kapitel lyfter fram den empiri som samlats in från separat data och under de intervjuer 

som har genomförts. I kapitlet tas endast den empiri upp som studiens författare anser är 

relevant och aktuell för studien. Kapitlet består av en kortare företagspresentation samt en mer 

omfattande genomgång av empirin genom de olika delarna Managerial grid, uppgift- och 

relationsorienterat ledarskap och etiskt ledarskap samt genom en empirinära analys. Kapitlet 

avslutas med en kortare sammanfattning av empirin. 

 
 

4.1 Företagspresentation 

På grund av önskan från några av de intervjuade HR-cheferna att förbli anonyma följer endast 

en kortare sammanställning kring de aktuella HR-cheferna och deras organisationer. Denna 

sammanställning ska ge läsaren ett sammanhang och en kortare bakgrundsbeskrivning inför 

den fortsatta läsningen.  

 

Organisation Antal anställda i organisationen Antal underställda till HR-chefen HR-chef 

Organisation 1 500 2 HR-chef 1 

Organisation 2 5000 17 HR-chef 2 

Organisation 3 1200 5 HR-chef 3 

Organisation 4 3400 10 HR-chef 4 

Organisation 5 4700 26 HR-chef 5 

Organisation 6 800 8 HR-chef 6 

Organisation 7 1100 3 HR-chef 7 

Organisation 8 2000 2 HR-chef 8 

 

Figur 4. Tabell över de aktuella organisationerna 
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4.2 Managerial grid 

4.2.1 HR-chef 1 

HR-chef 1 förklarar att hen lägger mer fokus på människan än uppgiften och placerar därför sig 

själv på 5.7. HR-chef 1 har en annorlunda bild av hur hens kollegor ser på hens ledarskap och 

förklarar att det beror på att hens kollegors syn främst är på uppgiften och att de därför inte ser 

vilket fokus HR-chef 1 lägger på relationer. Dock menar HR-chef 1 att det innebär att relationen 

ligger kvar på samma nivå, men samtidigt stiger fokus på uppgiften vilket innebär att 

placeringen blir 7.7. HR-chef 1 tror även att hens chef har samma syn som kollegorna och 

använder samma argument för att förklara detta, vilket innebär att HR-chef 1 även här placerar 

sig på 7.7. HR-chef 1 anser att de underställda i sin tur ser en lika stor del av den 

relationsorienterade sidan av hens ledarskap, men en mindre del av den uppgiftsorienterade 

sidan, vilket innebär att placeringen blir 4.7. 

 

4.2.2 HR-chef 2 

HR-chef 2 menar att hen är både uppgift- och relationsorienterade i sitt ledarskap och placerar 

därför sig själv på 7.7. HR-chef 2 uttalar att det är en svår bedömning då hen är både chef för 

sina underställda och sitter med i ledningsgruppen, vilket innebär att chefen ser olika på hens 

ledarskapsstil beroende på situationen. Sedan menar HR-chef 2 att relationer är viktigt, men att 

uppgiften är viktigast samt att det uppgiftsorienterade ledarskapets ställning har växt och blivit 

en allt viktigare del för de i rollen som HR-chef. Det leder till att HR-chefen 2 anser att hens 

kollegor och chef förmodligen ser det på samma sätt och placeringen blir därför 7.7. Utifrån 

hur HR-chef 2:s underställda ser på hens ledarskap placerar sig hen på 6.8. HR-chef 2 motiverar 

detta med att hens underställda har uttryckt i medarbetarundersökningar att de ser och lägger 

vikt vid en mer relationsinriktad sida av hen.  

 

4.2.3 HR-chef 3  

HR-chef 3 anser att det är viktigt att i första läget bygga en relation till de underställda, men 

efter det är huvuduppgiften att uppfylla uppgifterna. I och med detta väljer HR-chef 3 att placera 

sig själv på 6.7. HR-chef 3 anser dock att hens kollegor ser mer av hens uppgiftsfokus. Hen 

pekar även på att kollegorna förväntar sig ett högre fokus på uppgiften än på relationen och 

placerar sig därför på 7.7. HR-chef 3 tror att hens chef ser och uppskattar att hen i högre grad 
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är relationsinriktad och att chefen därför skulle placera hen på 7.8. På samma sätt anser HR-

chef 3 att hens underställda ser att HR-chef 3 lägger stort fokus på uppgiften, därför placerar 

sig hen på 6.7.  

 

4.2.4 HR-chef 4 

HR-chef 4 anser att hen är mer fokuserad på relation än uppgift. Hen anser att genom att lägga 

fokus på att bygga relationer kan de genomföra uppgifterna på bästa sätt. Därför placerar sig 

HR-chef 4 på 6.7 angående sitt eget ledarskap. HR-chef 4 anser att hens kollegor har en annan 

bild av hens ledarskap och att de lägger en större vikt vid hens möjlighet att uppfylla de givna 

uppgifterna, än att skapa goda relationer. Därför anser HR-chef 4 att kollegorna skulle placera 

hen på 7.3. Samma uppfattning har HR-chef 4 angående chefens sätt att se på hens ledarskap 

och HR-chef 4 tror därför att hens chef skulle placera hen på 7.3. Å andra sidan anser HR-chef 

4 att de underställda ser mer till relationen, men att de även ser hens fokus på uppgiften som 

högt och placerar därför ledarskapet utifrån de underställda på 7.7.  

 

4.2.5 HR-chef 5 

HR-chef 5 ser sitt eget ledarskap som i högre grad fokuserat på uppgiftsdimensionen av 

ledarskapet. Hen menar att det krävs ett högt fokus på uppgiften för att klara av att uppfylla de 

krav som finns på hen. Därför placerar sig HR-chef 5 på 7.6 angående sitt eget ledarskap. HR-

chef 5 anser sig vara väldigt tydlig i sitt ledarskap och att hens kollegor samt chef har samma 

syn på hens ledarskap och placerar därför även dessa på 7.6. Argumenten stämmer även överens 

angående hens underställda, vilket leder till att placeringen även här blir 7.6.  

 

4.2.6 HR-chef 6 

HR-chef 6 anser att det är väldigt viktigt med båda ledarskapsstilarna men att det framför allt 

är det uppgiftsorienterade ledarskap hen är tvungen att utföra i organisationen för tillfället. HR-

chef 6 placerar ut två kryss på angående sitt ledarskap 7.7 samt 8.8 och hen menar att uppgiften 

ligger i fokus men att det inte går att göra allt själv, utan det behövs människor som kan utföra 

uppgifterna. Vad det gäller HR-chef 6:s kollegor tror hen att de skulle placera kryssen på 8.5, 

alltså ännu mer på uppgift än vad hen själv anser. Detta beror framförallt på att hen har lagt 

stort fokus vid uppgift den senaste tiden. Angående chef och underställda anser HR-chef 6 att 
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de skulle placera kryssen likadant, hen tror att båda parter skulle placerat sina kryss på 7.6 eller 

7.7. Placeringen av kryssen beror främst på feedbacken HR-chef 6 har fått från sin chef, 

angående att saker blir gjorda men att relationerna ändå tas till vara på. 

 

4.2.7 HR-chef 7 

HR-chef 7 anser att hen utövar ett väldigt relationsorienterat ledarskap och att uppgifterna 

främst blir gjorda på grund av relationer. Grunden till att HR-chef 7 har fokus på relationerna 

tror hen beror på hens personlighet, men att den uppgiftsorienterade delen kommer med rollen. 

Även om HR-chef 7 ser relationen som viktigast väljer hen ändå att placera sig själv som 6.6 i 

sin självskattning, med motiveringen “jag kan ju inte bara gå på känsla och bygga på relation”. 

HR-chef 7 tror att hens kollegor har väldigt olika uppfattningar av hens ledarskap beroende på 

vilken kollega som blir tillfrågad, men att ett medelvärde skulle kunna vara 4.6. HR-chef 7 tror 

även med grunden i samma argument att hens chef och underställda skulle placera hen som 

4.6.   

  

4.2.8 HR-chef 8 

HR-chef 8 uttrycker att hen är en utåtriktad person på sin fritid men att uppgiften går först när 

hen är på arbetet. I sin självskattning placerar hen sig själv på 9.5, alltså full fokus på uppgiften 

men ett mindre fokus på relationen. Kollegorna anser HR-chef 8 skulle placera hen på 9.4 alltså 

bara en grad lägre på relation än på självskattningen, med motiveringen “Ne man alltså, vi har 

ju åttio chefer ungefär, ne det är klart att när de ringer mig så hinner inte vi prata skit, utan 

det är pang på”. Hen tror att chefen ser på hen på samma sätt som kollegorna fast med lite 

mindre fokus på uppgiften och därför placerar hen sig på 8.4. När det kommer till vad HR-chef 

8 tror om sina underställda svara hen 7.5 alltså lite mindre fokus på uppgift och lite mer på 

relation.  
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4.3 Uppgift- och relationsorienterat ledarskap 

4.3.1 HR-chef 1 

Som en förklaring på hur HR-chef 1 ser på ledarskap uttrycker hen att “Jag tycker att det som 

är viktigt i ledarskap det är ju att man verkligen ser sina medarbetare och att man ger dem 

förutsättningar att kunna lyckas.”. HR-chef 1 förklarar att även om uppgifterna behöver göras, 

är det inte möjligt att göra det på ett bra sätt om de underställda inte är med i dialogen, får 

feedback och involveras i olika beslut. HR-chef 1 berättar även att hen försöker visa omtanke 

gentemot sina underställda och vara human i sina beslut. HR-chef 1 ser endast uppgiften som 

ett mål och att ledarskapet måste fokuseras på relationen för att kunna nå målet. På samma sätt 

använder HR-chef 1 sig av ord som “stöttande” och “coachande” när hen beskriver sitt 

ledarskap. Utöver det använder sig HR-chef 1 av en diskussion med sina underställda för att 

dela ut uppgifter och ger inte direkta order om vem som ska utföra vilken uppgift. 

 

4.3.2 HR-chef 2 

HR-chef 2 uttrycker att det som är viktigast “är uppgiften, för att vi är här för att vi får 

skattemedel till våran verksamhet, vi är här för att vi ska göra en uppgift, jag är inte här för att 

mina medarbetare ska tycka om mig”. HR-chef 2 menar att hen varit mer relationsorienterad i 

tidigare anställningar, men att positionen som chef gör att ett större fokus läggs på uppgiften. 

Argumentet för detta menar HR-chef 2 är att “Kanske förut mer att se människor att växa, det 

är också kul, men nu kanske mer åt det andra. Att leverera ett resultat, jag är mer driven utifrån 

det nu”. Detta uttalande stärker HR-chef 2 genom att hen menar att arbetsplatsen har vuxit och 

hen inte själv hållit i rekryteringen av de nyaste underställda. Därför har relationen till dessa 

blivit lidande och därför ligger fokus ännu tydligare på uppgiften. HR-chef 2 menar att 

organisationen har en vision samt strategiska mål och att dessa kan förmedlas antingen hårt 

eller mjukt. HR-chef 2 menar även att det är viktigt att motivera sina underställda för att de ska 

uppnå sin fulla potential. 

 

4.3.3 HR-chef 3 

HR-chef 3 menar att hen lägger stort fokus på de underställda och påstår att hens ledarskap är 

väldigt lite “detaljstyrt” och “kontrollerande”. Dock ser hen ett problem i detta, då alla 

underställda inte uppskattar att deras chef har en sådan syn på ledarskap. Detta gör att HR-chef 
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3 ibland anpassar sitt ledarskap efter personen, men att hen i grunden lägger sitt fokus på den 

ledande och coachande delen av ledarskapet. HR-chef 3 arbetar också mycket med 

kommunikation och försöker att hitta det ledarskap som passar individen. Därför anser hen att 

det är viktigt att bygga en relation. HR-chef 3 försöker bibehålla en god relation till sina 

underställda genom att använda sig av positiv feedback, både när det går bra, men även genom 

att hitta något positivt att lyfta fram om det går dåligt. HR-chef 3 menar att hen skiljer på ledare 

och chef, med motiveringen att “för mig är det, om ni inte har upptäckt det innan? Så är det 

mycket svårare att vara chef”. Därför arbetar HR-chef 3 mycket med att sätta lösare ramar för 

arbetet snarare än peka med hela handen. 

 

4.3.4 HR-chef 4 

HR-chef 4 talar mycket om relationen till sina underställda och trycker på att det är viktigt att 

ha en bra relation till sina underställda. Hen är dock noga med att poängtera att en ledare ska 

vara “personlig utan att vara privat” samt att i relationen mellan underställd och chef “måste 

det ändå finnas ett professionellt avstånd”. HR-chef 4 menar att hen visar tillit till sina 

underställda och omger sig med duktiga underställda. Därför behöver hen inte involvera sig 

själv i det vardagliga arbetet i någon större utsträckning och hen behöver därför sällan fatta 

konkreta beslut. Dock menar HR-chef 4 att hen inte arbetar lika nära sina underställda som 

under den tiden hen var HR-chef i en mindre kommun. HR-chef 4 menar att “det är min uppgift 

att då, staka ut vägen helt enkelt och peka ut en riktning”. Försök görs dock av HR-chef 4 att 

trots detta vara mer relationsinriktad och en önskan om att vara det uttrycks också under 

intervjun. HR-chef 4 försöker även att varje dag hälsa på alla sina underställda, hen har också 

gjort om de möten som hålls varannan vecka genom att de numera består av en öppen agenda. 

Hen menar dock att den viktigaste delen för att skapa en bra arbetsmiljö är att fördela 

uppgifterna inom organisationen på ett rättvist och bra sätt.  

 

4.3.5 HR-chef 5 

HR-chef 5 uttalar sig angående de två olika ledarskapsstilarna på följande vis “Det är inte 

antingen eller utan det är verkligen både och om arbetsuppgifterna ska bli gjorda så måste 

man kunna ha en fungerande relation till medarbetarna, det finns inget “eller” utan bara ett 

stort “OCH””. Trots detta menar HR-chef 5 att hen är mest uppgiftsorienterad i sitt ledarskap. 

HR-chef 5 menar dock att om det inte finns en relation mellan chef och underställd som leder 
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till trygghet för de underställda, kommer de underställda heller inte utföra uppgiften eller 

arbetet på ett bra och korrekt sätt. HR-chef 5 lägger stor vikt vid att följa upp vad det är som 

fungerar bra respektive inte bra och hur de underställda kan göra saker bättre. Genom detta har 

HR-chef 5 fått den kontroll som hen anser krävs för att kunna styra de underställda. HR-chef 5 

vill dock inte se sig själv som kontrollerande, men att hen gärna följer upp arbetet för att se vad 

som kan utvecklas.  

 

4.3.6 HR-chef 6 

HR-chef 6 anser att det är viktigt att ge tillit till sina underställda, men att det måste finnas 

ramar vilka de har frihet inom. HR-chef 6 är relativt ny på sin nuvarande position och anser att 

det fanns en bristande struktur i det arbete som HR-enheten utförde och har därför skapat 

tydligare ramar för hur de ska arbeta. Därför har HR-chef 6 försökt att tydligt uttala att “det här 

är dom gränserna vi har” och att “det måste finnas ett strukturarbete inom den här boxen, vilket 

medarbetarna har möjlighet att röra mig inom”. Det förtydligas ytterligare när HR-chef 6 

uttalar att “det är mycket ordning och reda som behövs i den här organisationen”. På samma 

sätt uttalar sig HR-chef 6 angående vilken del av arbetet som är viktigast, vilket enligt HR-chef 

6 är verksamheten och uppgiften. Även om HR-chef 6 talar om relationer som något viktigt, 

återkommer hen till faktumet att det är viktigt att styra sina underställda och hen vill framställa 

sig själv som “stöttande, coachande, styrande så att vi är inne på rätt väg, är det så att vi gör 

rätt saker också”. HR-chef 6 har tidigare arbetat som HR-partner och tycker att det är en stor 

skillnad när det kommer till fokus på uppgift kontra relation, då hen i en ledande roll upplever 

sig som mycket mer uppgiftsfokuserad. 

 

4.3.7 HR-chef 7 

HR-chef 7 är väldigt tydlig med att hen har ett stort fokus på relationer i sitt ledarskap och att 

det är genom goda relationer som organisationen kan nå bra resultat. HR-chef 7 är på det viset 

inte heller låst till förutsatta ramar eller beslut. Utan kan ändra dem för att kunna bibehålla en 

god relation till de underställda, som hen själv beskriver “för jag är ju den där, jag vill ju bygga 

goda relationer”. På samma sätt ger HR-chef 7 den underställda friheten att agera utifrån vad 

de tycker är bäst och styr dem därför heller inte. Hen menar att “Jag vill vara den här ledaren 

som det goda ledarskapet som tror individen själv kan ta ansvar fullt ut”. HR-chef 7 uttrycker 

att om de underställda ges frihet behöver det även finnas en viss uppföljning. HR-chef 7 är dock 
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noga med att påpeka att det handlar om “Just det här att visa att du finns om medarbetaren 

behöver dig men också inte att gå in och kontrollera men däremot följa upp att man känner att 

chefen bryr sig om vad som händer med det här nu”. Å andra sidan uttrycker HR-chef 7 att de 

är där för att uppfylla intressenternas behov och intressen, men att det är genom goda relationer 

de når dit. 

 

4.3.8 HR-chef 8 

HR-chef 8 ser sig själv som en relationsinriktad person på sin fritid, men samtidigt är det 

uppgiften som är i centrum på arbetet. HR-chef 8 menar att “jag tycker ju de är så som mitt 

jobb är så måste jag ju ha fokus på att lösa de uppgifterna”, men nämner även att relationen 

måste finnas. HR-chef 8 menar att tydlighet är extremt viktigt i en organisation för att alla ska 

uppfatta informationen på samma sätt. HR-chef 8 är tydlig med att uppgiften och relationen har 

ett samband och det går inte bara välja en. Hen uttrycker att “primärt är det ju att få jobbet 

gjort” men tillägger också “man större chans att få uppgifterna gjorda om man har en nära 

relation och att de vågar ringa eller kontakta mig så där va”. En viktig del som HR-chef 8 

trycker på i sitt ledarskap är att ge beröm kontinuerligt, även om en viss prestation är förväntad 

av en underställd är det viktigt att ge dem det beröm de förtjänar. HR-chef 8 talar även om att 

hen kan umgås med sina underställda privat och att detta underlättar vid de tillfällen en 

underställd varit med om något jobbigt. HR-chef 8 talar om Joharis fönster och menar att “alltså 

kan man få det där öppna fönstret, det tror jag att man tjänar på, sedan går jag ju inte tänker 

hur det är i Johari fönster nu”.   

 

4.4 Etiskt ledarskap 

4.4.1 HR-chef 1 

HR-chef 1 lyfter fram faktumet att de har en “Ledarskapspolicy” som de arbetar utifrån, vilken 

HR-chef 1 använder sig av i sitt eget arbete. HR-chef 1 försöker också att utbilda sina 

underställda, men också kollegor och andra chefer inom organisationen angående denna policy. 

HR-chef 1 använder sig av en kommunikation som involverar de underställda och menar att 

“man måste se saker från mer än ett håll och försöka se saker från medarbetarens håll också”. 

Ett led i detta är att HR-chef 1 är väldigt positiv till att hens underställda får åka på de 

utbildningar de vill, så länge de uppfyller ett värde för organisationen och dem själva. HR-chef 
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1 uttrycker också en vilja att ta emot konstruktiv kritik från sina underställda och vikten av att 

verkligen arbeta med det. Dock förväntar sig HR-chef 1 att detta är något som hens underställda 

tar initiativ till och att de utan att vara anonyma kan stå upp för sin kritik. HR-chef 1 uttrycker 

även att om det uppstår problem på en arbetsplats i frågor som är av känslig karaktär, hanterar 

HR-chef 1 dessa genom att vara rak och söka efter bevis. Snarare än att föra en dialog med den 

person som har eller misstänks ha uppfört sig på ett vis som inte stämmer överens med HR-

chef 1:s etiska värderingar. Å andra sidan uttrycker HR-chef 1 att “Det handlar om att visa 

integritet och vara ärlig”. Genom att vara det anser HR-chef 1 att hen skapar förutsättningar 

för att ha högt i tak och bara för att hen är chef har hen inte alltid rätt. HR-chef 1 anser att hens 

möjlighet att kliva in i en tydligare uppgiftsfokuserad roll vid frågor av mer etiskt komplicerad 

karaktär, gör att hen har en god möjlighet att utföra ett etiskt ledarskap. 

 

4.4.2 HR-chef 2 

HR-chef 2 uttalar sig om att hen vill uppfattas som en god chef, för att få bekräftelse att hen gör 

ett bra arbete. HR-chef 2 uttrycker också att en del av att vara omtyckt är i självändamål. Det 

HR-chef 2 menar är att hens underställda ska känna att deras chef bryr sig om dem så att de 

känner att de kan öppna upp sig för hen. Det är avgörande för att kunna ta reda på de 

underställdas svagheter och styrkor för att sedan kunna ge dem rätt coachning. Enligt HR-chef 

2 ska en chef bry sig om sina underställda men hålla en professionell roll samt vara hårdhudad. 

Inom organisationen som HR-chef 2 arbetar i har de en medarbetaridé som till stor del handlar 

om det demokratiska uppdraget, men även om öppenhet, respekt och ansvar. Hen uttrycker att 

medarbetaridén tillsammans med andra delar som kopplas till samverkansavtalet och 

arbetsmiljöpolicyn är organisationens etiska standard. HR-chef 2 påpekar att det är detta 

förhållningssätt hen önskar från sina underställda. HR-chef 2 pratar även om att de inom 

organisationen utbildar sina chefer i ett ledarskapsprogram inom området etik. HR-chef 2 

välkomnar utvärdering av sig själv för att kunna utvecklas som chef. HR-chef 2 talar om att hen 

använder sig av feedbacksamtal för att lösa konflikter mellan sina underställda, men vid mer 

komplicerade och personliga fall använder hen sig av orossamtal. En viktig del som HR-chef 2 

uttrycker är att följa upp det inledande samtalet, eftersom det är en process. HR-chef 2 anser att 

hens ledarskapsstil, där hen försöker blanda uppgift- och relationsdimensionen av ledarskapet 

ger hen förutsättningarna för att utföra ett etiskt ledarskap. 
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4.4.3 HR-chef 3 

HR-chef 3 lyfter fram vikten av att vara en ledare som de underställda känner att de kan följa 

och som visar vägen i svåra frågor. Den organisation HR-chef 3 arbetar i har dock ingen etisk 

standard som HR-chef 3 kan luta sig mot i sitt arbete. Därför blir mycket av den etiska standard 

som används inom HR-enheten en fråga angående den etik som HR-chef 3 står för. Detta visar 

HR-chef 3 när hen uttrycker “att man kanske inte uppträder på ett sådant sätt som jag tänker 

att man ska uppfatta personalavdelningen liksom.”. På samma sätt blir det utifrån HR-chef 3:s 

åsikter angående etik som bedömningen av om de underställda agerar på ett oetiskt sätt bygger 

på. När HR-chef 3 uppfattar att en underställd har agerat etiskt fel menar HR-chef 3 att “Då 

försöker jag också lyfta upp det, men samtidigt inte bara säga att men de är ett fel”. Om 

problem är av mer allvarlig karaktär, exempelvis vid misstanke om alkoholproblem använder 

sig HR-chef 3 av ett inledande orossamtal. HR-chef 3 arbetar också med många olika former 

av feedback av sitt eget arbete och försöker att få feedback från underställda, kollegor och chef. 

På grund av att HR-chef 3 vill få veta vad hen kan utveckla eller arbeta annorlunda med. På 

samma vis är HR-chef 3 positivt inställd till utveckling av sina underställda och att hitta nya 

områden där de kan växa. HR-chef 3 anser att hens ledarstil har ett tydligt relationsfokus vilket 

innebär att de underställda känner att de kan prata om frågor angående etik. HR-chef 3 anser 

att det gör att hens ledarskap är det rätta för ett etiskt ledarskap.  

 

4.4.4 HR-chef 4 

HR-chef 4 anser att det är viktigt att de underställda känner sig trygga och arbetar efter att ge 

dem tillräckligt med förtroende så att de kan uppnå den känslan. En del i detta är att HR-chef 4 

försöker att implementera ett “tillit-baserat” ledarskap. Den organisation som HR-chef 4 

arbetar i har ingen etisk standard, utan när det kommer till etiska dilemman utgår hen mycket 

från sin egen etiska kompass. Det finns heller inget kontinuerligt arbete från HR-chef 4:s sida 

med att implementera en etisk standard. HR-chef 4 arbetar inte aktivt med att skapa den 

öppenhet hen strävar efter, utan på frågan angående hur HR-chef 4 arbetar med det svarade hen 

att ”Det var en bra fråga, hur vet dem att de kan komma till mig? Jag vet faktiskt inte.”. HR-

chef 4 arbetar heller inte närmare med olika former av utvärdering, utan håller sig endast till en 

årlig medarbetarenkät. HR-chef 4 anser också att utveckling av de underställda är viktigt, men 

att det viktiga är att detta sker inom ramarna för den budget som finns. Därför är den interna 

utvecklingen inom gruppen viktigt för HR-chef 4. HR-chef 4 är tydlig med att vid etiska 



 
 

43 

problem och svårigheter är det viktigt att ha bevis för att det som påstås är sant. Om det visar 

sig vara sant är det sedan frågan om ett “korrigerande samtal” eller annan “åtgärd”. HR-chef 

4 anser att hens fokus på relationsdimensionen av ledarskapet, ger de underställda friheten att 

agera på ett etiskt vis i linje med ett etiskt ledarskap. 

 

4.4.5 HR-chef 5 

HR-chef 5 uttrycker att hen vill uppfattas som en ledare av sina underställda och att det är 

viktigt att det underställda vill komma till arbetet, men har ändå kommit till den insikten att 

ingen är älskad av alla. Etik är organisationens grundsten och det måste vara med i allt som 

görs enligt HR-chef 5. HR-chef 5 menar också att med tanke på hens tidigare arbetserfarenhet 

inom annat yrke har hen alltid med sig sina etiska värderingar. Något som HR-chef 5 är stolt 

över är att deras organisation börjat råda bukt på tystnadskulturen. De arbetar med 

medarbetarpolicyn i sitt dagliga arbete, både i grupp och på individnivå för att hjälpa de 

underställda i organisationen att använda sig av den. När HR-chef 5 kom till organisationen 

gavs inga direkta möjligheter till att utveckla de underställda, men när hen tog över ändrades 

det till att underställda fick åka på de utbildningar de behöver. HR-chef 5 anser att det är viktigt 

att låta personer växa och utvecklas för att föra organisationen framåt. HR-chef 5 uttrycker att 

hen stött på ett antal tillfällen då underställda misskött sig eller haft någon form av problem. 

Hanteringen av detta menar HR-chef 5 ofta sker i olika steg, i ett inledande skede måste hen 

lyssna på den underställda för att förstå vad problemet är. Den viktigaste delen i att lösa sådana 

situationer är dock enligt HR-chef 5 att använda sig av lagar och andra institutioner. HR-chef 

5 använder sig av orossamtal när hen har en misstanke om till exempel drogrelaterade problem, 

men handlar det om ett problem mellan två underställda försöker hen se till att ge dem medel 

för att lösa det själva. HR-chef 5 menar att hens fokus på uppgiften och hens långa erfarenhet 

gör att hen kan utföra ett etiskt ledarskap. 

 

4.4.6 HR-chef 6 

HR-chef 6 menar att det är viktigt att hens underställda uppfattar hen som pålitlig och 

förtroendeingivande. HR-chef 6 lyfter även fram att det är viktigt att de underställda ger hen 

feedback och hela tiden berättar om de anser att hen gör fel eller att de beslut hen tar inte är bra. 

HR-chef 6 uttrycker en önskan att få feedback från alla vinklar, men har ingen feedback som 

kommer från andra håll än från underställda och den direkt överställda chefen. Även om det är 
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viktigt för HR-chef 6 att ha en bra relation med sina underställda, är det ingenting som HR-chef 

6 arbetar aktivt med. På samma sätt arbetar HR-chef 6 inte utifrån någon etisk standard, utan 

har en övergripande värdegrund, vilken är “det goda mötet”. Hen arbetar utifrån att alla möten 

ska vara positiva, men samtidigt finns det heller inga klara riktlinjer för hur det ser ut eller vad 

ett dåligt möte är. HR-chef 6 uppfattar dock att “ja det är ju mitt ansvar, det ligger ju på mitt 

borda att driva den här frågan” angående “det goda mötet”. Dock uttrycker HR-chef 6 att hen 

inte arbetar aktivt med att förstärka detta hos hens underställda. Angående problem av en 

svårare etisk karaktär menar HR-chef 6 att det är viktigt att ha bevis för att de underställda har 

gjort fel. HR-chef 6 är väldigt rak i sitt sätt att hantera sådana svårigheter och är tydlig med att 

det handlar om att hitta de rätta argumenten, för att påvisa vem som gjort fel och vad denna 

person gjort. HR-chef 6 uttrycker även att det är viktigt då “Det är ju mycket så att alla är 

kränkta eller diskriminerade på något sätt, som de inte kan uttala varför”. Det är viktigt att 

utgå ifrån de aktuella lagarna i dessa situationer enligt HR-chef 6 och ha dessa i fokus. 

Bedömningarna i dessa fall baseras därför mycket på HR-chef 6 egen etiska standard. Hen anser 

att detta inte påverkar hens möjlighet att utföra ett etiskt ledarskap och HR-chef 6 hänvisar till 

att hen är etisk på grund av att hen följer sin egen etiska standard och den lagstiftning som finns.  

 

4.4.7 HR-chef 7 

HR-chef 7 anser att det är viktigt att de underställda har en positiv uppfattning angående hen, 

just för att hen är inriktad på relationer. HR-chef 7 uttrycker att organisationen inte har någon 

etisk standard, de har dock en omfattande värdegrund där det finns flertalet etiska riktlinjer. 

Denna värdegrund har HR-chef 7 försökt att arbeta in i organisationen och konsekvent försökt 

att få resterande delar av organisationen att arbeta enligt. Värdegrunden stämmer även överens 

med de värderingar HR-chef 7 har och hen uttrycker att de är ett stöd då “en persons 

värderingar kan vi aldrig ändra på, men bara en person vet om va den ska förhålla sig till”. 

De har även arbetat med den på de viset att de “utifrån den har vi tagit fram ledarskap och 

medarbetarskap” och “det har vi jobbat tillsammans med för att få det nedtecknat och så följer 

vi upp det kontinuerligt”. HR-chef 7 uttrycker att det är svårt att som chef få konstruktiv 

feedback och att de underställda sällan säger vad de tycker angående hens ledarskap. De har 

dock en medarbetarenkät där ledarskapet utvärderas och det gör det även under de 

medarbetarsamtal HR-chef 7 har med sin chef. HR-chef 7 menar att hen aktivt arbetar med att 

utveckla de underställda, men det är till stor del de underställdas ansvar att hitta de utbildningar 

de själva vill gå. Viljan att utveckla sina underställda visas när HR-chef 7 uttrycker ”att jag ska 
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rusta dem för att de ska kunna ta ett personalchefsuppdrag om de vill i framtiden”. När HR-

chef 7 stöter på etiskt svåra situationer där de underställda agerar på ett inte önskvärt sätt arbetar 

hen genom att föra dialog. Fokus ligger enligt HR-chef 7 inte på bevisen, utan på att tala med 

den underställda samtidigt som det måste finnas argument som stödjer HR-chef 7 i hens dialog. 

HR-chef 7 menar att hens ledarskapsstil är en fördel i arbetet för ett etiskt ledarskap, då HR-

chef 7 har ett tydligt fokus på människan och en tydlig etisk kompass. 

 

4.4.8 HR-chef 8 

HR-chef 8 uttrycker att “jag vill ju vara respekterad” men lever ändå med insikten av att 

“Sedan kan man ju inte var omtyckt av alla”. I sitt ledarskap tycker HR-chef 8 att det är viktigt 

att ge beröm till sina underställda och att de ska få veta om de gjort ett bra arbete. HR-chef 8 

talar om att de arbetar utifrån en ledarskapsvision och att de utvecklade ett personalpolitiskt 

program som är en form av värdegrund. Angående en etisk standard uttrycker HR-chef 8 att 

“Det finns ju hur vi ska hantera sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, sådant 

finns ju, men inte någon etisk kod om det är det ni är ute efter, det kan jag inte säga att vi har”. 

HR-chef 8 tycker att de värderingar och program som organisationen driver stämde överens 

med hens egna etiska värderingar. För att utveckla sin personal skickar HR-chef 8 sin personal 

på olika kurser, men använder sig även av personalmöten där relevanta frågor lyfts av de 

underställda, för att de ska kunna utvecklas inom arbetsgruppen. HR-chef 8 löser oftast problem 

via samtal men framförallt tycker hen att det är viktigt att ha bevis för att kunna lösa dem. Hen 

agerar även mycket utifrån sin egen etiska kompass för vad som hen anser som rätt eller fel. 

HR-chef 8 tror att hens ledarskapsstil är fördelaktigt för att kunna utföra ett etiskt ledarskap.    

 

4.5 Empirinära analys 

Den empirinära analysen är gjord för att koppla samman de olika delarna i empirin, för att på 

så sätt kunna skapa en bättre överblick inför den kommande analysen. Studiens författare är 

medvetna om att detta kan leda till vissa upprepningar. 

 

Enligt snittet på var HR-cheferna placerar sig i sina självvärderingar (se i bilaga 4) är HR-chef 

1, 2, 3, och 7 i högre grad relationsorienterade och HR-chef 4, 5, 6 och 8 är i högre grad 

uppgiftsorienterade i sitt ledarskap. Några av HR-cheferna placerar sig också på näst intill exakt 

på samma ställe i Managerial grid oberoende om det är hen själv, deras chefen, kollegor eller 
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underställda som ser på chefens ledarskap. HR-chef 2 och HR-chef 5 är de som sticker ut mest 

genom att de placerar sig på exakt samma ställe i modellen. Förutom när det kommer till 

underställda där HR-chef 2 placerar sig som i högre grad relationsorienterad. HR-chef 6 är 

också relativt konsekvent med sina placeringar och ser ingen större skillnad på hur hens 

ledarskap uppfattas. De andra HR-cheferna placerar sig på varierande platser beroende på vem 

som ser på ledarskapet. HR-chef 7 ser att endast hen själv ser sitt ledarskap som lika delar 

uppgift- och relationsorienterat och hens kollegor, chef och underställda ser hen som i högre 

grad relationsorienterad. Genomgående för HR-chef 1, 3, 4 och 8 är att de anser att deras 

kollegor och chefer ser en mer uppgiftsorienterad sida av dem och att deras underställda ser en 

mer relationsorienterad sida av dem. 

 

Genomgående lägger de olika HR-cheferna varierande vikt vid relationen respektive uppgiften, 

de uppger alla på något eller annat vis under intervjuerna att de är där för att nå eller uppfylla 

en uppgift. HR-chef 2 är den som klarast uttrycker detta genom att “vi är inte här för att skapa 

relationer utan för att uppnå en uppgift, för att ge organisationens intressenter ett bättre 

värde”. HR-chef 2 har ett genomgående fokus på uppgiften i sitt ledarskap och att det uppnås 

genom kunskap och professionalism. Detta stämmer inte överens med den bild som HR-chef 2 

ger i sin självvärdering. HR-chef 2 står i kontrast till HR-chef 7 som menar att “jag tänker att 

relationen är viktig för då blir uppgifterna gjorda, men också att jag är tydlig med vad jag 

förväntar mig men det är också ett sätt att bygga relation”. Detta uttalande stämmer väl överens 

med den bild som HR-chef 7 målar upp i sin självvärdering. HR-chef 1 har ett liknande fokus 

och menar att det är viktigt att ta med de underställda i viktiga beslut samt att arbeta stöttande 

och inte vara kontrollerande gentemot sina underställda. HR-chef 3 svarar på ett liknande sätt 

och uttrycker att hen är “väldigt relationsinriktad i mitt ledarskap och det bygger ganska mycket 

på att bygga relationen” och att hen är detta genom att vara coachande och stöttande gentemot 

sina underställda. Både HR-chef 1 och 3 målar upp samma bild som de tidigare gett i 

självvärderingen. HR-chef 4 skiljer sig från de andra genom att hen menar att en ledare ska vara 

så lite involverad i sina underställdas arbete som möjligt. Hen menar att HR-enheten “är ju inte 

ett självspelande piano, men näst intill och det tro jag är grundat på att ehh att jag faktiskt har 

visat medarbetarna tillit”. Å andra sidan kan HR-chef 4 inte svara på hur hen arbetar med 

relationer för att komma dit. Detta stämmer heller inte helt överens med hur HR-chef 4 placerar 

sig i sin självvärdering. I kontrast till HR-chef 4 står HR-chef 6, som är relativt ny i sin 

organisation och menar att “det måste finnas ett strukturarbete inom den här boxen, vilket jag 

har möjlighet att röra mig inom, det är det jag upplever att det är det man har tappat i 
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organisationen”. Citatet stämmer väl överens med den bild som HR-chef 6 ger i 

självvärderingen. HR-chef 5 ser en tydlig blandning mellan uppgift- och relationsfokus som 

viktigt i hens arbete och hen har fokus på uppgiften genom att alltid följa upp samt se till att 

uppgiften blivit gjord. Detta stämmer också väl överens med där hen placerar sig i 

självvärderingen. HR-chef 8 placerar sig ganska långt åt uppgiftssidan i självvärderingen. Trots 

att det finns ett visst uppgiftsfokus hos HR-chef 8, finns det en stor relationsorienterad sida som 

visas bland annat genom att HR-chef 8 menar att “man har en större chans att få uppgifterna 

gjorda om man har en nära relation och att de vågar ringa eller kontakta mig så där va”. 

 

Studiens författare ställde frågan angående om organisationerna har en etisk standard vid alla 

intervjuer men fick varierande svar. HR-chef 1,2 och 8 använder sig främst av 

“Ledarskapspolicy”, ”Ledarskapsprogram” eller ”Ledarskapsvisioner” för att utveckla både 

kollegor och deras underställda. HR-chef 6 och 7 arbetar med värdegrund som ett av de 

framträdande verktygen för att hålla den etiska koden. HR-chef 4 fokuserar på “Tillits-baserat” 

ledarskap och att ge de underställda mer utrymme för lärande och utveckling. HR-chef 3 och 5 

talar inte om värdegrund eller olika former av ledarskap. För HR-chef 3 är det viktigt att de 

underställda uppträder på ett sådant sätt som hen ser som etiskt rätt. HR-chef 5 talar om att det 

de främst arbetar med att bryta tystnadskulturen för att utveckla och förbättra de underställda. 

HR-chef 5 vill att alla i organisationen vågar yttra sig och lyfta frågor hur svåra de än är. Detta 

är något som även HR-chef 1, 2, 6 och 7 tycker är viktigt. De förespråkar alla att de ska ha en 

tydlig och hög kommunikation men även att de ska ge mycket feedback för att underlätta 

processer inom organisationen. Som HR-chef 1 uttrycker “Det handlar om att visa integritet 

och vara ärlig” för att skapa förutsättningar för en öppen kommunikation. Många av de 

intervjuade HR-cheferna använder sig av sin egen etiska kompass vid problem inom 

organisationen och vad de som anser som rätt eller fel. HR-chef 3, 4, 6 och 8 är de som främst 

uttrycker att de utgår från sina egna personliga värderingar. De skiljer sig från HR-chef 1, 2, 5 

och 7 som i högre grad utgår från organisationens värderingar. HR-chef 3 menar “att man 

kanske inte uppträder på ett sådant sätt som jag tänker att man ska uppfatta 

personalavdelningen liksom.” vilket innebär att hens egen etiska kompass blir avgörande vid 

en etisk bedömning. HR-chef 1, 4, 6 och 8 är tydliga med att vid etiskt svåra situationer inom 

deras enhet vill de ha bevis de kan peka på i samtalet med de underställda. För HR-chef 2, 3, 5 

och 7 är det fördelaktigt med bevis, men det är inte avgörande för att föra en dialog. Intressant 

är att HR-cheferna har olika syn i många frågor och olika fokus i sitt ledarskap, men alla anser 

att deras ledarskap är det rätta för ett etiskt ledarskap. 
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4.6 Sammanfattning av empiri 
 

 
 

 
Denna sammanställning är till för att ge en sammanfattning av ovanstående empiri. Figur 5 är 

modellerad efter ett snitt av de svar som har givits under den självvärdering som genomförts 

under intervjuerna (se bilaga 4). Modellen ska visa visuellt var de olika HR-cheferna i snitt har 

skattat att sig själva utifrån sin egen bild och vilken bild de anser att deras chefer, kollegor och 

underställda har av deras ledarskap. Studiens författare har valt att använda sig av ett snitt av 

HR-chefernas svar på de olika självvärderingarna för att ge en så bred bild av de olika HR-

chefernas ledarskap som möjligt. Därför har svaren på de olika delarna av självvärderingarna 

lagts samman och delats för att ge ovanstående resultat.   

 

Utifrån den insamlade empirin går det att se hur de svar de gett genom självvärderingen och de 

svar de gett på direkta frågor angående om deras ledarskap är uppgift- eller relationsorienterat 

har varierat. Detta är något som den kommande analysen kommer att behandla och analysera. 

Av det empiriska materialet framgår det även att alla de aktuella HR-cheferna anser att just 

deras ledarskap är det rätta för att kunna utföra ett etiskt ledarskap. 

 

 

Figur 5. Sammanställning av HR-chefernas självärderingssnitt i Managerial grid 
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5 Analys 

 
Detta kapitel knyter samman den teoretiska referensramen med det empiriska materialet och 

visar på hur de kan sättas i samband med varandra för att kunna besvara den aktuella 

problemformuleringen. Med anledning av att uppfylla studiens syfte med bakgrund i den 

teoretiska referensramen är analysen uppdelad uppgift- och relationsorienterade HR-chefer 

och etiskt ledarskap, där HR-cheferna har delats in en uppgiftsorienterad och en 

relationsorienterad undergrupp. Kapitlet avslutas med en reviderad teoretisk analysmodell. 

 
 

5.1 Uppgift- eller relationsorienterade HR-chefer 

När studiens författare har sökt svar på frågan angående om de aktuella HR-cheferna är i högre 

grad uppgift- eller relationsorienterade har de fått varierande svar. Studiens författare har dock 

uppfattat vissa genomgående mönster angående vilka HR-chefer som är i högre grad uppgift- 

respektive relationsorienterade i sitt ledarskap. På så vis har två grupper bland de aktuella HR-

cheferna uppstått, en grupp som är i högre grad uppgiftsorienterad och en grupp som är i högre 

grad relationsorienterad.  

 

5.1.1 Uppgiftsorienterade HR-chefer 

HR-chef 2, 5 och 6 utmärker sig från övriga HR-chefer genom att de i högre grad är 

uppgiftsorienterade enligt svaren de gett under de aktuella intervjuerna. Dessa HR-chefer 

uttrycker också att deras befattning som HR-chef kräver att de i högre grad är 

uppgiftsorienterade. Det är något som stämmer väl överens med den bild som Alvesson och 

Lundholm (2014) ger av HR-chefsrollen. HR-chef 2, 5 och 6 menar även att de strävar efter att 

uppfylla organisationens uppgifter så effektivt som möjligt och att de ska skapa värde för främst 

skattebetalarna. En gemensam åsikt är även att en god psykosocial arbetsmiljö uppnås genom 

att ta till vara på kompetenser, vara produktiva samt att alla är med och bidrar till 

organisationen. Dessa delar stämmer väl överens med det Yukl (2013) menar att en 

uppgiftsorienterad ledare har som sitt fokus. HR-cheferna arbetar också med olika 

ansvarsområden som underlättar när det kommer till de olika uppgifter som de underställda ska 

utföra. HR-chef 2, 5 och 6 menar att de har olika ansvarsområden som HR-chefen delar ut och 
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som de underställda sedan tar ansvar för. Detta är något som Yukl (2013) samt Begum och 

Mujtaba (2016) menar är viktigt för en uppgiftsorienterad ledare, då de talar om klara roller och 

uppgifter för de underställda. 

  

På studiens författares fråga angående hur de får deras personal att prestera på bästa sätt är alla 

de aktuella HR-cheferna tydliga med att det krävs en viss grad av styrning. HR-chef 2 är tydlig 

med att det är viktigt att ha en tydlig struktur för arbetet inom HR-enheten och att det är på det 

viset de kan uppnå bättre prestationer av de underställda. HR-chef 2, 5 och 6 menar även att det 

är viktigt att styra de underställda i rätt riktning för att de ska kunna nå de bästa prestationerna. 

På samma sätt uttrycker HR-chef 2, 5 och 6 att det är viktigt att följa upp de underställdas arbete 

så att de gör rätt saker och att de är på väg åt rätt håll. Även detta stämmer väl överens med det 

som Yukl (2013) beskriver som uppgiftsorienterat ledarskap. Studiens författare menar därför 

att det går att se att HR-chef 2, 5 och 6 är i högre grad är uppgiftsorienterade i sitt ledarskap. 

  

Denna analys görs trots att det endast är HR-chef 5 som ser på sitt eget ledarskap som i högre 

grad uppgiftsorienterat utifrån självvärderingen. Enligt denna studies författare är Joharis 

fönster av Luft och Ingham (1955) en teori att ta i beaktning i analysen av HR-cheferna. Både 

HR-chef 2 och 6 ser att de är lika delar relation- och uppgiftsorienterad enligt deras egen syn 

på deras ledarskap ledarskap. HR-chef 2 fick även ett snitt (Se figur 5) utifrån det Antonioni 

(1996) benämner som 360-graders utvärdering, vilket visar på att hen anser att hen är i högre 

grad relationsorienterad. Detta är något som studiens författare menar går emot de svar som 

HR-chef 2 gav under intervjun i förhållande till studiens teoretiska referensram. Studiens 

författare ser en koppling i detta till Joharis fönster där Rasheed et al. (2019) nämner att det 

finns en koppling mellan självmedvetenhet och storleken på de olika delarna. Svaren kan alltså 

ge en missvisande bild beroende på hur väl HR-cheferna känner sig själva. HR-chef 5 och 6 

fick dock ett snitt (se figur 5) som tyder på att de i högre grad är uppgiftsorienterade, vilket 

studiens författare anser stämmer överens med det de uttalade under intervjuerna i förhållande 

till studiens teoretiska referensram. Att HR-chef 5 och 6 får ett snitt som är i högre grad 

uppgiftsorienterat kan enligt studiens författare bero på att de likt Joharis fönster har öppnat 

upp sitt “öppna fönster”. Det innebär att det okända området minskar och detta leder till ökad 

självmedvetenhet (Rasheed et al., 2019). I enlighet med Blake och Moutons (1964) Managerial 

grid är HR-chef 2, 5 och 6:s ledarskap dock en kombination av relation- och uppgiftsorienterat 

ledarskap. HR-chef 5 uttrycker också detta själv och ser att det är en kombination av de två 

stilarna som hen använder i sitt ledarskap och menar att om HR-chefens relation till de 
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underställda är dålig, blir arbetet lidande. HR-chef 5 använder sig av till exempel uppskattning 

av de underställdas arbete för att stärka dem, vilket enligt Yukl (2013) är en del i det 

relationsorienterade ledarskapet. Det går dock att se i empirin hur HR-chef 5 ständigt 

återkommer till uppgiften och dess vikt inom organisationen. Detta gör även HR-chef 2, men 

hen menar även att det är viktigt att känna sina underställda. Motivet bakom detta är dock även 

uppgiftsfokuserat då det handlar om att känna dem för att sedan kunna styra dem i rätt riktning. 

HR-chef 6 menar att relationerna är viktiga och att det är viktigt att de underställda litar på och 

har förtroende för HR-chefen i hens åtaganden och arbete. Även här är således relationen ett 

tydligt medel för att uppfylla uppgiften, vilket är ett genomgående mönster för HR-chef 2, 5 

och 6. 

 

5.1.2 Relationsorienterade HR-chefer 

HR-chef 1, 3, 4, 7 och 8 utmärker sig åt andra hållet än HR-chef 2, 5 och 6 gör genom att de i 

högre grad är relationsorienterade i sitt ledarskap. Dessa HR-chefer är likt HR-chef 2, 5 och 6 

och i enlighet med Alvesson och Lundholm (2014) ledare för respektive HR-enhet samt har det 

övergripande ansvaret för deras respektive avdelningar. Det som främst skiljer HR-chef 1, 3, 4, 

7 och 8 från HR-chef 2, 5 och 6 är att de har ett övergripande fokus på relationen i deras 

ledarskap. HR-chef 1, 3, 4, 7 och 8 lägger stor vikt vid relationen och de är tydliga med att de 

vill främja teamwork och bemyndigande av de underställda, vilket överensstämmer med hur 

Pfaff et al. (2013) beskriver relationsorienterat ledarskap. Genom att de arbetar på det sättet 

skapas förutsättningar för att de underställda ska få en hälsosam och stöttande arbetssituation 

(Pfaff et al., 2013), vilket är något som alla HR-cheferna som i högre grad är 

relationsorienterade tar upp. HR-chef 1, 3, 4, 7 och 8 är alla tydliga med att de inte är 

kontrollerande utan att de är stöttande gentemot sina underställda för att uppnå en god 

arbetsmiljö. HR-chef 8 är en av de tydligaste angående detta genom att hen menar att “Jag är 

ingen kontrollmänniska så utan jag, eh ne jag litar på och får man förtroende så ger man 

förtroende”. HR-cheferna har även en gemensam syn angående att uppnå en god psykosocial 

arbetsmiljö, vilket är att det ska vara högt i tak och alla ska få säga sitt i arbetsgruppen. Det tar 

även Yukl (2013) upp och menar att det är viktigt att alla känner sig bekväma, både med sig 

själva och varandra. Kommunikation anses vara viktigt för att lyckas med det 

relationsorienterade ledarskapet (de Vries et al., 2010). Det framgår också genomgående att 

HR-cheferna tycker att kommunikation underlättar arbetet och ger bättre förutsättningar för 

organisationen. HR-chef 7 menar även att kulturen är viktig för både arbetsmiljön och 
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strukturen, det är viktigt att inte få för mycket av någon del, för då äter det ena upp det andra 

och tvärtom. Något som Yukl (2013) trycker på är att relationsorienterade ledare ofta 

decentraliserar makten i organisationen till sina underställda. Där kan studiens författare dra en 

klar parallell till när HR-chef 4 pratar om det “Tillits-baserade” ledarskapet som hen använder 

sig av. HR-chef 4 är dock inte ensam utan alla de HR-cheferna som i högre grad är 

relationsorienterade har olika sätt att decentralisera sin makt, exempelvis menar HR-chef 7 att 

hens underställda ska agera utifrån frihet under ansvar. 

  

Enligt Yukl (2013) bygger relationsorienterat ledarskap på tre grunder vilka är stöttande av 

underställda, erkännande av arbete och utveckling av de underställda. Studiens författare har 

redan visat hur HR-chef 1, 3, 4, 7 och 8 alla arbetar med stöttning av sina underställda, studiens 

författare ser även ett omfattande arbete med de andra delarna bland HR-cheferna. Den HR-

chef som talar mest om erkännande av arbete är HR-chef 8 då hen menar att det alltid är viktigt 

att ge beröm till de underställda, även om de endast gör det som förväntades av dem. De andra 

HR-cheferna som i högre grad är relationsorienterade nämner vid flertalet tillfällen vikten av 

att använda sig av feedback gentemot sina underställda, vilket studiens författare ser som stark 

kopplat till erkännande av och återkoppling till de underställdas arbete. Vad det gäller 

utvecklingen av de underställda så är det något som HR-chef 1, 3, 4, 7 och 8 alla ser till att göra 

kontinuerligt i sina verksamheter och för deras underställda. Det görs främst genom 

arbetsplatsträffar eller att underställda får åka på kurser. Där vissa av de underställda får välja 

kurser medan några av HR-cheferna valde att skicka sina underställda på de kurser de anser att 

de behövde. Att chefer arbetar med att utveckla och har förmågan att se var och en av sina 

underställda är något som Begum och Mujtaba (2016) trycker på. För att de underställda på så 

sätt ska känna motivation inför att uppnå sina mål och prestera på topp i olika uppgifter. 

  

Enligt snittet av självvärderingen (se figur 5) har HR-chef 1, 3 och 7 fått ett samlat resultat som 

pekar på att de i högre grad är relationsorienterade i sitt ledarskap. Det ser studiens författare, i 

enlighet med Rasheed et al. (2019) överensstämmer med en hög självmedvetenheten och 

öppenhet i Joharis fönster. HR-chef 4 och 8 har fått ett snittresultat i självvärderingen (se figur 

5) som tyder på att de i högre grad är uppgiftsorienterade. Studiens författare menar dock att de 

har utformat sina svar på ett sådant sätt som tyder på en tydligare koppling till det 

relationsorienterade ledarskapet än det uppgiftsorienterade ledarskapet utifrån 

studiens  teoretiska referensram. Genom att studiens författare har granskat och analyserat det 

empiriska materialet från HR-chef 4 och 8 i förhållande till studiens teoretiska referensram ser 
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de tydliga mönster som pekar på att HR-chef 4 och 8 i högre grad är relationsorienterade. 

Joharis fönster är ett bra komplement för att lättare kunna analysera vilken roll en ledare tar 

inom en organisation (Boxer et al., 2013) och därför har studiens författare tagit hänsyn till 

detta i analysen. Alla dessa HR-chefer ser att uppgiften behöver göras vilket främst lyfts fram 

av HR-chef 4 och 8. Trots detta är medlen som de använder sig av i enlighet med stora delar av 

det som Yukl (2013) benämner som ett relationsorienterat ledarskap. Detta innebär inte att de 

helt släpper den uppgiftsorienterade sidan, utan att de i enlighet med Blake och Moutons (1964) 

Managerial grid kombinerar de båda. Detta innebär att de i ett initialt skede kan uttrycka att de 

har ett fokus på uppgiften, men att det ledarskap de använder för att göra uppgifterna i högre 

grad är relationsorienterat. 

 

5.2 Etiskt ledarskap  

Utifrån de två grupper av HR-chefer som har utkristalliserats genom studien, vilka är den i 

högre grad uppgiftsorienterade gruppen och den i högre grad relationsorienterade gruppen, 

finns det skillnader i hur HR-cheferna hanterar frågor, problem och situationer utifrån det etiska 

ledarskapet. Det har även varit tydligt att alla de olika HR-cheferna utsätts för etiska dilemman 

och frågor utifrån deras specifika befattning som HR-chef. De uttrycker att de och deras 

personal dagligen ställs inför etiska frågor och dilemman, där de måste hantera intressenter från 

hela organisationen. Det styrker Alvesson och Lundholms (2014) argument angående att HR-

chefer ställs inför en mängd olika etiska frågor, situationer och problem. 

 

5.2.1 Uppgiftsorienterade  

HR-chef 2, 5 och 6 menar likt övriga HR-chefer att deras ledarskapsstil är helt kompatibel med 

ett etiskt ledarskap. HR-chef 2 menar att hen har rätt blandning av fokus på relation och uppgift, 

men att hens fokus på etik inte gör att hen släpper sitt fokus på uppgiften. HR-chef 5 menar att 

hens ledarstil gör att hen kan fokusera på vad som är rätt och fel samt peka på de lagar och 

regler som finns. HR-chef 6 å andra sidan menar att hens långa erfarenhet och kunskap i vad 

som är rätt och fel gör att hen kan utföra ett ledarskap som ses som etiskt. Även om de alla i 

högre grad är uppgiftsorienterade och de alla anser att deras ledarskap är det rätta, har de olika 

sätt att hantera den etiska dilemman och svåra situationer. HR-chef 5 uttrycker under intervjun 

vikten av kommunikation och menar att många av de problem som uppstår inom en 

organisation beror på bristande kommunikation. HR-chef 2 tar dock inte upp kommunikationen 
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som en viktig del av ledarskapet. HR-chef 6 å andra sidan menar att det är viktigt att ha en bra 

kommunikation, men att det samtidigt är hen som är chef och den som har det slutgiltiga ordet. 

Det är dock något som talar emot HR-chef 2 och 6 som etiska ledare, då HR-chef 2 inte uttalar 

detta som en viktig del av ledarskapet. HR-chef 6 nämner kommunikationen men ser det snarare 

som en del där hen kan argumentera för sin sak och vinna mark. 

  

Gällande den etiska standard som enligt Demuijnck (2009), Hutchinson och Jackson (2014) 

samt Demirtas (2015) är viktig för det etiska ledarskapet är det HR-chef 2 som är tydligast med 

att de använder sig av en form av etisk standard. HR-chef 2 menar att de har en medarbetaridé 

vilken fungerar som en sådan och att den överensstämmer med hens egen etiska kompass samt 

att de arbetar med den inom organisationen. HR-chef 5 å andra sidan talar snarare om sin egen 

starka etiska kompass som vital i arbetet kring etiska frågor inom organisationen. 

Organisationen har dock en medarbetarpolicy i grunden, men HR-chef 5 uttrycker inte att hen 

arbetar med denna i frågor av etisk karaktär. HR-chef 6 å andra sidan är tydlig med att de inte 

har någon specifik standard angående frågor av etisk karaktär, utan utgår mycket från den egna 

etiska kompassen. Demuijnck (2009) menar att en ledare inte är en etisk ledare om den inte 

använder sig av en etisk standard tillsammans med de andra delarna av det etiska ledarskapet. 

Därför talar detta emot främst HR-chef 6 som en etisk ledare, men även till viss del HR-chef 5. 

Då en etisk ledare enligt Hutchinson och Jackson (2014) är den som ska implementera den 

etiska standarden, vilket HR-chef 5 inte uttrycker att hen gör. Det framstår även som 

problematiskt för HR-chef 5 och 6 då Pickard (1995) menar att HR-chefen behöver vara med 

och bidra samt utforma den etiska standarden vilket de inte uttrycker att de gör eller är.    

  

Yukl (2013, s. 342) ställer upp ett antal punkter (se figur 2) som talar för att en ledare är en 

etisk ledare. Under de genomförda intervjuerna gick det inte för studiens författare att se att 

någon av de tre HR-cheferna använder sig av sitt inflytande för att få personlig vinning. Dock 

uttalar HR-chef 5 att hen använder sig av sin makt för att kunna öppna upp den tystnadskultur 

som har rått inom organisationen, vilket går att se kan vara till vinning för både följare och 

organisation. HR-chef 2 och 6 utmärker sig inte på samma sätt i denna fråga. Det går å andra 

sidan att se hur HR-chef 2, 5 och 6 sätter skattebetalarna i det främsta rummet på grund av sitt 

uppgiftsfokus, vilket blir en form av fokus på ägarna framför annat. Ett problem för HR-chef 5 

och 6 angående det etiska ledarskapet är att de använder sig av sin egen etiska vision i för stor 

utsträckning. HR-chef 2 är noga med att använda sig av medarbetaridén i frågor och även 

utbilda andra inom den. Även om HR-chef 5 och 6 har olika former av visioner inom 
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organisationen är det de själva som tolkar dessa och de implementerar även till stor del sin egen 

etiska vision. Detta tolkningsutrymme gör även att det finns en risk för HR-chef 5 och 6 att 

agera på ett sätt som strider mot organisationens värderingar och att de agerar i enlighet med 

det som passar dem. 

  

Något som även talar för ett etiskt ledarskap från HR-chef 2, 5 och 6 enligt Yukls (2013, s. 342) 

punkter angående det etiska ledarskapet (se figur 2), är att de alla är väldigt öppna med 

information angående de problem och händelser som varit inom organisationen och deras enhet. 

Det talar även för HR-chef 2 och 5 att de arbetar kontinuerligt och intensivt med utvärderingen 

av deras eget ledarskap, både från chef och från underställdas synvinkel. De talar även öppet 

och gärna om detta, vilket är något som HR-chef 6 inte gör. HR-chef 6 uttrycker att de har en 

utvärdering från hens chef, men går sedan inte in närmare på andra former av utvärderingar. De 

tre HR-cheferna ser även positivt på att deras personal vill utvecklas och de tar även initiativ 

för att ytterligare utveckla personalen, därför att de på så sätt kan uppnå deras uppgifter. För 

HR-chef 2, 5 och 6 handlar det endast om konkreta utbildningar som de skickade sina 

underställda på. 

  

När det kommer till konkreta etiska dilemman och situationer är HR-chef 2 noga med att peka 

på att hen inte är en konfliktmänniska och att detta i vissa situationer kan hämma HR-chef 2 i 

hens arbete. Detta genom att HR-chef 2 kan bli för lösningsorienterad och lägga stort fokus vid 

att hitta en lösning på problemet eller dilemmat. Det kan således bli ett för stort fokus på 

uppgiften och för lite fokus på relationen enligt HR-chef 2. Faktumet att en etisk ledare ska 

använda sig av kommunikation vid lösandet av problem och dilemman är något som Yukl 

(2013) och Engelbrecht et al. (2017) tar upp. Detta är dock den primära lösning som HR-chef 

2 ser på de etiska problem och situationer som kan dyka upp i en HR-enhet. Samma gäller för 

HR-chef 6 som lägger fokus på att hitta en lösning på problemen, men hen använder sig av en 

dialog för att komma dit. HR-chef 5 skiljer sig genom att hen tydligt pekar på lagar och andra 

institutioner som lösningar på sådana problem och talar inte om dialogen på samma sätt. Detta 

sätt att se på det går emot Gilligan (1985) som menar att etiska problem inte löses av etiska 

ledare genom logisk bevisföring. Manley (1992) samt Connock och Johns (1995) menar även 

att den etiska ledaren inte ska bestraffa ett oetiskt beteende utan försöka att skapa förståelse. 

Något som HR-chef 2 och 6 försöker arbeta med, men som HR-chef 5 tappar något genom sitt 

fokus på att lösa problem och dilemman genom externa aktörer, lagar samt regler. 
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5.2.2 Relationsorienterade 

Lawton och Páez (2015) säger att det etiska ledarskapet syftar till att länka samman etik med 

ledarskapet, vilket studiens författare ser hos HR-chef 1, 3, 4, 7 och 8. Detta då dessa HR-chefer 

är övertygade om att deras ledarskapsstil ger bra förutsättningar för att utföra ett etiskt 

ledarskap. HR-chef 4 menar att en bidragande roll är att om fokus ligger på relationen och 

människan samt att de underställda får utnyttja sin kapacitet, bör det generera en positiv etisk 

dimension i slutändan. De andra HR-cheferna trycker mycket på relationen och att det i sig ger 

bra förutsättningar för att utföra ett etiskt ledarskap. HR-chef 1, 3, 4, 7 och 8 använder sig av 

relationen för att få de underställda att utföra uppgifter och lägger inte lika stort fokus på de 

hårda delarna av ledarskapet. Detta överensstämmer med Lawton och Páez (2015) som menar 

att det etiska ledarskapet är uppbyggt på mjuka delar. Studiens författare ser likheter mellan 

HR-chefernas sätt att leda med hjälp av relationen, vilket är ett mjukt sätt att leda på och det 

etiska ledarskapet.  

 

HR-chef 1, 3, 4, 7 och 8 är alla överens om att vid etiska problem inom organisationen är det 

viktigt att alla inblandade får säga sitt och bygga upp en rättvis bild av problemet. HR-chef 1 

uttrycker att “det viktigaste är kanske att man inte går in och anklagar och pekar finger, utan 

att man förstår”. Rättvisa är något som även Demirtas (2015) tar upp som viktigt i det etiska 

ledarskapet. Vid etisk problematik förespråkar även de HR-chefer som i högre grad är 

relationsorienterade att det är viktigt att ta upp problemen med de underställda, men att inte 

bara säga att de har fel utan även lyssna in varför det har blivit såhär. Detta för att få en 

tvåvägskommunikation och att de som HR-chefer inte sätter sig över de underställda och styr 

med hela handen. Det tar Demirtas (2015) upp som en grundläggande del för att utföra ett etiskt 

ledarskap. HR-chef 1, 3, 4, 7 och 8 uttrycker att det är viktigt med etiska frågor och de har olika 

värdegrunder eller medarbetarideér inom organisationen. Men när studiens författare ställde 

frågan om det är något de aktivt arbetar med är svaren väldigt varierande, endast HR-chef 7 

som är mitt uppe i att förnya deras värdegrund arbetar aktivt med det. HR-chef 8 menar att det 

alltid är en del av processen, de andra är mer otydliga angående om de aktivt arbetar med det. 

Detta blir särskiljande från det Demirtas (2015) menar med att en etisk ledare ofta pratar om 

etiska frågor, om de inte aktivt arbetar med dessa frågor. Studiens författare ställde frågan om 

det i enlighet med Demuijnck (2009), Hutchinson och Jackson (2014) samt Demirtas (2015) 

fanns en etisk standard inom HR-chefernas organisationer. Ingen av de aktuella HR-cheferna 

har dock detta. De har å andra sidan olika former av antingen värdegrunder, medarbetarideér 
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eller ledarskapsvisioner. HR-chef 1, 3, 4 och 8 uttrycker inte att de arbetar med någon etisk 

standard eller att de försöker implementera en sådan. Det handlar till stora delar om deras egen 

etiska kompass. HR-chef 7 å andra sidan försöker i enlighet med Silver (2018) vara modig, för 

att i enlighet med Pickard (1995) implementera någon form av värdegrund, vilket kan vara en 

väg till en etisk standard. Vid etiska problem är det enligt HR-chef 1, 3, 4, 7 och 8 viktigt att 

tala med de berörda personerna och för HR-cheferna är det viktigt att ha ordentligt med 

information angående ärendet innan de sitter ner. HR-chef 4 menar även att det är viktigt att 

följa lagar men att de ofta består av stora gråzoner, därför är det alltid svårt att avgöra vad som 

är ett korrekt beslut. Demuijnck (2009) menar att inte endast lagen ska följas för att 

organisationen ska ses som etisk utan det behövs även en tydlig etiska standard. 

 

Som tidigare nämnts ställer Yukl (2013, s. 342) upp ett antal punkter (se figur 2) som talar för 

eller emot att en ledare är antingen en etisk ledare. Vad det gäller första punkten i modellen ser 

studiens författare att HR-chef 1, 3, 4, 7 och 8 vill skapa en relation till sina underställda. För 

att utföra ett så bra arbete som möjligt och inte i egenintresse, vilket kan ses som att det 

överensstämmer med det etiska ledarskapet. Som HR-chef 3 uttalar sig “Det måste vara någon 

som liksom visar vägen lite och det tror jag är viktigt för mig också att jag känner att jag gör”. 

Studiens författare såg att de HR-chefer som i högre grad är relationsorienterade vill bli 

omtyckta av de underställda och att de vill att de underställda skulle lita på dem samt komma 

till dem vid problem. De är väldigt måna om sin personal och att om det uppstod problem är 

det viktigt att gå till grunden av problemet och lösa det på bästa sätt för alla inblandade. Det går 

också att jämföra med Yukls (2013, s. 342) andra punkt för ett etiskt ledarskap (se figur 2). HR-

cheferna är ofta inblandade i att ta fram visioner inom organisationen och till sitt förfogande 

har HR-chef 1, 3, 4, 7 och 8 ledningsgrupper eller politiker. Enligt Yukl (2013) överensstämmer 

detta inte med ett etiskt ledarskap då de ska byggas utifrån de underställdas behov, värderingar 

och idéer. Vid frågan angående om HR-chef 1, 3, 4, 7 och 8 har någon etisk moralisk standard 

är svaret nej. Istället talar de om att de har värdegrunder och ledord inom organisationerna, 

Yukl (2013) menar att en etisk standard ska finnas i varje organisation för att kunna utföra ett 

etiskt ledarskap. Det framgick när studiens författare frågade hur de hanterade etiska dilemman 

att de utgår mycket från sin egen etiska kompass angående vad de ansåg som rätt eller fel. Alla 

människor ser olika på vad som är etiskt rätt vilket gör att om de använder sig av sin egen etiska 

kompass kan ledarskapet ses som oetiskt (Yukl, 2013). För att vara en etisk ledare är det viktigt 

att lägga fram all information angående händelser, problem och ageranden. Detta är något de i 

högre grad relationsorienterade HR-cheferna tar upp i sitt sätt att lösa problem eller konflikter 
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inom organisationerna. HR-chef 4 vill alltid få en klar bild genom att prata med de personerna 

som var inblandade i händelsen, för att alla inblandade skulle få en chans att säga sitt. Denna 

studies författare anser att det finns ett genomgående mönster av att de HR-chefer som i högre 

grad är relationsorienterade svarar att de ville att alla skulle få en möjlighet att säga sitt och inte 

vara dömande. Enligt Yukl (2013) leder ett sådant förhållningsätt till ett etiskt ledarskap. HR-

chef 1, 3, 4, 7 och 8 pratar om att de får utvärdering i medarbetarsamtal med sin chef eller i 

medarbetarenkäten samt på APT. HR-chef 7 menar att hen är öppen för kritik men att det kan 

vara jobbigt att få. De andra HR-cheferna välkomnar också kritik för att utvecklas och hitta nya 

lösningar vilket Yukl (2013) ser som en grund för att utföra ett etiskt ledarskap. Författaren 

anser även att en ledare ska använda sig av ett coachande förhållningssätt samt träna och 

utveckla sina underställda. Detta är något som de HR-chefer som i högre grad är 

relationsorienterade gör i sitt ledarskap. Det visade sig när studiens författare ställde frågan 

angående om HR-cheferna var stöttande eller kontrollerande i sitt ledarskap och de svarar 

stöttande. HR-chef 4 använder mer ett tillits baserat ledarskap och stöttade till sina underställda 

om de behövde det. HR-chef 1, 3, 7 och 8 bygger upp sin stöttning genom att alltid försöka vara 

tillgängliga och finnas där för sina underställda vid frågor eller andra behov.   

 

5.3 Sambandsanalys 
Både de HR-chefer som i högre grad är uppgiftsorienterade och de som i högre grad är 

relationsorienterade menar att deras ledarstilar är de rätta för att kunna utföra ett etiskt 

ledarskap. Den ledarskapsteori som lägger sitt fokus vid just den etiska aspekten av ledarskapet 

är enligt Eisenbeiss och van Knippenberg (2015) samt Lawton och Páez (2015) det etiska 

ledarskapet. Under intervjuerna har det även kommit fram att alla de olika HR-cheferna har en 

positiv syn på hur de agerar i enlighet med deras egna etiska tankar och värderingar. Detta är 

något som är genomgående och kan bli ett problem utifrån det etiska ledarskapet. 

  

De som i högre grad är relationsorienterade i sitt ledarskap är enligt studiens empiriska material 

mer fokuserade på att skapa en god relation till de underställda. De kan även i många lägen 

handla på ett sätt som kan ses som oetiskt, trots att de själva anser att det är det rätta för att 

rädda sina relationer. De har även alla en stark bild av vad som är det önskade beteendet, utan 

att lägga en grund i den etiska standard som Yukl (2013), Connock och Johns (1995), 

Demuijnck (2009) samt Hutchinson och Jackson (2014) beskriver att en etisk ledare bör ha, 

följa och implementera. HR-chef 3 uttrycker vad som kan ses som ett tydligt exempel på detta, 
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genom “att man kanske inte uppträder på ett sådant sätt som jag tänker att man ska uppfatta 

personalavdelningen liksom.” Den HR-chef som kanske tydligast lutar åt den 

uppgiftsorienterade sidan är HR-chef 2 och det är också denna HR-chef som använder sig av 

den tydligaste etiska standarden. HR-chef 2 är även den enda som svarade att dennes 

organisation har en sådan. HR-chef 2 och HR-chef 3 är också två ytterligheter, då HR-chef 3 är 

en av de HR-chefer som är i högst grad relationsorienterade. HR-chef 2 är genomgående tydlig 

i svaren på alla studiens författares frågor att det finns ett fokus på uppgiften och återkommer 

alltid till den sidan av sitt ledarskap. På samma sätt är HR-chef 3:s svar under den genomförda 

intervjun genomgående fokuserade på den relationsorienterade sidan av ledarskapet. Dock går 

det att se att frågan angående om en HR-chef i högre grad är relationsorienterade eller 

uppgiftsorienterade inte genomgående påverkar frågan angående om det finns en etisk standard. 

Detta då HR-chef 5 och 6 som också likt HR-chef 2 är i högre grad uppgiftsorienterade i sitt 

ledarskap, inte utgår ifrån en etisk standard. De använder sig i likhet med de HR-chefer som i 

högre grad är relationsorienterade av den egna etiska kompassen.  

  

Enligt Lawton och Páez (2015) är det etiska ledarskapet fokuserat på de mjuka värdena av 

ledarskapet. Detta fokus är något som de i högre grad relationsorienterade HR-cheferna delar 

och som står i kontrast till de i högre grad uppgiftsorienterade HR-chefernas syn på ledarskap. 

Alla de HR-chefer som i högre grad är relationsorienterade anser att de inte är kontrollerande, 

styrande eller sätter tydliga gränser för sina underställda. De använder sig även av mjukare 

begrepp när de beskrev sitt eget ledarskap och ord som stöttande samt coachande är 

återkommande. Det i sin tur står i kontrast till HR-chef 2, 5 och 6 som trycker på olika former 

av styrning, gränser och tydlig uppföljning. Studiens författare kan alltså tydligt se hur det finns 

en skillnad i fokus beroende på vilket ledarskap HR-cheferna lutar mot. De i högre grad 

relationsorienterade HR-cheferna är även mer benägna av att under de genomförda intervjuerna 

förklara att de använder sig av en tydlig tvåvägskommunikation med sina underställda. Alla 

dessa HR-chefer lyfter fram vikten av kommunikation och ser även det som en grundbult i 

lösandet av problem. Detta skiljer sig främst från HR-chef 2 och 6 som inte uttrycker att de 

använder sig av kommunikation på ett sådant sätt. Endast HR-chef 5 av de HR-chefer som i 

högre grad är uppgiftsorienterade menar att kommunikation som innefattar de underställda är 

viktigt. Det finns dock även hos HR-chef 5 ett tydligt uppgiftsfokus, då denna kommunikation 

används för att kunna uppfylla vissa mål eller visioner som HR-chef 5 har. 
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Frågan angående vilket motiv en ledare har med sina handlingar behöver ur ett etiskt ledarskap 

bedömas utifrån tre olika delar. Den första delen handlar om att de i en bedömning behöver se 

till ledarens motiv i olika frågor (Yukl, 2013). De motiv som är mest aktuella för de HR-chefer 

som i högre grad är uppgiftsorienterade är att uppfylla de uppgifter som HR-enheten har och 

kunna skapa värde för skattebetalarna. Dessa motiv skiljer sig markant från de motiv som de 

HR-chefer som i högre grad är relationsorienterade har då de snarare vill främja teamwork och 

bemyndigande av sin personal. Det stärker Achen och Lumpkins (2018) argument angående att 

ett relationsorienterat ledarskap i högre grad än ett uppgiftsorienterat ledarskap kan liknas vid 

ett etiskt ledarskap. Nästa punkt som Yukl (2013) tar upp handlar om att en etisk standard ska 

användas och som denna studies författare tidigare nämnt finns det vissa brister i hur både de 

HR-chefer som i högre grad är uppgift- och relationsorienterade använder sig av en sådan. Det 

blir dock en variation då denna studies författare ser till punkt tre som handlar om vad resultatet 

av ledarens handlande blir. Här finns det i enlighet med HR-chefernas olika motiv en variation 

av utfall. Det som är genomgående är att de HR-chefer som i högre grad är relationsorienterade 

har en lösare struktur och ger mer frihet till sina underställda än de som i högre grad är 

uppgiftsorienterade HR-cheferna har och ger.  

  

Dessa tre punkter går även att koppla till Yukls (2013, s. 342) modell (Se figur 2) angående 

etiskt ledarskap. Enligt denna modell ska den etiska ledaren använda makt till fördel för de 

underställda och inte för att främja sig själv. Här går det se att det finns viss problematik, då de 

ledare som i högre grad är uppgiftsorienterade har ett fokus som innebär att deras underställda 

agerar utifrån den uppgiftsorienterade ledarens struktur. Det innebär att de i högre grad 

uppgiftsorienterade HR-cheferna kan styra de underställda att agera på ett sådant sätt som 

gynnar dem. Å andra sidan ger de HR-chefer som i högre grad är relationsorienterade de 

underställda en större frihet och ett större förtroende. På samma sätt finns det tendenser till att 

det råder en större balans mellan de olika intressenternas intressen för de HR-chefer som i högre 

grad är relationsorienterades enheter. Detta då de har sitt fokus på relationen, men samtidigt är 

tydliga med att de måste uppfylla de uppgifter de får. För dem är relationen ett tydligt medel 

för att kunna uppfylla uppgifterna. För de som i högre grad är uppgiftsorienterade handlar det 

om ett annat fokus då det är en tydlig styrning och kontroll som används för att uppfylla olika 

uppgifter. HR-chef 2, 5 och 6 menar att relationer är ett sätt att uppfylla uppgifter, men det är 

samtidigt snarare ett medel för detta än ett sätt att se på ledarskapet. Det går se att alla HR-

chefer använder sig av olika sätt att utveckla sin personal, men det finns vissa mönster. De som 

är i högre grad uppgiftsorienterade använder sig främst av rena utbildningar när de ska utbilda 
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sin personal och uttrycker inte att de arbetar stöttande eller coachande gentemot sina 

underställda. Tvärtom är det något som de HR-chefer som i högre grad är relationsorienterade 

arbetar med, de uttrycker alla att de på något sätt arbetar med att stötta de underställda samt att 

de arbetar med att vara coachande gentemot de underställda. 

  

Ytterligare ett mönster är att de HR-chefer som i högre grad är uppgiftsorienterade är mer 

lösningsorienterade i sitt sätt att möta konkreta etiska problem och situationer. Detta uttrycks 

främst av HR-chef 2 samt 6, HR-chef 2 menar även att det kan vara ett problem för hen när hen 

sätts i en sådan situation. HR-chef 5 som är den tredje HR-chefen som i högre grad är 

uppgiftsorienterad, ser snarare att det är viktigt att de pekar på lagar och regler i sådana 

situationer. Båda dessa synsätt står i kontrast till hur de i högre grad relationsorienterade ledarna 

ser på sådana situationer, då de arbetar mycket med dialog och genom deras relationsfokus är 

det viktigt att hålla sig till vad som är rätt. Lösningsfokuserat och fokus på lagar samt regler 

som finns hos de i högre grad uppgiftsorienterade HR-cheferna kan leda till att sådana 

situationer hanteras med för stort fokus på den logiska bevisföringen. Det menar Gilligan 

(1985) kan leda till att det etiska ledarskapet faller bort. Det etiska ledarskapet ska snarare 

främjas av en dialog och enligt Yukl (2013) samt Engelbrecht et al. (2017) ska de lösningar 

som nås grundas i etik och rättvisa. Rättvisa är även något som Demirtas (2015) beskriver och 

det är även något som de i högre grad relationsorienterade HR-cheferna trycker på som viktigt. 

Det är å andra sidan ingenting som någon av de i högre grad uppgiftsorienterade HR-cheferna 

tar upp under intervjuerna. Detta kan även bli svårt att uppnå när fokus ligger på att hitta en 

lösning och inte på förståelse samt lyhördhet, som är det genomgående sättet att komma framåt 

för de HR-cheferna som i högre grad är relationsorienterade. 
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5.4 Reviderad teoretisk analysmodell 
 

 
Figur 6. Reviderad teoretisk analysmodell 

(Ljung & Lundvold, 2019) 

 

Med denna modell har studiens författare skapat ett verktyg för organisationer och chefer att 

kunna se hur HR-chefers ledarskap relateras till det etiska ledarskapet. Modellen tar sin 

utgångspunkt i den föregående elementära teoretiska analysmodellen som presenteras i den 

teoretiska referensramen (se figur 3). Den är utvecklad som en sammanfattning av den analys 

som har gjort av det empiriska materialet med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

Utifrån detta material har vissa mönster visat sig och genom dem har två grupper utkristalliserat 

sig, vilka representeras av de i högre grad relationsorienterade HR-cheferna och de i högre grad 

uppgiftsorienterade cheferna. Dessa två grupper har också olika grad av överensstämmelse med 

det etiska ledarskapet utifrån den teoretiska referensramen. De mönster som går att se och som 

presenteras i den efterföljande slutsatsen är att de i högre grad relationsorienterade HR-cheferna 

har en högre överensstämmelse med det etiska ledarskapet utifrån den teoretiska referensramen 

än de i högre grad uppgiftsorienterade cheferna har. Således skulle de i högre grad 
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uppgiftsorienterade cheferna enligt studiens författare behöva någon form av komplement för 

att komma upp i en högre grad av överensstämmelse med det etiska ledarskapet utifrån den 

teoretiska referensramen. 
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6 Slutsats 

 
I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats som på ett tydligt sätt ska besvara den 

aktuella problemformuleringen. Problemformuleringen delas här in i två delar för att tydligt 

belysa de olika delarna. I slutsatsen presenteras även studiens praktiska och teoretiska bidrag. 

Kapitlet avslutas med denna studies författares förslag till fortsatta studier angående det 

aktuella ämnet.  

 
 

Är HR-chefer i Skaraborg mer relation- eller uppgiftsorienterade i sitt ledarskap? 

 

Enligt denna studies författare går det att se genomgående mönster som visar att HR-cheferna 

i denna studies skiljer sig i sitt ledarskap. Dessa mönster utgår ifrån det empiriska materialet 

och den teoretiska referensramen angående uppgift- och relationsorienterat ledarskap via 

Managerial grid. Genom att ställa det empiriska materialet från varje enskild HR-chef gentemot 

den aktuella teoretiska referensramen kunde studiens författare dela upp HR-cheferna i två 

grupper. Genom att i analysen göra detta kunde studiens författare se hur tre av de åtta 

intervjuade HR-cheferna i högre grad är uppgiftsorienterade och hur fem av de åtta HR-chefer 

som har intervjuats i högre grad är relationsorienterade i sitt ledarskap. Detta stämmer i sin tur 

väl överens med Yukls (2013) teori angående att uppgift och relation är två olika orienteringar 

av ledarskapet. Det går dock i analysen enligt studien se att ingen av de aktuella HR-cheferna 

är uteslutande uppgiftsorienterade eller relationsorienterade, utan att allas ledarskap i enlighet 

med Blake och Mouton (1964) består av en kombination av de båda delarna. Detta faktum 

förändrar dock inte förhållandet att det finns mönster som pekar på att det går att dela in de 

aktuella HR-cheferna i två grupper, en som i högre grad är uppgiftsorienterad och en som i 

högre grad är relationsorienterad. 

 

Hur relateras det till deras etiska ledarskap? 

 

Baserat på dessa två grupper har studiens författare sökt en relation till HR-chefernas etiska 

ledarskap. Detta genom att först dela upp dem i de ovan nämnda grupper och sedan se hur HR-

cheferna i respektive grupp överensstämde med den teoretiska referensramen angående det 

etiska ledarskapet. Utifrån denna analys sammanställde studiens författare en sambandsanalys 
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där de två grupperna ställdes mot varandra i en diskussion angående deras etiska ledarskap. På 

så sätt fann studiens författare ett genomgående mönster som visar på att de HR-chefer som i 

högre grad är relationsorienterade stämmer bättre överens med den bild av det etiska 

ledarskapet som målas upp i den teoretiska referensramen. De i högre grad relationsorienterade 

HR-cheferna har främst en högre överensstämmelse med det Demirtas (2015) menar angående 

kommunikation avseende det etiska ledarskapet och de punkter som Yukl (2013, s. 342) menar 

framhäver ett etiskt ledarskap (se figur 2). Utöver det stämmer de i högre grad 

relationsorienterade HR-cheferna även bättre överens med det Yukl (2013), Engelbrecht et al. 

(2017), Gilligan (1985), Manley (1992) samt Connock och Johns (1995) menar angående det 

sätt etiskt svåra situationer bör hanteras i enlighet med det etiska ledarskapet. Det finns dock 

faktorer som talar för att det föreligger en vis grad av etiskt ledarskap hos alla de aktuella HR-

cheferna, inkluderande de HR-chefer som i högre grad är uppgiftsorienterade. Detta då de också 

stämmer överens med enstaka delar av de tidigare nämnda delarna av det etiska ledarskapet. 

De når dock inte upp till samma grad av överensstämmelse som de HR-chefer som i högre grad 

är relationsorienterade. Det går därför enligt studiens författare och på ovanstående grunder, se 

att det finns en relation mellan huruvida en HR-chef i Skaraborg högre grad är 

uppgiftsorienterad eller relationsorienterad och deras etiska ledarskap. Denna relation är 

utformad på det viset att de HR-chefer som i högre grad är relationsorienterade har en högre 

överensstämmelse med det etiska ledarskapet utifrån studiens teoretiska referensram, än de HR-

chefer som i högre grad är uppgiftsorienterade.   

 

Praktiskt bidrag: Studiens författare ser att det inte finns några omfattande studier kring denna 

studies specifika syfte sedan tidigare, därför skulle studiens slutsats kunna bidra i praktiken till 

att öka medvetenheten kring HR-chefers etiska ledarskap. Detta tar sin grund i att alla de HR-

chefer som deltar i studien uttalar sig positivt angående sitt eget ledarskap i förhållande till det 

etiska ledarskapet. Därför finns det en vikt i att kunna öka medvetenheten för och visa hur HR-

chefernas ledarskap ses med utgångspunkt i studiens teoretiska referensram. Studiens slutsats 

visar att HR-chefer som i högre grad är relationsorienterade har en högre överensstämmelse 

med det etiska ledarskapet utifrån studiens teoretiska referensram. Detta skulle kunna visa på 

att HR-chefer som i högre grad är uppgiftsorienterade kan behöva någon form av komplement 

(se figur 6) för att nå upp i samma överensstämmelse med det etiska ledarskapet. Studiens 

författare anser att dessa komplement skulle kunna vara insatser som sätts in för att utveckla 

HR-chefernas medvetenhet kring det etiska ledarskapet. Förslag till dessa insatser skulle enligt 

studiens författare kunna vara workshops, utbildning, kompetensutveckling med mera. En öka 
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medvetenheten för de uppgiftsorienterade cheferna kring det etiska ledarskapet genom att 

genomföra olika insatser anser studiens författare skulle kunna göra att de når en högre 

överensstämmelse med det etiska ledarskapet. Studiens författare ser detta som studiens 

praktiska bidrag, vilket skulle kunna utveckla ledares etiska ledarskap i olika organisationer 

samt rusta dem inför de etiska dilemman de ställs inför.       

 

Teoretiskt bidrag: Det går enligt studiens slutsats dela in de aktuella HR-cheferna i två grupper, 

en som i högre grad är relationsorienterad och en som i högre grad är uppgiftsorienterad. Detta 

stämmer väl överens med den bild Yukl (2013) målar upp av dessa två delar av ledarskapet. 

Enligt studiens slutsats finns det även i enlighet med Blake och Mouton (1964) ett 

genomgående mönster hos de aktuella HR-cheferna att använda sig av en kombination av ett 

uppgift- och relationsorienterat ledarskap. De mönster som går att se enligt studiens författare 

visar även att det finns en relation mellan detta och deras etiska ledarskap. Denna relation pekar 

på att de i högre grad relationsorienterade HR-cheferna överensstämmer bättre med det etiska 

ledarskapet utifrån den teoretiska referensramen än de i högre grad uppgiftsorienterade HR-

cheferna gör. Även om Okpozo et al. (2017), Kalshoven et al. (2011) samt Treviño et al. (2003) 

menar att det finns något som kan liknas vid en sådan relation är deras studier inte genomförda 

med syftet att finna en sådan relation. De aktuella studierna kopplar det heller inte specifikt till 

rollen som HR-chef. Denna studie gör dock denna koppling och har haft denna relation som det 

övergripande syftet för studien. På så sätt kan denna studie bidra till forskningen kring 

relationen mellan dessa olika teorier. 

 

6.1 Vidare studier  

Genom att globala etiska aktioner och rörelser som till exempel Metoo# har slagit igenom i 

världen har nya dörr öppnat sig för världens organisationer. Organisationer och deras ledare har 

pekats ut som oetiska och förkastats av allmänheten, vilket har öppnat ögonen för värdet av att 

agera på ett sätt som ses som etiskt (Ahn et al., 2018). Denna studies slutsats har visat på att det 

finns en relation mellan huruvida en HR-chef i högre grad är uppgiftsorienterad eller 

relationsorienterad och deras etiska ledarskap. Studiens slutsats visar att de HR-chefer som i 

högre grad är relationsorienterade har en högre överensstämmelse med det etiska ledarskapet 

utifrån denna studies teoretiska referensram än de HR-chefer som i högre grad är 

uppgiftsorienterade. Det är sedan studiens praktiska bidrag visar på vikten av studiens slutsats 

och det är det teoretiska bidraget som visar hur studien slutsats bidrar till forskningen. 
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Således finns det en möjlighet att vidare studera den aktuella studiens slutsats och antingen 

bidra till att stärka eller motbevisa denna slutsats. Det finns vidare möjligheten att kunna studera 

hur andra ledarskapsstilar står i relation till det etiska ledarskapet, vilket hade varit intressant 

då det hade kunnat bygga vidare på denna studie. På samma sätt skulle vidare studier kunna 

handla om andra typer av befattningar, andra geografiska områden eller andra typer av 

organisationer. För att på så sätt utvidga studien eller skapa en större aktualitet för personer som 

har andra befattningar, organisationer belägna inom andra geografiska områden eller 

organisationer som verkar inom andra sektorer. Vidare studier skulle även kunna använda sig 

av andra metodval än denna studie för att exempelvis kunna studera hur de underställda inom 

olika organisationer reagerar på olika ledares ledarskapsstilar i relation till det etiska 

ledarskapet. Det skulle även gå att använda sig av denna studies reviderade teoretiska 

analysmodell (se figur 6) för att vidare studera vad dessa komplement skulle kunna vara eller 

hur de skulle kunna utformas. 

 

Det finns många olika vägar som vidare studier skulle kunna ta för att hitta sätt att bygga vidare 

på denna studie. Studiens författare ser dock att det finns ett värde i att bygga vidare på denna 

studie, för att kunna stärka eller motbevisa denna studies resultat eller för att kunna se andra  

genomgående mönster än denna studie gör. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Personliga reflektioner 

  

Fredrik 
Redan då jag började studera vid Högskolan i Skövde hade jag lite ångest för att skriva ett 

examensarbete, då jag hört hur krävande skrivandet var. Detta har gjort mig extremt ödmjuk 

till uppgiften eftersom jag aldrig har gjort något liknande. Det var inte bara informationen om 

hur tufft ett examensarbete kunde vara som oroade mig utan jag vet att jag har det svårt 

grammatiskt vilket kan bli ett hinder vid uppsatsskrivande. Därför är jag glad att jag sitter och 

här och reflekterar över ett genomfört examensarbete som både jag och min medförfattare 

Johannes är väldigt stolta över. 

  

Jag och Johannes träffades redan under första introduktionsdagen på högskolan och under 

skoltiden har vi krigat på, studerat inför tentor och gjort inlämningsarbeten tillsammans. Vi 

kände tidigt att det skulle vara kul att skriva examensarbetet tillsammans eftersom vi alltid har 

producerat bra tillsammans. Eftersom vi redan tidigt var införstådda med tanken om att vi skulle 

skriva examensarbetet tillsammans har vi bollat idéer och tankar över vad vi ska skriva om. Det 

tog inte lång tid innan båda insåg att ledarskap var något vi var intresserade av och där startade 

en tankegång angående vilken del av ledarskap vi skulle skriva om. Vi valde att skriva om 

ledarskap i våra individuella fördjupningar för att på så sätt se om vi kunde hitta någon nisch 

eller linje vi ville gå på inom ledarskapet. Detta väckte tankar och idéer som vi sedan med hjälp 

av vår handledare Rune formade till en intressant inriktning. 

  

Johannes och jag har många sidor som är väldigt lika och vi tänker mycket i samma banor vilket 

har varit en fördel då vi blir väldigt effektiva i vårt skrivande. Att vi är lika har lett till att vi har 

fått ta nya roller och utvecklas, för att vi inte ska gå i samma spår utan faktiskt kritiskt granska 

och utmana vårat examensarbete. Med tanke på att vi är väldigt lika i arbetsprocessen så har 

det krävts att vi tar ansvar för delar vi inte helt behärskat från början utan något vi fått lära oss 

under arbetets gång. Vilket jag tycker har gjorts med bravur, båda har tagit ansvar och hjälpt 

varandra genom olika tunga moment av skrivandet. Varken jag eller Johannes är speciellt 

grammatiskt starka så det är något vi känt att vi lagt extra stor energi på för att verkligen se till 

att få det så bra som möjligt. Jag är väldigt tacksam över att få ha arbetat med Johannes i detta 
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examensarbete då han varit drivande de gånger jag varit nere eller omotiverad. Han har även 

en god planeringsförmåga vilket jag känner att jag lärt mig mycket av då min behöver utvecklas. 

Vi är vana vid att göra arbeten effektivt och snabbt så att göra ett examensarbete blev lite 

annorlunda mot att bara lämna in en uppgift på några sidor. Detta har i sin tur krävt att både jag 

och Johannes har fått vara mycket mer planerade och strukturerade än vad vi någonsin tidigare 

varit vid en uppgift på högskolan. 

  

Nu när examensarbetet har börjat ta form känner jag att det har gett mig väldigt mycket och jag 

har utvecklats som person. Framförallt har jag blivit bättre grammatiskt men även lärt mig mer 

och mer hur jag ska lägga upp och planera arbetet. Det är dessa delar jag verkligen fått arbeta 

med då det är kanske min tuffaste utmaning inom uppsatsskrivandet. En ytterligare personlig 

utmaning har varit att hitta källor som styrker och lyfter arbetet då jag aldrig skrivit så 

omfattande om ett ämne. De flesta inlämningarna vi gjort på högskolan har innehållit några 

sidor om ett ämne, vilket gör att här måste det hittas mer källor och relevanta källor till ett så 

stort ämne. Genom att översätta olika texter har jag utvecklat min engelska och 

översättningsförmåga. Att leta källor och behandla text är något som jag har utvecklat sedan 

dag ett på högskolan och något jag känner att examensarbetet gett mig ännu mer kunskap inom. 

Något som jag har haft svårt för är uppsatsstruktur och det är något jag egentligen bara stött på 

i min individuella fördjupning. Men allt eftersom uppsatsskrivande har gått så känner jag att 

jag utvecklat mig och behärskar strukturen på ett bra sätt. 

  

En utav de mest givande delarna i examensarbetet har varit att få komma ut och tala med HR-

chefer och få en inblick i hur vårt kommande arbete fungerar i praktiken. Det är något jag har 

saknat inom utbildningen Personal, organisation och ledarskap. Alla dessa delar bygger upp en 

verksamhet och jag tycka det är konstigt att man inte praktisera inom det, framförallt när det är 

ett arbete med mycket mänsklig kontakt vilket man inte lär sig i en skolbok enligt mig. Genom 

metodkapitlet har jag fått en större inblick för planering men även tankesättet så här är tanken 

att vi ska utföra arbetet. Jag och Johannes insåg ganska tidigt i vårat arbete att en process vi 

skulle få arbeta med var kvalitet inte kvantitet. Vid till exempel teoretiska referensramen så 

skrev vi hur mycket som helts om olika teorier men insåg som tur var att vi var tvungna att 

komprimera och slipa fram en mer arbetad text för att få en tydligare kontext. 

  

Jag tror att ha arbetat med Johannes som är väldigt lik mig i arbetsprocessen har gett mig mer 

än en person som kanske hade komplimenterat de sidorna jag varit sämre på. I ett sådant läge 
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hade jag nog bara hållit mig till de delar jag känner mig bekväm i och låtit den andra personen 

skriva det som de kan bäst. Nu har vi istället få gå in i de bitarna av examensarbetet där ingen 

känner sig speciellt trygg men genom att hela tiden ventilera tankar och hjälpa varandra har vi 

alltid lyckats få fram något bra. Examensarbetet är något som både jag och Johannes är väldigt 

stolta över då vi inte bara har skrivit för saken skull utan även fått fram både teoretiska och 

praktiska bidrag som kan komma att underlätta för HR-avdelningar i olika verksamheter, eller 

till och med i de flesta organisationer där ledarskap utövas. Jag är extremt tacksam att ha fått 

göra detta arbetet med Johannes då vi båda visat prov på att man kan utveckla sina svagheter 

och ändå vara lika kvalitativa i sina styrkor. Johannes har även varit enormt engagerad och 

alltid positiv och fått mig att vilja ta mig framåt. Därför vill jag rikta ett stort tack till honom 

för och utan Johannes hade detta arbetet inte blivit så bra som det blivit. Jag är också tacksam 

att vi har haft en handledare i form av Rune Wigblad som hela tiden hjälpt oss och stöttat oss 

till att utveckla och driva arbetet framåt. 
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Johannes 
Jag och Fredrik som är min medförfattare till detta examensarbete bestämde oss redan ett år 

innan vi började skriva för att vi skulle skriva vårt examensarbete tillsammans. På så sätt har vi 

kunnat arbeta utifrån denna kunskap under året som lett fram till examensarbetet och har under 

den tiden kunnat tänka över vad detta examensarbete ska handla om. Vi bestämde oss ganska 

tidigt för att skriva om ledarskap, då det är något som intresserar oss båda. Därför valde vi också 

att skriva om ledarskap i våra individuella fördjupningar, för att på så sätt kunna finna 

intressanta teorier angående ledarskap. Utifrån det förde vi en diskussion angående vad vi skulle 

skriva om och med stor hjälp från vår handledare kunde vi komma fram till ett ämne som 

intresserade samt inspirerade oss båda. 

 

Under arbetet har vi hela tiden delat på arbetsbördan och försökt ta tillvara på våra respektive 

styrkor. Trots att jag och min medförfattare är väldigt lika på många sätt och även har ett 

liknande sätt att uttrycka oss, har vi haft olika delar av arbetet där vi har kunnat vara ledande. 

Genom att vi har gett varandra det utrymmet har vi kunnat hålla uppe ett gott samarbete och 

kamratskap genom hela examensarbetet.  

 

Vår största utmaning har varit att kunna ta ett steg tillbaka och granska vårt eget arbete, då vi 

båda är mycket drivna och duktiga på att lägga fokus på att producera skriven text. Detta har vi 

dock fått god hjälp med att åtgärda genom att familj, vänner och vår handledare kontinuerligt 

har läst samt hjälpt oss med textens utformning samt grammatik.  

 

Personligen ser jag att min utmaning har varit att lägga band på mig själv och inte skriva för 

mycket kring varje ämne. Det har genomgående under mina tre år på högskolan funnits en 

tendens att jag använde utfyllnadsord och skriver runt ämnet istället för att vara konkret. Dock 

anser jag att detta är något som jag har förbättrat successivt och att examensarbete har varit en 

stor bidragande faktor. Mycket av de artiklar och böcker som vi använt oss av i arbetet är också 

på engelska, vilket har varit en utmaning. Det har varit väldigt givande att få möjligheten att 

översätta och tolka sådana stora mängder med engelsk litteratur som detta examensarbete har 

krävt. Examensarbetet har således gett mig ett bättre sätt att uttrycka mig på samt gett mig en 

möjlighet att förbättra min engelska, utöver det har examensarbetet krävt en stor mängd 

disciplin och struktur. Det är något som jag och min medförfattare har fått arbeta hårt med och 
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vi har hela tiden fått planera vårt arbete, på grund av att vi inte är vana att lägga så mycket tid 

på något som detta examensarbete har krävt.  

 

Jag anser att vi har kunnat skapa något väldigt bra tillsammans. Vi har lyckats hitta ett problem 

som ligger i tiden och även kunnat precisera det på en yrkesgrupp som vi är mycket intresserade 

av. Vi har dock fått arbeta hårt med den teoretiska referensramen för att kunna sammanställa 

den fakta som är aktuell för denna studie och skala bort den som är överflödigt. Detta arbetssätt 

har varit genomgående för hela examensarbetet och har även applicerats på metoden, empirin, 

analysen och slutsatsen. Metoden var även ett svårt kapitel att ta sig igenom, beroende på vi 

inte arbetat med metodfrågor i en sådan stor utsträckning tidigare. Den var dock väldigt lärorik 

att skriva och jag lärde mig mycket av att läsa om olika teorierna kring de olika delarna av 

metodkapitlet. Empirin å andra sidan presenterade andra utmaningar, på grund av att det 

krävdes väldigt mycket tid till att genomföra intervjuerna och sedan transkribera dem. Det var 

dock väldigt intressant och lärorikt att få möjligheten att intervjua de aktuella HR-cheferna. På 

grund av det omfattande arbetet med sammanställningen av empirin kunde vi sedan lägga en 

bra grund för att skriva den efterföljande analysen. Analysen samt slutsatsen är de delar som 

jag är mest stolt över, på grund av att vi lyckades presentera ett tydligt resultat som vi anser ger 

ett både praktiskt och teoretiskt bidrag. Hela examensarbetet har gett mig en bättre förståelse 

för hur en akademisk studie ska utformas. Det har även ökat förståelsen kring det aktuella ämnet 

samt ökat mitt intresse kring ledarskap. Arbetet har utöver det ökat mina kunskaper kring 

examensarbetets olika delar och kring de teorier som studiens presenterar.  

 

För att sammanfatta mina personliga reflektioner kring vårt examensarbete vill jag uttrycka en 

tacksamhet. En tacksamhet till min medförfattare som har gått igenom denna tid tillsammans 

med mig utan att tappa förtroendet eller tron på mig. En tacksamhet till vår handledare som 

stöttat och hjälpt oss hela vägen samt till vänner och familj som har sått vid vår sida genom hela 

arbetet. Till sist vill jag avsluta med att detta har varit den tuffaste och mest utmanande tiden 

under mina högskolestudier, men också den tid som varit absolut mest lärorik och utvecklande.  
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8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

Del 1: Självutvärdering utifrån 360-graders utvärdering och Managerial grid 

Fråga 1: Markera på den grafiska modellen hur du anser att du utövar ditt ledarskap? 

 

Fråga 2: Var tror du dina kollegor hade placerat dig på skalan och varför? 
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Fråga 3: Var tror du din Chef hade placerat dig på skalan och varför? 

 

Fråga 4: Var tror du dina underställda hade placerat dig på skalan och varför? 

 

Del 2: Uppgift eller relationsorienterad. 

Fråga 1: Kan du beskriva hur du själv ser på ledarskap?  

Fråga 2: Vad anser du är viktigast att ha en bra relation till dina underställda eller att se till att 

uppgifter blir gjorda? 

Fråga 3: Chef och ledare är enligt många teorier inte samma sak. Hur ser du på de olika 

begreppen och vart kategoriserar du dig själv och varför? 

Fråga 4: Hur anser du att man får sina underställda att prestera på bästa sätt? 

Fråga 5: Hur anser du att man uppnår en god psykosocial arbetsmiljö? 
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Fråga 6: Hur gör du när du delar ut uppgifter till dina underställda?  

Fråga 7: Hur nära arbetar du till dina underställda?  

Om nära förklara gärna på vilket sätt är det stöttande, kontrollerande osv?  

Del 3: Etiskt ledarskap 

1. Är det viktigt för dig hur dina underställda uppfattar dig som ledare och varför? 

2. Vad har er organisation för etisk och moralisk standard samt stämmer detta överens med 

din syn på etik och moral? 

3. Hur arbetar ni med frågor angående utvärdering av ditt eget ledarskap? 

4. Hur arbetar ni som ledare för att utveckla er personal? 

Har du några konkreta exempel på när och hur du har hanterat situationer där underställda 

misskött sig, haft alkoholproblem eller på annat sätt agerat på ett icke önskvärt sätt?

           

Case 1: Hur skulle du hantera om en av dina underställda kom till arbetet och luktade alkohol? 

Case 2: Hur hanterar du en situation där du hör från en underställd att en annan undersälld 

använder ett väldigt grovt språk och du har själv inte hört eller sett det?  

Case 3: Hur skulle du hantera en underställd som alltid kommer tio minuter försent men 

samtidigt alltid hinner klart med sina uppgifter och med bravur dessutom? 

Case 4: Hur skulle du agera om en av dina underställda tar på sig äran för någon annans arbete? 

 

Avslutningsfråga: Hur ser du att din ledarskapsstil påverkar din möjlighet att utföra ett etiskt 

ledarskap? 

Hur många anställda har ni? 

Hur många arbetar i verksamheten? 
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8.3 Bilaga 3 - Inledande förfrågan 

Hej! Vi kontaktar er i egenskap av tredjeårsstudenter vid Högskolan i Skövde, som för 

närvarande skriver på sitt examensarbete, vilket vi hoppas att ni vill vara med och bidra till. 

Vi söker efter HR-chefer som har fler än en underställd och som är villiga att delta i en intervju 

angående om de är uppgift- eller relationsorienterade i sitt ledarskap samt hur detta påverkar 

deras möjlighet att utföra ett Etiskt ledarskap. Genom att få en klarare bild kring denna fråga 

kan vi visa på vilken sorts ledare som har störst möjlighet att utföra ett Etiskt ledarskap, något 

vi tror att ni kan ta med er in i ert arbete samt in i rekryteringen av nya ledare. Vid intresse delas 

hela vårt färdiga arbete med er, sedan är vi även tillgängliga efter intervjun om ytterligare frågor 

eller intresse skulle uppstå. 

Intervjun kommer att ta cirka en timme och den kommer att börja med en självutvärdering av 

HR-chefens eget ledarskap, där frågor kommer att ställas angående om HR-chefen ser sig själv 

som uppgift- eller relationsorienterad i sitt ledarskap. Sedan kommer även frågor komma 

angående hur HR-chefen tror att dennes kollegor, underställda och chef ser på frågan angående 

om HR-chefen är uppgift- eller relationsorienterad i sitt ledarskap. Efter det kommer intervjun 

fortsätta med frågor som dels kommer att kretsa kring uppgift- och relationsdimensionen av 

ledarskapet samt det Etiska ledarskapet. 

Alla uppgifter som samlas in i samband med intervjun omfattas av konfidentialitet och alla som 

deltar i denna studie erbjudes anonymitet. Detta innebär att information som inte är relevant för 

studien inte delas med utomstående part och den information som är relevant används endast 

för att föra studien framåt. I de fall där anonymitet önskas går studiens författare inte ut med 

varken namn på den intervjuade eller på den aktuella organisationen och dessa identiteter 

förmedlas heller till utomstående parter. 

I de fall där det har genomförts någon form av utvärdering av HR-chefens ledarskap och där 

det finns möjlighet samt vilja att förmedla dessa, skulle vi uppskatta om det går att ta med dessa 

under tillfället för intervjun. Detta skulle ge oss en bredare bild av HR-chefens ledarskap och 

ytterligare underlag för vår studie. 

Vi ser fram emot att få höra från er. 

Mvh/ Johannes Lundvold och Fredrik Ljung 
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8.4 Bilaga 4 - Sammanställningstabell av självvärderingsnitt 

 

 
Bilaga 4 - Sammanställning angående genomsnittet av var de intervjuad placerade sig själva i 

modellen Managerial grid baserat på hur de själva, deras chef, kollegor och underställda ser på 

deras ledarskap. 

 

Genomsnittligt fokus på 
uppgift

Genomsnittligt fokus på 
relation

HR-chef 1 5,75 7

HR-chef 2 6,75 7,25

HR-chef 3 6,5 7,25
HR-chef 4 6.75 5
HR-chef 5 7 6

HR-chef 6 7,4 6,8
HR-chef 7 4,5 5,6
HR-chef 8 8,25 4,5

Sammanställning av svaren i självvärderingen enligt 
Managerial grid


