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Sammanfattning  

Human resources är en allt mer växande profession som arbetar nära såväl chefer som medar-

betare. Genom att undersöka framgångsrikt ledarskap utifrån ett HR-perspektiv åsyftar den fö-

religgande studien att bidra med en intressant synvinkel med utgångspunkt att HR som profess-

ion i synnerhet besitter både ledar- och medarbetarperspektiv. För att avgränsa studien inom 

det breda yrkesområde som HR är, riktades fokuset till HR-konsulter. Syftet med studien är att 

sålunda att finna huvudangelägenheten av HR-konsultens upplevelse av framgångsrikt ledar-

skap. Med grundad teori som metodansats har en kvalitativ studie genomförts som åsyftat att 

generera en teori grundad i data genom en öppenhet inför det som framträtt på fältet och med 

avstånd från befintliga teorier. Tio stycken intervjuer genomfördes med HR-konsulter från olika 

arbetsplatser för att upptäcka deras upplevelse av framgångsrikt ledarskap. Resultatet visar att 

respondenternas huvudangelägenhet utgörs av interaktion mellan chef och medarbetare som 

hanteras genom kärnkategorin närvaro i social interaktion. Således består den genererade teo-

rin av kärnkategorin och ytterligare sex kategorier samt deras relation till kärnkategorin som 

tillsammans besvarar studiens forskningsfråga och därmed utgör en teoretisk modell.  

 

Nyckelord: HR-konsult, framgångsrikt ledarskap, närvaro, social interaktion, grundad teori  

 

 

 

Abstract  
Human resources are an increasingly growing profession that works closely with both managers 

and employees. By examining successful leadership from an HR perspective, the present study 

aims to contribute with an interesting point of view based on the fact that HR as a profession in 

particular possesses both leadership and employee perspectives. In order to delimit the study 

within the broad professional area that HR is, the focus was directed on HR consultants. The 

purpose of the study is thus to find the main issue of HR consultants' experience of successful 

leadership. With grounded theory as method approach, a qualitative study has been conducted 

aimed at generating theory based on data through openness to what appears in the field and with 

distance from existing theories. Ten interviews were conducted with HR consultants from dif-

ferent workplaces to discover their experience of successful leadership. The result shows that 

the respondents' main concern consists of interaction between the manager and employees who 

are managed through the core category presence in social interaction. Thus, the generated the-

ory consists of the core category and another six categories as well as their relation to the core 

category which together answer the study's research question and thus constitute a theoretical 

model. 

 

Keywords: HR-consultant, successful leadership, presence, social interaction, grounded the-

ory 
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1. Inledning  

Vad är egentligen ett framgångsrikt ledarskap? Enligt forskning finns det lika många definit-

ioner av ledarskap som det finns personer som försökt definiera konceptet (Yukl, 2013:18). Det 

tyder på att ledarskap kan komma till uttryck på många olika sätt med utgångspunkt från den 

variation av individer som både utövar ledarskap men också berörs av ledarskap.  Inte minst i 

arbetslivet framträder ledarskap dagligen genom att chefer och ledare influerar sina medarbe-

tare till att uppnå delade mål där beteendevetarforskare menar att ledarskapet är väsentligt för 

organisationers framgång samt effektivitet (Yukl, 2013:19). Ledarskapet är således relevant för 

att det med sin mångsidiga karaktär har stort inflytande över medarbetarens prestation och må-

ende. Chefens inflytande över medarbetaren kan därmed öka möjligheten till att få motiverade 

medarbetare som upplever arbetsglädje och således presterar bättre resultat i organisationen. 

Som chef handlar det därför inte endast om att skapa goda resultat eller vara produktiv utan en 

stor del av ledarskapet innefattar också ett arbete med arbetsmiljön och det sociala klimatet som 

berör individerna. Medarbetarna kan ses som organisationens viktigaste resurs och för att få 

personalen att arbeta mot verksamhetens gemensamma mål och vision är ledarskapet en central 

samt betydelsefull förutsättning.  

 

Ett framgångsrikt ledarskap med sin centrala och viktiga roll inom arbetslivet ligger till grund 

för studiens intresseområde. Med utgångspunkt från ledarskapets breda spektra önskar vi att 

mer djupgående undersöka vilka mönster som finns i ett framgångsrikt ledarskap. För att belysa 

området från en synvinkel som inte endast tar avstamp i varken chefens eller medarbetarens 

perspektiv väcktes vårt intresse att finna mönster i ett framgångsrikt ledarskap utifrån ett per-

spektiv som tar sig an båda synvinklarna, vilket ledde oss till professionen human resources 

(HR). I arbetet att vara stöd till både chef och medarbetare har human resources blivit en alltmer 

framväxande och väsentlig del i organisationer. Human resources, mänskliga resurser, är en 

expanderande profession som på ett omfattande sätt arbetar med ledarskap i många avseenden 

samt organisationens medarbetare i frågor som bland annat berör arbetsmiljö och arbetstrivsel. 

Det har över tid visat sig att det allt mer har skett en förändring av HR:s roll där det traditionella 

arbetet med personaladministration har utvecklats till en roll som ger stöd till organisationens 

långsiktiga utveckling. Det finns idag ett behov av att HR arbetar kombinerat med långsiktiga 

strategier och att vara stödjande i den operativa verksamheten (Ahl, Bergmo-Prvulovic, Kil-

hammar, 2017:71-72).  

 

HR:s centrala och viktiga roll i arbetet med chefer, medarbetare samt organisationens utveckl-

ing fångade därmed vårt intresse att belysa vad en profession som arbetar nära arbets- och le-

darskapsfrågor har för erfarenheter kring ett framgångsrikt ledarskap. Att utgå från ett HR-

perspektiv har även visat sig vara en aktuell fråga i dagens samhälle. Personalvetaren Johan 

Welander diskuterar i webbtidningen Arbetsvärlden (2019) huruvida chefer borde skaffa HR-

körkort där han berör vikten av att förbättra chefers kunskap kring att skapa de bästa förutsätt-

ningarna för medarbetares mående samt prestation. Welander menar att HR besitter den grund-

läggande samt väsentliga kunskap som krävs kring ledarskap, chefsroll, arbetsliv samt medar-

betarskap. HR-perspektivet bidrar således med ett lednings- och arbetsgivarperspektiv samt ett 

medarbetarperspektiv där individen ska samspela med den organisatoriska nivån. Diskussionen 

kring HR-körkort till chefer förstärkte vårt intresse och val av studieområde till vår forskning 

utifrån ytterligare insikt i den betydelsefulla och relevanta roll HR besitter i relation till arbets-

livets ledarskap. I och med HR:s breda yrkesområde fann vi det väsentligt att avgränsa oss till 

en specifik yrkesroll inom professionen där vi kom fram till att HR-konsulter i sin funktion kan 
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betraktas som specialister inom ledarskapsfrågor. Konsulten kan dels bli uthyrd till en organi-

sation och jobba på uppdrag under en begränsad tid men det finns även internkonsulter som 

arbetar inom samma organisationer. Gemensamt för konsulten är att det finns ett nära arbete 

med chefer och ledare vilket stärker vårt intresse att studera framgångsrikt ledarskap utifrån en 

profession som har erfarenhet och kunskap kring ledarskap. Utifrån HR-konsultens upplevelse 

kan vi därmed på ett djupare plan se vad som kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap utifrån 

diverse organisationer och branscher med olika förutsättningar och individer.  

 

Med grundad teori som metodansats beträder vi fältet för att studera HR-konsultens upplevelse 

av framgångsrikt ledarskap med ett så förutsättningslöst och öppet synsätt som möjligt. Det 

som sker på fältet får på det viset framträda oberoende av ett teoretiskt ramverk, tidigare forsk-

ning eller generella förutfattade meningar (Holton & Walsh, 2017:47). Syftet är således att HR-

konsulternas upplevelse ska framträda där vi som forskare utgår från deras perspektiv genom 

ett genuint intresse av deras upplevda erfarenheter. På forskningsfältet saknas studier som be-

handlar framgångsrikt ledarskap utifrån HR-konsultens egna upplevelser och erfarenheter. Den 

tidigare forskningen har snarare berört hur ett framgångsrikt ledarskap kan uppnås utifrån olika 

framgångsfaktorer då studierna har utgått från hur framgång i ledarskapet kan synas genom 

olika faktorer. Vi avser därmed att vår studie ämnar fylla en kunskapslucka då vi studerar ett 

framgångsrikt ledarskap utifrån en profession som kan anses vara experter inom området för 

att således låta deras upplevelse styra framväxten av resultatet. Studien kan på det viset generera 

ett resultat som får både praktisk och individuell relevans eftersom det finns ett värde att tillföra 

en förståelse kring ledarskap utifrån en yrkesgrupp som arbetar nära både chefer och medarbe-

tare. Följaktligen bidrar studien med ett resultat som är relevant för chefer att ta del av för att 

fortsätta utvecklas inom sitt ledarskap. Tillika är studien relevant för HR som profession för 

ökad förståelse för vilka mönster som finns i ett framgångsrikt ledarskap och hur HR med ut-

gångspunkt från studiens resultat kan arbeta med att utveckla chefers ledarskap. Vi anser även 

att studien är av sociologiskt intresse då vi ämnar undersöka individers upplevelser i relation 

till ett fenomen som är framträdande, relevant och betydelsefullt i det samhälle vi lever i.  

 

1.1 Syfte och intresseområde  

Studien grundar sig i ett intresseområde av att studera framgångsrikt ledarskap utifrån en pro-

fession som arbetar nära såväl ledare som medarbetare. Med en grundad teoretisk ansats med 

tillhörande metodologiskt perspektiv ämnar studien att utgå från HR-konsulternas perspektiv 

för att låta huvudangelägenheten av deras upplevelser och erfarenheter framträda och vidare 

generera en teoretisk modell. Med huvudangelägenhet åsyftas det som i huvudsak framträder 

som det mest betydelsefulla, vilket i denna studie riktas mot framgångsrikt ledarskap utifrån 

HR-konsulters perspektiv (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015:47).  

 

Med utgångspunkt från intresseområdet är således studiens syfte att finna huvudangelägenheten 

av HR-konsultens upplevelse av ett framgångsrikt ledarskap. 
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som med hänsyn till studiens intresseområde 

genomförts kring ett framgångsrikt ledarskap. Då vårt syfte behandlar huvudangelägenheten av 

HR-konsultens upplevelse av ett framgångsrikt ledarskap har vi främst letat efter forskning som 

kan relatera till det här. Det visade sig dock vara ett relativt outforskat område eftersom vi inte 

kunde finna några studier som besvarade vårt intresseområde och syfte. Den tidigare forsk-

ningen behandlar huvudsakligen framgångsrikt ledarskap med syfte att identifiera olika fram-

gångsfaktorer, vilka presenteras i underliggande avsnitt, som leder till ett effektivt och fram-

gångsrikt ledarskap. Ett par studier i den tidigare forskningen utgår från HR-arbete där chefer, 

ledare och personal inom human resources deltar i undersökningarna, dock aldrig specifikt ut-

ifrån HR-konsulter och inte heller med utgångspunkt från deras upplevelse. Forskningen som 

presenteras är både kvalitativ och kvantitativ i sin utformning.  

 

Följande forskningsartiklar har identifierats genom sökningar i databaserna: ProQuest, Socio-

logical abstracts och ABI/Inform Global. Vi använde oss av sökorden successful leadership, 

success, leader, effective leadership, human resource, HR-consult, success factors, experience, 

qualitative och grounded theory. Den tidigare forskningen som presenteras består av 10 stycken 

forskningsartiklar eller bokkapitel som samtliga är referentgranskade och relevanta för det in-

tresseområde vår undersökning ämnar studera. Vi har valt att tematisera den tidigare forsk-

ningen utifrån följande fyra teman: coaching och relationsorienterat ledarskap, kommunikat-

ionsförmåga, självmedvetenhet och framgångsrikt ledarskap i en förändringsprocess. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning utav den tidigare forskningen samt en reflektion över hur vår 

studie utgör ett relevant bidrag till den redan existerande forskningen som finns på området. 

 

2.1. Coachning och relationsorienterat ledarskap 
Det första temat behandlar hur coachning är väsentligt för framgångsrikt ledarskap och hur 

ledaren utifrån diverse faktorer kan nå framgång genom coachning. Med coachning åsyftas att 

ledaren stöttar och vägleder medarbetare till att nå sina mål. Vidare berörs även hur relations-

orienterat ledarskap är en framgångsfaktor som kan relateras och kopplas samman med de fak-

torer som lyfts fram utifrån coachning.  

 

Longnecker (2010) har i en undersökning av 219 erfarna chefer i USA utforskat frågan kring 

coaching på arbetsplatsen och huruvida coachning kan resultera i att medarbetarna presterar 

bättre. Cheferna blev ombedda att svara på olika frågor i en enkätundersökning kring ämnet 

coachning där det fanns en fyrsiffrig skala från starkt oenig till att vara starkt överens som 

cheferna skulle förhålla sig till. Det viktigaste resultatet var att cheferna som deltagit i under-

sökningen anser att coachning är avgörande för deras egen framgång i ledarskapet samt för 

deras anställda medarbetare. Cheferna menar att coachning kräver individuella strategier base-

rade på medarbetarnas förmåga, möjligheter och motivation. Cheferna beskriver det som att 

medarbetarna inte alltid får den coachning som de vill samt behöver och att det här behovet 

borde fyllas vilket också kommer gynna utvecklingen av deras eget ledarskap. Undersökningen 

betonar överlag hur coachning kommer öka sannolikheten för en chefs långsiktiga framgång. 

Framgång som chef kan därmed enligt undersökningen av Longnecker (2010) nås genom att 

exempelvis visa uppskattning och ge feedback till medarbetarna, hjälpa till att förbättra anställ-

das prestanda samt sträva mot anpassning till medarbetarnas förmåga och motivation utifrån 

prestationsstandarder.  
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Den ovannämnda forskningen av Longnecker kan kopplas ihop med Rekalde, Landeta och 

Albizu (2015) kvalitativa studie från Spanien som syftar till att undersöka de viktigaste och 

mest inflytelserika framgångsfaktorerna i verkställandet av coachning. Författarna menar precis 

som i ovanstående forskning att coachning kan ses som ett verktyg som avser att gynna samt 

bidra till den personliga och professionella utvecklingen för chefer vilket i sin tur påverkar deras 

beteende till direkta samarbetspartner. Studien har genomförts utifrån olika metoder som inklu-

derar en fokusgrupp och två kvalitativa tekniker. Undersökningen riktar sig till 12 profession-

ella experter som arbetar i verkliga sammanhang som är relevanta för studiens syfte. HR-chefer 

var en av studiens professionella experter. I resultatet presenteras de mest framgångsrika fak-

torer som behövs för chefscoachning där konfidentialitet är en faktor som syftar till ledarens 

förmåga att generera förtroende och empati mellan chef och medarbetare. Kompetens inom 

kommunikationsförmåga, ansvarstagande över medarbetarnas utveckling samt engagemang för 

den processen är också viktiga faktorer för att verkställa framgångsrik coachning och ledarskap, 

menar Rekalde m.fl (2015).  

 

Larsson och Vinbergs (2010) studie utvecklar temat kring coachning genom att identifiera le-

darskapsbeteenden relaterat till framgångsrikt ledarskap där resultatet kan sättas i relation till 

det som presenterats om coachning som en framgångsfaktor till framgångsrikt ledarskap. Stu-

dien har genomförts i Sverige utifrån fallstudier på två framgångsrika organisationer med fokus 

på kvalitetsarbete, effektivitet, arbetsmiljö, underordnas hälsa samt uppfattning av ledarskapet. 

De gemensamma ledarskapsbeteendena undersöktes sedan med jämförande kvalitativ metod. 

Resultatet identifierade nio olika ledarskapsbeteende vilka kunde kategoriseras utifrån de tre 

beteendedimensionerna relationsorienterat-, strukturorienterat- och förändringsorienterat ledar-

skap. Slutsatsen är att en framgångsrik ledare i högsta grad använder relationsorienterat ledar-

skap som bas men att struktur- och förändringsorienterat ledarskap också används av en fram-

gångsrik ledare men i förhållande till vilken situation ledaren befinner sig i. En framgångsrik 

ledare ska utifrån studiens resultat exempelvis motivera medarbetarna och ge dem möjligheten 

att se hur deras prestation bidrar till organisationen. Framgångsrikt ledarskapsbeteende syftar 

även till att ledaren och medarbetaren ska kommunicera med varandra där det är väsentligt att 

ledaren ger konstruktiv feedback till medarbetaren för fortsatt utveckling. Dessa framgångsrika 

ledarskapsbeteenden liknar de faktorer som ovan beskrivits som framgångsrikt vid coachning 

och kan således tolkas vara relaterade till varandra där relationsorienterat ledarskap ökar möj-

ligheten för ledaren att coacha varje individ utifrån deras individuella möjligheter och färdig-

heter.  

  

2.2 Kommunikationsförmåga 
Följande tema belyser vikten av kommunikationsförmågan som en väsentlig faktor till fram-

gångsrikt ledarskap. Forskningen tar upp kommunikationsförmåga utifrån HR-chefer, projekt-

baserad miljö samt företagsledare och chefer. Inom de studier som presenteras kan det sam-

manfattas att interpersonella, muntliga och skriftliga färdigheter visar sig vara betydelsefullt för 

en effektiv och framgångsrik ledare.  

 

Bambacas och Patrickson (2009) har i en kvalitativ studie intervjuat 32 stycken seniora HR-

chefer som arbetar i medelstora samt stora organisationer i södra Australien. Syftet med studien 

är att utifrån halvstrukturerade intervjuer fastställa huruvida organisationer efterfrågar kommu-
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nikationsförmåga som ett nyckelkriterium vid val och utveckling av chefer samt ledare. Inter-

vjuerna behandlade två huvudfrågor som berörde vilka kriterier HR-cheferna använder vid re-

krytering av ny ledande personal samt vilka områden de strävar efter att utveckla när chefer 

förbereds för sin ledande roll. Resultatet visar att kommunikationsförmågan spelar en viktig 

roll enligt HR-cheferna. Interpersonella och muntliga färdigheter bedömdes genom det person-

liga intryck kandidaterna gav vid rekryteringen. Skriftlig förmåga samt en lyssnande förmåga 

bedömdes genom själva ansökan och även under intervjun. Studien tyder överlag på att HR-

chefer betraktar kommunikationsförmåga som en väsentlig och gemensam fallenhet under le-

darskap. Studien visar också att majoriteten av HR-personal inte ger någon särskild utbildning 

för kommunikationsförmåga när de förbereder cheferna för sin roll. En kommunikationsutbild-

ning är mer införlivad i en mer allmän ledarskapsutbildning.  

 

På ett liknande sätt berör Redick, Reyna, Schaffer och Toomey (2014) betydelsen av kommu-

nikationsförmåga i deras undersökning där dem i en studie från USA utvecklat en effektiv mo-

dell för framgångsrikt ledarskap inom en projektbaserad miljö. Forskningen har genomförts 

genom granskning av tidigare och aktuell kvalitativ litteratur om projektledning, ledarskap för 

projektledning samt utveckling av ledarskap. Faktorer som stödjer effektiva ledarskapskompe-

tenser presenteras utifrån fyra olika kategorier i resultatet: självledande, hantera andra, psyko-

logiska faktorer samt miljöfaktor. Under kategorin självledande presenteras bland annat områ-

den som känslomässig intelligens, personliga värderingar och kognitiv stil. Författarna beskri-

ver att faktorer som representerar dessa områden har visat sig vara bland de viktigaste förut-

sättningarna för effektivt och framgångsrikt ledarskap. En framgångsfaktor som lyfts fram är 

“kommunicera och relatera” vilket hänvisar till förutsättningen att ledaren måste kommunicera 

på olika nivåer till intern personal, inom olika avdelningar, till potentiella kunder, direkta pro-

jektmedlemmar eller till högre förvaltning. Kommunikationen är väsentlig för att skapa tydliga 

riktlinjer för att uppnå mål och resultat samt för medarbetarnas egna karriärutveckling. Effektiv 

kommunikation innebär också att ledaren kan anpassa sitt sätt att kommunicera till varje individ 

eftersom ingen medarbetare är den andre lik, på det sättet kan ledaren visa förståelse och empati 

på olika nivåer.  

 

Madsen och Musto (2004) har genomfört en studie från England som belyste likt de två ovanstå-

ende forskningarna sambandet mellan kommunikationsförmåga och framgångsrikt ledarskap. 

Undersökningen syftar att utforska vilka allmänna kunskaper, färdigheter, egenskaper och ka-

raktärsdrag som är viktigast för framgångsrikt ledarskap inom HR-arbete. Forskningsprojektet 

behandlar datainsamling av både kvantitativa och kvalitativa data där ledare inom HR, före-

tagsledare samt chefer från ett brett urval av organisationer deltog i studien. 220 undersökningar 

blev distribuerade där 136 stycken undersökningar blev kompletta. Resultatet visade på att för-

mågan att kommunicera är en kompetens som är avgörande för framgångsrika ledare. Ledare 

som på ett effektivt sätt kan kommunicera med medarbetare och förmedla idéer samt visioner 

är väsentligt. Muntliga, skriftliga och interpersonella kommunikationsfärdigheter anses vara 

kompetenser som arbetsgivare söker hos nyanställda. Det framkommer även i resultatet att en 

HR-ledare måste ha förmågan att samordna strategier samt genomförande i linje med verksam-

heten. Kommunikationsförmågan anses därmed vara viktig för att ledaren effektivt ska kunna 

förklara “vad” och “varför” när de delegerar arbetsuppgifter. En annan respondent i studien 

menar att det är betydelsefullt att HR-ledare har en villighet att lyssna samt svara på ett lämpligt 

sätt, vilket inkluderar lyssningsförmåga som togs upp i den första forskningen av Bambacas 

och Patrickson under det här temat.  
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2.3 Självmedvetenhet  
Det här temat tar upp självmedvetenhet som handlar om chefens förmåga att vara medveten om 

sig själv i sin ledarroll. Temat berör hur självmedvetenhet står i relation till ett framgångsrikt 

ledarskap och hur ett ledarskap kan förbättras med hjälp av en förståelse för både chefens styr-

kor och svagheter.    

 

Showry & Manasa (2014) beskriver hur självmedvetenhet kan bidra till en ledande effektivitet 

och ett framgångsrikt ledarskap genom att bland annat bli medveten om sitt eget värde samt 

sina drivkrafter på arbetsplatsen. Det kan också innebära att bli medveten om sitt mentala till-

stånd, känslor och personlighet. En undersökning som har gjorts av 75 medlemmar av ”Busi-

ness Advisory Council” i Stanford Graduate School i USA redogör för att självmedvetenhet är 

en av de grundläggande egenskaper hos en ledare. Det redogörs även i samma artikel hur en 

undersökning av företagsledare också pekar på att självmedvetenhet är avgörande för framgång 

i organisationsmiljöer. Författarna för den här artikeln redovisar för sambandet mellan högpre-

sterande ledare och självmedvetenhet. Ledare som är medvetna om både sina styrkor och svag-

heter kommer göra det möjligt att utveckla sin kompetens inom just det området. Det visar 

också på att effektiviteten inom ett företag kommer att förbättras med hjälp av ledare som har 

förmågan eller egenskapen av att göra en bra bedömning över sina kompetenser men också över 

hur personal och kollegor ser på dem. En självmedvetenhet kan således bidra till regleringar 

och därmed en utvecklingsprocess på arbetsplatsen samt en förändring i sitt eget beteende vilket 

kan leda till en effektivitet inom verksamheten och ledaren.     

             

På ett liknande sätt skriver Ashley & Reiter-Palmon (2012) i sin studie om att en självmedve-

tenhet bidrar till både utveckling och effektivitet på arbetsplatsen vilket leder till ett framgångs-

rikt ledarskap. Forskningen gjordes i USA och är en sammanfattning av tre studier som gick ut 

på att utforska självmedvetenhet i relation till ledarskapsutveckling. Undersökningen gjordes i 

tre steg med syfte att upprätthålla validiteten och reliabiliteten. Den första studien utfördes ge-

nom en enkätundersökning med ett urval på 419 personer från ett Midwestern universitet med 

avsikt att begreppsliggöra betydelsen av självmedvetenhet i sammanhanget av ledarutveckling. 

Den andra studien beskrivs som en pilotstudie som gjordes på 276 deltagare likt föregående 

studie där målet var att klargöra den faktoranalys som inte bekräftade en omfattande analys i 

studie ett. I den sista studien var målet att testa den förutseende validiteten i undersökningen 

genom att använda tre olika hypoteser på 59 deltagare som gick en kurs på Midwestern univer-

sitetet som delvis utformades för att förbättra kommunikationen och öka självmedvetenheten. 

Validiteten bedömdes genom att leta efter en förbindelse mellan självmedvetenhet och resulta-

tet från kursen. Författarna för den här studien har precis som ovan studie kommit fram till att 

den grundläggande betydelsen av självmedvetenhet handlar om att ha en kunskap om sina po-

sitiva och negativa egenskaper eller förmågor, vara självreflekterande och således kunna upp-

täcka om det finns någonting bristande i sitt personliga beteende. Att vara självmedveten bidrar 

därmed till ett effektivt ledarskap och en utveckling inom ledarskapet. Resultatet pekar också 

på faktorer som bidrar till en ökad självmedvetenhet som innefattar att vara självkritisk, insikt 

om sig själv, självreflektion, prestationsvillig och återkopplingssökande.      
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2.4 Framgångsrikt ledarskap i en förändringsprocess  
Förändringsprocesser är en viktig aspekt för att organisationer skall kunna drivas i rätt riktning 

och för att kunna utvecklas. Forskningen som presenteras inom det här temat tar upp en gemen-

sam faktor som syftar till att förklara hur ett framgångsrikt ledarskap kan förstås genom en 

förändringsprocess.  

 

Lewis, Romanaggi & Chapple (2010) har gjort en undersökning i England baserad på en stra-

tegisk HR-översikt av sex nyckelkrav som kan leda till en förändring och utveckling på arbets-

platsen för ledare och som därmed kan bidra till att övervinna olika typer av hinder som kan 

dyka upp. Författarna har själva en långvarig erfarenhet inom deras arbete av bland annat för-

ändringshantering samt förändringsstrategier och genom att ha reflekterat över missförstånd 

och andra vanliga felsteg som kan ske under en förändringsprocess har dem funnit sex viktiga 

aspekter för ett framgångsrikt ledarskap. Dessa handlar om att kunna hantera motstånd mot 

förändringar och att trots förändringsprocesser behålla en prestanda i arbetsmiljön. Det innebär 

också att se till vilka fördelar det finns med en förändringsprocess samt att kunna leda och 

kommunicera på rätt sätt under förändring. Slutligen redogörs betydelsen av att fokusera på att 

förstärka önskade beteenden på arbetsplatsen samt att alltid finnas där för människor under 

svåra förhållanden. Författarna beskriver dessa som sex stycken grundläggande färdigheter som 

är en bidragande faktor till ett framgångsrikt ledarskap. De har kommit fram till att det genom 

förändringar skapas nya synsätt, färdigheter samt förmågor vilka är tre viktiga faktorer för le-

dare som vill skapa ett framgångsrikt ledarskap inom organisationen. 

 

Cacioppe (1998) skriver en artikel i Västra Australien som likt ovanstående undersökning för-

klarar hur ett framgångsrikt ledarskap kan sättas i relation till olika typer av förändringsproces-

ser med hjälp av en ledarskapsutvecklingsmodell. Det kan således leda till ett förändrat synsätt, 

globalt fokus och en personlig utveckling. Eftersom världen och näringslivet är i ständig för-

ändring krävs det ett bra ledarskap som därmed kan arbeta effektivt i en förändringsprocess. 

Artikeln baseras på en integrerad modell som innehåller ett program för ledarskapsutveckling 

med fokus på att utveckla en ökad kompetens i ett ledarskap. Cacioppe (1998) menar att det 

finns behov av att integrera och klargöra olika typer av tillvägagångssätt för ledarskapsutveckl-

ing. Syftet med det här är att ge chefer och medarbetare en ram som de kan använda för att 

förbättra ledarskapet genom att ändra och utvärdera ledarskapsutvecklingsprogrammet. Mo-

dellen grundas på sju olika steg som innefattar en plan och struktur på hur ledare och personal 

ska fullfölja programmet. Med hjälp av olika typer av verktyg och aktiviteter som modellen 

klargör kan det här resultera till att specifika mål fastställs i en organisation. Artikeln förklarar 

avslutningsvis hur en förändringsprocess kan se ut i form av en ledarskapsutvecklingsmodell 

som i kombination med erfarenhet och aktiviteter kan utveckla långsiktiga ledarskapskompe-

tenser samt bidra till ett framgångsrikt ledarskap.  

   

2.5 Sammanfattning tidigare forskning  
Vi har ovan presenterat tidigare forskning relaterat till vårt intresseområde kring framgångsrikt 

ledarskap där samtliga forskningsartiklar eller bokkapitel berör fenomenet utifrån olika fak-

torer, aspekter och sammanhang. HR-konsultens upplevelse av framgångsrikt ledarskap visade 

sig vara ett relativt outforskat område men trots det fann vi en del studier som involverar per-

sonal inom human resources på ett eller annat sätt vilket innebär att forskningsartiklarna ändå 

berör HR som profession. Forskningen har presenterats utifrån fyra olika teman för att konkre-

tisera samt underlätta läsningen av den tidigare forskningen.  
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Det första temat coaching och relationsorienterat ledarskap tar upp studier som behandlar be-

tydelsen av coachning för framgångsrikt ledarskap. Resultaten visar att den avgörande faktorn 

för framgångsrika ledare är förmågan att coacha och stötta sina medarbetare. Olika framgångs-

faktorer för coachning tas upp för att bland annat belysa hur ledaren själv når framgång genom 

att motivera medarbetaren samt generera förtroende och empati. Temat tar även upp betydelsen 

av ett relationsorienterat ledarskap där studiens resultat kunde associeras med samma fram-

gångsfaktorer som belysts vid coachning.  

 

Det andra temat kommunikationsförmåga tar upp studier som belyser ledares förmåga att kom-

municera är en central och viktig faktor till framgångsrikt ledarskap. Forskningen berör inter-

personella, muntliga och skriftliga färdigheter inom kommunikation som effektivt för ledarens 

framgång. Studierna tar även upp ledarens förmåga att lyssna som en väsentlig kommunikat-

ionsförmåga. En ytterligare faktor för framgångsrikt ledarskap tas upp under temat självmed-

vetenhet som behandlar ledarens förmåga att vara medveten om sig själv och sitt inre samt 

ledarens förmåga att vara medveten om sina egna styrkor och svagheter. Det skapar också en 

ökad insikt för hur kollegor och personal ser på ledaren vilket således kan skapa en utveckling 

för ledaren samt organisationen. Vid självreflektion blir det lättare att uppfatta vad som sker 

och därmed förändra ett beteende samt göra det som krävs för sina medarbetare och organisat-

ion. Undersökningarna redovisar för hur både effektivitet och prestation höjs på arbetsplatsen 

med hjälp av självmedvetenhet via självreflektion, men också för hur självreflektion kan vara 

avgörande för ett framgångsrikt ledarskap.  

 

Avslutningsvis behandlar det sista temat framgångsrikt ledarskap i en förändringsprocess hur 

ett framgångsrikt ledarskap kan skapas utifrån olika typer av förändringsprocesser. Vi fann två 

olika undersökningar som visade hur stor betydelsen var med förändringar i en organisation 

och en verksamhet för att nå framgångsrikt ledarskap. Med hjälp av ett förändrat synsätt, nya 

förmågor och kunskap samt viljan kring att utvecklas kommer verksamheten drivas åt rätt håll 

där framgång också kan skapas. Båda undersökningarna pekar på innebörden av att medarbetare 

och ledare arbetar i en förändringsprocess där det gäller att agera på rätt sätt. Men det handlar 

också om att det med hjälp av förändringar även skapas en utveckling inom en organisation där 

bland annat en framgångsfaktor kan vara att arbeta med en ledarskapsutvecklingsmodell.   

 

2.6 Vårt bidrag till fältet   
Som framgår av genomgången av tidigare forskning är HR-konsulters upplevelse av fram-

gångsrikt ledarskap ett relativt outforskat område. Den tidigare forskningen omfattar studier 

som på ett generellt sätt identifierat framgångsrikt ledarskap med utgångspunkt från olika fram-

gångsfaktorer. Studierna har tagit upp hur diverse faktorer eller egenskaper bidrar till ett fram-

gångsrikt ledarskap men som således utelämnat den djupare förståelsen utifrån subjektiva upp-

levelser. Med tanke på att en del av studierna är kvantitativa i sin utformning har utgångspunk-

ten inte heller varit att söka efter en djupare förståelse av individers upplevelser.  

 

Det förefaller således att vi med den föreliggande studien fyller en kunskapslucka, där vi med 

ett kvalitativt förhållningssätt upptäcker HR-konsultens upplevelser av fenomenet för att lyfta 

fram och förstå deras erfarenheter och perspektiv. På det viset bidrar vi med en studie där för-

ståelsen av ledarskap fördjupas utifrån en profession som arbetar nära både chefer och medar-

betare och som då kan inta och förstå deras olika perspektiv. Med grundad teori som metodan-
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sats kan vår studie bidra med ett resultat som öppet får lov att framträda genom att vi förutsätt-

ningslöst beträder fältet med avstånd från befintliga teorier och formulerade hypoteser. Således 

genereras en teoretisk modell grundat i empiriska data från det som pågår på fältet. Vår för-

hoppning är sålunda att den framväxande teoretiska modellen kan utgöra ett intressant bidrag 

till fältet med utgångspunkt från det HR-perspektiv som studeras i uppsatsen.  

 

3. Metodologiskt tillvägagångssätt  

I följande avsnitt redogörs för hur vi utifrån grundad teori som metodansats har gått tillväga för 

att finna huvudangelägenheten kring HR-konsultens upplevelse av ett framgångsrikt ledarskap. 

Inledningsvis motiverar vi vårt val av metod för att sedan presentera metoden i sin helhet för 

att ge en översikt i vad den innebär. Därefter beskrivs vårt urval och förhållningssätt som vi har 

haft under studiens gång för att sedan redovisa hur vi gått tillväga enligt forskningsprocessens 

tre faser. Avslutningsvis presenterar vi vårt etiska ställningstagande och hur den tillämpades.  

 

3.1 Val av metod 
Grundad teori lämpar sig som metodologiskt perspektiv för vår studie då vi med en öppenhet 

kan beträda fältet och möta HR-konsultens subjektiva upplevelse, utan en förutbestämd idé 

kring en befintlig teori. Syftet med grundad teori är att forskaren beträder fältet genom att avstå 

från teoretiska ramverk samt andra förutfattade meningar för att låta det som händer på fältet 

framträda och således generera en teori som är grundad i data. Med grundad teori kan vi således 

studera samt upptäcka hur vårt intresseområde gällande ”HR-konsultens upplevelse av ett fram-

gångsrikt ledarskap” framträder utifrån forskningspersonernas egna tankar och upplevelser. 

Sålunda får intresseområdet lov att öppet utforskas utifrån det som faktiskt händer i det sam-

manhang som studeras utan någon förutbestämd idé om en specifik frågeställning eller teori. 

Med grundad teori som metod kan vi därmed låta HR-konsultens upplevelse vägleda forsk-

ningen där det verkliga sammanhanget får stor betydelse för den framträdande teorin.  

 

3.2 Grundad teori  
Grundad teori som forskningsmetod utvecklades från början av Barney Glaser och Anselm 

Strauss som tillsammans gjorde en gemensam studie på ett sjukhus. Undersökningen och forsk-

ningens tillvägagångssätt väckte stor nyfikenhet hos läsarna av undersökningen vilket resulte-

rade i att Glaser och Strauss gav ut boken “The Discovery of Grounded Theory” som beskrev 

metodens tillvägagångssätt och dess upptäckt (Hartman, 2001:28). 

 

Som metod är grundad teori i synnerhet induktiv med vissa deduktiva inslag, där forsknings-

processen sker genom en interaktiv process mellan urval, datainsamling och analys (Hartman, 

2001:35-36). Tanken är att forskaren i början av forskningsprocessen beträder fältet förutsätt-

ningslöst för att med ett öppet förhållningssätt samla in data från det studerade området. Genom 

ett öppet förhållningssätt och utan förutfattade meningar analyseras således materialet induk-

tivt. Baserat på det tidigare analyserade datamaterialet går sedan forskaren vidare i forsknings-

processen genom att avgöra hur ytterligare data ska samlas in. Det här bidrar till att nästa urval 

och datainsamling blir deduktivt grundat från den tidigare analys som framställts. Den här pro-

cessen och sammanblandning av induktivt samt deduktivt upprepas tills en teori genereras och 

på så sätt framträtt utifrån den så kallade “gyllene mittenvägen”, vilket syftar till att grundad 

teori som metod fångar upp relevanta delar från både de induktiva och deduktiva metoderna 

(Glaser, 2010:111). 
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Inom grundad teori läggs det stor tyngd på idén “all is data” som innebär att allting som kom-

mer i forskarens väg inom forskningsområdet räknas som data. Genom att öppet förhålla sig till 

att allting är data kan forskaren vidga sitt synsätt och med det öppna förhållningssättet upptäcka 

väsentliga delar på fältet (Glaser, 2010:28). Den allmänna tanken är att forskaren ska beträda 

fältet för att upptäcka och på det sättet låta den främsta angelägenheten styra den kärnkategori 

som växer fram. Ett grundantagande inom grundad teori är att teorin gradvis ska framträda och 

att forskaren således inte ska utgå från en redan befintlig teori. Den framväxande teorin grundar 

sig således på data från det som verkligen pågår på fältet. Forskaren ska därmed helst avstå från 

att läsa tidigare forskning eller annan liknande litteratur inför studien fram tills kärnkategorin 

har framträtt. På det viset får forskaren ett öppet förhållningssätt inför studien och undviker att 

hamna i en teoretisk riktning. Det här framväxande förhållningssättet inom grundad teori kallas 

för emergens och syftar till att det är en grundläggande förutsättning att avstå från tidigare 

forskning, förutbestämda begrepp samt redan existerande teoretiska ramverk för att kunna vara 

öppen för en framväxande teori. Glaser och Strauss menar snarare att det blir en logisk speku-

lation när forskaren baserar en studie utifrån en förutbestämd fråga eller befintliga teorier (Hol-

ton & Walsh, 2017: 29-30).  

 

Grundad teori består således av kategorier och dess egenskaper samt hypoteser om hur sam-

bandet och relationen mellan kategorierna ser ut. För att forskaren ska få fram väsentliga delar 

av undersökningen är det därför relevant att ständigt jämföra de indikatorer som finns för att 

finna studiens kategorier och för att kärnkategorin ska framträda. Kärnkategorin kan förklaras 

som den kategori som står i centrum i forskningen vilken de andra kategorierna har relationer 

med. Kärnkategorin är det mest väsentliga sättet att hantera studiens huvudangelägenhet (Hart-

man, 2001: 47-48). Den jämförande metoden av datamaterialet är någonting som sker kontinu-

erligt i analysprocessen och är ytterligare ett grundantagande inom grundad teori. Den jämfö-

rande metoden syftar till att konstant jämföra empiriska data och dess indikatorer genom att 

söka likheter och skillnader. Genom en kontinuerlig jämförelse kan forskaren lättare upptäcka 

olika egenskaper och dimensioner som tar fram det väsentliga i det insamlade datamaterialet. 

Det här resulterar slutligen i att en teori växer fram ur den data som finns och på så sätt blir 

teorin grundad i data (Hartman, 2001:35-36). För att kunna generera och framställa en teori är 

det en förutsättning att koda datamaterialet. Vid kodning analyserar forskaren texten och på så 

sätt begreppsliggör den genom att arbeta fram koder. Fokus bör ligga på att kontinuerligt arbeta 

fram kategorier, egenskaper och relationer genom att läsa igenom det datamaterial som finns. 

Det som utgör en mening markeras således i texten och summeras därefter till ord som slutligen 

utformar en kod (Thornberg & Forslund Frykedal 2015:42).  

 

Sammanfattningsvis är det centrala inom grundad teori att upptäcka och öppet fånga det som 

händer på fältet utan några förutbestämda begrepp eller ramverk kring fenomenet. Forskaren är 

genuint intresserad av det som faktiskt pågår och syftar således att finna deltagarnas huvud-

angelägenhet kring forskningsområdet. Forskaren strävar därför att utgå från deltagarnas per-

spektiv, upplevelser och handlingar (Thornberg & Forslund Frykedal 2015:47). Det är av stor 

vikt att utgå från deltagarnas perspektiv med den öppenhet som vi tidigare nämnt för att inte 

börja tvinga fram data och därmed gå miste om det som framträder på fältet (Glaser, 2010:97). 

Intresseområdet utforskades således utifrån det som faktiskt hände i det sammanhang som stu-

derades utan någon förutbestämd idé om specifik frågeställning eller teori.  
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3.3 Urval enligt grundad teori  
Den urvalsprocess som sker inom grundad teori kallas för det teoretiska urvalet och syftar till 

att datainsamlingen träder fram genom studiens framväxande teori. Det teoretiska urvalet sker 

kontinuerligt under studiens gång med syfte att finna kategorier, egenskaper samt relationer och 

samband mellan kategorierna från datainsamlingen. Eftersom forskaren med grundad teori som 

metodansats inleder forskningsfasen induktivt och förutsättningslöst är det under det teoretiska 

urvalet som det deduktiva momentet infaller i studien. Syftet med det deduktiva momentet är 

att genom jämförelser härleda nya forskningsfrågor som genererar den vidare datainsamlingen 

av empiri. Vidare innebär det här att det teoretiska urvalets deduktiva arbete med datain-

samlingen inte syftar att bekräfta en fastställd hypotes för att sedan verifiera denna utan snarare 

att generera vidare frågor och idéer styrt av den framväxande teorin (Hartman, 2001:67-69).  

 

Det teoretiska urvalet innefattar två teoretiska kriterier, ändamål och relevans. Ändamål syftar 

till att materialet som samlas in ska ge studien den information som behövs för att få fram 

kategorier, dess egenskaper samt relationerna mellan dem. Ändamålet förändras under studiens 

gång eftersom ändamålet i början av studien är att finna många olika kategorier för att sedan 

senare i studien fokusera på att sortera kategorier samt se relationer och samband. Relevans 

syftar till att begreppen eller egenskaperna som tillskrivs kategorin är av betydelse till forsk-

ningen eftersom det präglar underlaget för teorin (Hartman, 2001:70-71).  

 

Teoretiskt urval och datainsamling sker fortsatt fram till att en kategori är teoretiskt mättad. Det 

innebär att forskningen har kommit till ett stadie där ytterligare relevant data inte kan förväntas 

hittas som inte redan har en plats i den framväxande teorin. För att garantera att teoretisk mätt-

nad har uppnåtts är det fördelaktigt att söka data som är varierande för att försäkra sig om att 

kategorierna är mättade utifrån maximerade skillnader (Hartman, 2001:72).  

 

3.3.1 Vårt urval  

Vi har kontinuerligt under vår forskningsprocess förhållit oss till det teoretiska urvalet genom 

att parallellt arbeta med datainsamling och analys samt med en konstant jämförelse av vårt 

material för att låta den framväxande teorin styra riktning. Vårt förhållningssätt gentemot de 

två teoretiska kriterierna ändamål och relevans har enligt oss varit av stor betydelse för att 

forskningen ska hålla sig till det intresseområde studien ämnar studera och således följa studiens 

syfte. Mer ingående kring vårt tillvägagångssätt av det teoretiska urvalet utifrån forskningspro-

cessens tre faser kommer presenteras under avsnittet om vårt genomförande. 

  

Det teoretiska urvalet på studiens 10 respondenter byggde även på ett kriterieurval och ett max-

imalt urval. Genom att vi i urvalsprocessen förhöll oss till ett kriterieurval där respondenterna 

uppfyllde ett förutbestämt kriterium fick vi kontakt med respondenter som var av betydelse för 

studiens ändamål (Patton, 2002:238). Eftersom syftet med undersökningen har varit att finna 

huvudangelägenheten av HR-konsultens upplevelse kring ett framgångsrikt ledarskap ansåg vi 

att det fanns en relevans i att respondenterna av givna skäl arbetar som HR-konsulter men även 

besitter en viss tids erfarenhet av yrkesrollen. Vårt kriterium var således att respondenterna 

skulle ha minst ett års arbetslivserfarenhet som HR-konsult då vi ansåg det som ett minimum 

för att besitta upplevelser kring ledarskap utifrån yrkesrollen. Kriteriet resulterade i en spridning 

av yrkeserfarenhet mellan 2 till 30 år. 

  

Med utgångspunkt från det teoretiska urvalet har vi också funnit det väsentligt att få tag i kon-

traster och därmed få en spridning i vår data för att kunna göra en konstant jämförelse och 
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således stärka kvalitén för urvalet. Vi har därför strävat efter ett maximalt urval för att kunna 

fånga kärnupplevelsen och hitta ett gemensamt mönster utifrån stor variation (Patton, 

2002:235). Det maximala urvalet utgjorde en variation av kön och ålder men även olika 

branscher samt geografiskt läge. Det blev en jämn fördelning av kön då vi intervjuade fem 

kvinnor och fem män. Tillika fick vi variation på respondenternas ålder med en spridning mel-

lan 25 till 60 år. Att få en jämn spridning av kön och ålder ansåg vi vara av intresse för vår 

studie för att öka variationen av empiri och nå upplevelsen av framgångsrikt ledarskap utifrån 

flera perspektiv och erfarenheter. Vad gäller maximalt urval av HR-konsulter från olika 

branscher samt geografiskt läge är det snarare ett resultat av vad som hände under urvalspro-

cessens gång än ett strategiskt val utav oss. Processen förde med sig en spridning av HR-kon-

sulter som dels är kommunalt anställda och dels verksamma i den privata sektorn. Utifrån det 

geografiska läget har vi respondenter från både mindre och större städer i södra-, väst- och 

mellansverige.  

 

Utifrån grundad teori som metodologiskt perspektiv anser vi att det lämpar sig särskilt väl att 

försöka uppnå maximalt urval för att öka trovärdigheten för den kärnkategori som framträder i 

vår studie. Vi syftar även att ha en komparativ hållning med grundad teori som metod där vi 

bearbetar datainsamlingen jämförande för att finna variation och mönster i empirin. Med en 

större variation av urval kunde vi därmed finna nya aspekter och kvalitéer för att en gemensam 

kärnkategori skulle framträda samt få en fördjupad förståelse av fenomenet utifrån olika indi-

viders upplevelser. 

  

I följande urvalsmodell presenterar vi det resulterande urvalet utifrån kön, ålder och yrkeserfa-

renhet för att visa den variation som framträtt av respondenter. Samtliga respondenter har fiktiva 

namn med anledning att vi vill stärka känslan av att det är olika individer vi har intervjuat. Vi 

har valt att kategorisera åldern utifrån ung 25 - 35 år, medelålders 36 - 50 år samt äldre 51-60 

år. 

 

  

Tabell 1: Urvalsmodell  
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3.4 Vårt förhållningssätt under forskningsprocessen 
Då vår studie syftar till att finna huvudangelägenheten kring HR-konsulters upplevelse är det 

väsentligt att gå in med ett öppet förhållningssätt i forskningen för att kunna upptäcka relevanta 

delar på fältet. Vi har därför gått ut på fältet med idén om att ”allt är data” och därmed haft ett 

så öppet synsätt som möjligt för att kunna upptäcka den främsta angelägenheten hos konsul-

terna. I datainsamlingen har det här således bidragit till ett vidgat synsätt inför deras perspektiv 

och erfarenheter av ett framgångsrikt ledarskap som således lett till att vår kärnkategori fram-

trätt.  

 

3.4.1 Förförståelse 

För att kunna gå in med en öppen inställning är det viktigt att gå ut på fältet med så få förutfat-

tade meningar kring forskningsområdet som möjligt. Det kan dock vara svårt eftersom forska-

ren vanligtvis har en förförståelse kring det ämne som studeras. Vår förförståelse baseras på 

erfarenheter från tidigare arbetsplatser där vi själva har upplevelser av vad ett framgångsrikt 

ledarskap kan innebära. Vi gick däremot ut på fältet utan några förutfattade meningar kring vad 

en HR-konsult har för upplevelse av ett framgångsrikt ledarskap då vi själva inte har erfarenhet 

av HR-arbetet. Vi är medvetna om att det är viktigt att avstå från all tidigare forskning och fakta 

som kan färga våra tankar inför vår studie. Med utgångspunkt för det här har vi därför inte utgått 

från en redan förutsatt teoribildning eftersom det finns en risk att teorin skulle tvingas på data 

och inte grundas i data.  

 

Av den orsaken gjorde vi en intervjuguide innan vi arbetade med tidigare forskning för att inte 

bli påverkade av någonting som vi tidigare har läst. Vi har dock behövt göra avsnittet om tidi-

gare forskning innan fältet på grund av att vi har haft en begränsad tid för studien. Enligt Glaser 

(2010:90) kan forskaren ibland tvingas göra en litteraturgenomgång innan fältet men då är det 

viktigt att tänka på att det här inte bör ses som ett faktum utan att det istället är en del av data-

insamlingen. När vi gick igenom tidigare forskning upptäckte vi trots allt ingenting om upple-

velsen hos HR-konsulter kring ett framgångsrikt ledarskap vilket har bidragit till att studien inte 

har kunnat påverkas på just den nivån.    

 

3.4.2 Minnesanteckningar 

Under studiens gång har vi varit noga med att skriva minnesanteckningar parallellt med data-

insamling, urval och analys. Enligt Glaser (2010:193) är ett ständigt antecknande under hela 

forskningsprocessen en viktig beståndsdel då det fångar upp och håller ordning på den fram-

växande teorin. Minnesanteckningar innehåller tankar och reflektioner om koder, kategorier 

samt förhållandet mellan kategorierna och kan variera i sin storlek. Det som är viktigt med att 

skriva minnesanteckningar är att bevara de idéer som dyker upp under studien vilket riskeras 

att annars glömmas bort. Som ovan sagt är allt data vilket innebär att allt som kommer i fors-

karens väg är värt att fånga upp för att sedan analyseras. Med hjälp av minnesanteckningar 

kommer en analytisk förståelse dessutom att skapas för studien vilket också kommer att höja 

begreppsnivån för materialet (Glaser, 2010:197). Vi har under hela forskningsprocessen haft 

anteckningsböcker med oss där vi har kunnat skriva ner tankar, idéer eller frågor som har upp-

kommit under studien. Det har resulterat till att vi lättare har kunnat arbeta med vårt material 

där olika mönster kring kategorier har kunnat framträda. När vi senare under processen samlat 

på oss en större mängd av minnesanteckningar samt bearbetat och renskrivit dessa uppstod till-

slut en mättnad. Inga nya kategorier uppstod och vi kom slutligen fram till en kärnkategori. Vid 
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sortering av minnesanteckningar framträdde således den genererade teorin som senare kunde 

kopplas ihop med befintliga teorier.  

 

3.5 Genomförande 
Grundad teori som metod styrs under forskningsprocessen av specifika regler för att få fram en 

kärnkategori och slutligen kunna generera en teori. För att kärnkategorin utifrån HR-konsultens 

upplevelse ska framträda och generera en relevant teori har vi i forskningsprocessen utgått från 

Glasers modell som innehåller tre olika faser, öppen fas, selektiv fas och teoretisk fas (Hartman, 

2001:37-38).  

 

3.5.1 Den öppna fasen 

Den öppna fasen består av att hitta så många kategorier som möjligt som beskriver de olika 

typer av uppfattningar om verkligheten som en person har i studien. Genom att analysera forsk-

ningens datamaterial kommer kategorier således att framstå. Här är det meningen att öppet låta 

kategorier framträda för att på så vis upptäcka relevanta kategorier fram till att datamaterialet 

är mättat. Det innebär att när det inte längre går att hitta nya kategorier har forskaren kommit 

till den punkt som innefattar ett mättat datamaterial (Hartman, 2001:40-41). 

 

Syftet med studien har varit att utifrån det teoretiska urvalet finna så många kategorier som 

möjligt för att slutligen komma fram till en kärnkategori gällande HR-konsultens upplevelse av 

framgångsrikt ledarskap. Vi har via intervjuer av tio HR-konsulter samlat in vår data där vi med 

en semistrukturerad intervjuguide och öppna frågor genomfört dessa. Med utgångspunkt av vårt 

intresseområde avsåg vi att beröra vissa teman under intervjuerna men ändå hålla det öppet 

utifrån vad respondenterna berättade. Det här gjorde att vi förhöll oss till en semistrukturerad 

intervjuguide.  

 

För oss var det viktigt att respondenterna utifrån egna erfarenheter kunde prata öppet och fritt 

kring sina upplevelser för att vi skulle få reda på vad den faktiska huvudangelägenheten hos 

HR-konsulterna var. Att samla in data genom intervjuer anser vi har varit det bästa alternativet 

för studien eftersom vår undersökning grundas på upplevelsen hos HR-konsulterna. Trots det 

här har det varit viktigt för oss att utgå från att allt faktiskt kan vara data eftersom det är en av 

grunderna inom grundad teori och har därför både innan och efter intervjuerna förhållit oss till 

den idén. Det har bidragit till att vi under informella samtal utanför intervjuerna kunnat fånga 

upp betydelsefulla delar till vårt datamaterial. Både innan och efter intervjuerna har samtal kring 

respondenternas arbetsplats, yrkesroll, kollegor samt chefer kommit på tal vilket vi noterat i 

våra minnesanteckningar och vilka vi sedan använt oss av vid analysprocessen. 

 

Vi påbörjade således den öppna fasen med att höra av oss till bekanta som vi visste hade kon-

takter inom HR för att så tidigt som möjligt tillträda fältet. På så sätt fick vi kontakt med fyra 

olika HR-konsulter från fyra olika branscher som vi via mail frågade om intresse fanns att delta 

i vår undersökning genom en intervju på 30–40 minuter, samt hur länge de hade arbetat då det 

var ett av urvalkriterierna. Vi bemöttes av en positiv respons av samtliga fyra respondenter som 

vi tillfrågat där alla hade ett intresse över att vara med och delta i studien. Intervjuerna genom-

fördes på ställen varje respondent själva hade valt och baserades på HR-konsulternas upplevelse 

av framgångsrikt ledarskap med relevanta följdfrågor utifrån vad de själva berättade. Glaser 

(2010:123) rekommenderar att inte spela in intervjuerna inom grundad teori eftersom inspelat 

material eventuellt kan hindra relevanta delar i innehållet att framkomma. Ett inspelat material 
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fångar nämligen upp allt vilket innebär att det också kan fånga upp onödiga data. Vi valde trots 

Glasers rekommendationer att spela in intervjuerna, det här för att vara fullt närvarande under 

hela intervjun och även kunna fånga upp vad respondenterna sa för att kunna leda samtalet 

utifrån vad som berättades. Vi anser att de inspelade intervjuerna istället har givit oss möjlig-

heten att verkligen identifiera vad som sägs under intervjun för att sedan i efterhand kunnat 

analysera och fördjupa oss desto mer i materialet. Det har bidragit till att vi verkligen har kunnat 

se och förstå kategorier som dykt upp under forskningsprocessens gång. Efter intervjuerna har 

vi fört minnesanteckningar där vi har skrivit ner reflektioner och tankar kring intervjun och det 

som delgivits av respondenterna. Samtliga intervjuer transkriberades därefter för att senare un-

der processen analyseras och kodas. 

  

Efter de fyra första intervjuerna med tillhörande minnesanteckningar framträdde en variation 

av olika kategorier och vi kunde redan då urskilja vissa mönster i datamaterialet. Det resulterade 

till att vi gjorde vår första kodning av transkriptionerna där vi noggrant gick igenom varje tran-

skriberad intervju. Under kodningen av datamaterialet som vi hittills hade samlat in ställde vi 

frågor till vår data som var av betydelse att ställa under denna fas för att underlätta bildandet av 

en kärnkategori. Frågorna som ställdes var bland annat: Vad är den insamlade data en studie 

om? Vilka kategorier kan antydas i materialet? Vad är det i datamaterialet som händer? (Holton 

& Walsh, 2017:82-83). Vi gick igenom transkriberingarna rad för rad för att markera ord och 

meningar som tycktes vara relevant för att finna kärnkategorin utifrån huvudangelägenheten 

kring HR-konsulternas upplevelse. Meningarna som markerades gjordes samtidigt om till koder 

vilket tydliggjorde vårt datamaterial. Under kodningsprocessen arbetade vi även här med min-

nesanteckningar för att inte glömma bort pågående reflektioner och idéer om vad som uppstod 

kring de olika kategorierna, dess egenskaper samt relationerna mellan dem. Efter en grundlig 

genomgång av vårt material med insamlade koder jämförde vi dessa för att finna variation och 

mönster mellan koderna som tillslut placerades i tänkbara kategorier.   

  

Vid denna del av forskningsprocessen kunde vi se många tänkbara kategorier som framträtt 

under kodningsprocessen. Vi kunde dock inte se någon tydlig klarhet kring kategorierna då dem 

var väldigt löst utformade vilket gjorde att kärnkategorin inte heller kunnat framträda. Det här 

bidrog till ett ytterligare urval inom den öppna fasen av nya respondenter med ändamålet att 

finna nya kategorier samt mätta dem potentiella kategorier som uppstått. Vi sökte oss vidare 

genom att kontakta olika företag och konsultbolag för att finna nya möjliga respondenter till 

vår studie. Vi fick sedan mailkontakt med ett par HR-konsulter från olika konsultbolag där dem 

tillika var intresserade av att medverka. Inför dessa intervjuer hade vi utifrån de tidigare tänk-

bara kategorier som framträtt fått en klarare bild kring vad vi skulle kunna vara särskilt upp-

märksamma på. Vi ville dock ha samma förutsättningar som i tidigare intervjuer vilket gjorde 

att vi behöll samma intervjuguide men med tidigare kategorier i åtanke. I den här delen av 

forskningen hade vi nått stadiet att intervjua vår sjätte respondent till vår studie med en bred 

variation av både bransch, kön och ålder. Under ytterligare nedskrivna tankar och reflektioner 

efter intervjuerna uppstod både helt nya kategorier men vi kunde också se drag av tidigare po-

tentiella kategorier. Vi diskuterade tillsammans vad vi hittills kunnat se där idéer och spekulat-

ioner kring en kärnkategori utvecklades. För att få en klarare uppfattning kring det här transkri-

berades de två senaste intervjuerna och en andra kodning gjordes på materialet. Vi jämförde 

därefter den nya kodningen med våra minnesanteckningar och föregående koder av de fyra 

första analyserade intervjuerna. Vi såg en allt mer tydligare bild av kategoriernas egenskaper 

och relationer samt den möjliga kärnkategorin. Vårt ständiga jämförande av materialet resulte-

rade till att de tänkbara kategorierna blev allt mer klarare. De tidigare tänkbara kategorierna 
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fylldes med fler koder vilket bidrog till att många av dessa blev tydligare. Kodningen föränd-

rade också vissa kategorier då en del av koderna inte matchade de tidigare tänkbara kategorier 

som framställts vilket istället utmynnades till nya kategorier.   

  

För att fördjupa oss desto mer i den eventuella kärnkategorin och för att uppnå en teoretisk 

mättnad ansåg vi att det krävdes ett nytt urval av nya respondenter. Med ytterligare hjälp av en 

bekant samt av en konsult som vi tidigare hade intervjuat fick vi kontakt med två nya HR-

konsulter. Följande två intervjuer gav en spridning inom det maximala urvalet av geografiskt 

område. Efter ytterligare insamling av data skrev vi ännu en gång ned minnesanteckningar som 

vi kunde ta med oss in i kommande analys och kodning. Strax därefter påbörjades transkript-

ionerna av intervjuerna som hade genomförts för att således inleda en tredje kodning av vårt 

datamaterial. I den här delen jämförde vi det material som vi redan hade med det nya materialet 

för att se om vi kunde finna ytterligare kategorier och få en tydligare uppfattning av den tänk-

bara kärnkategorin. Vid sidan av jämförelsen skrev vi enskilda minnesanteckningar och efter 

det diskuterade vi tillsammans våra idéer och tankar kring vad vi hade funnit. Det ständiga 

jämförandet mellan minnesanteckningar, koder och kategorier samt diskussionen med varandra 

resulterade till att vi slutligen kom fram till HR-konsultens huvudangelägenhet interaktion mel-

lan chef och medarbetare och således den faktiska kärnkategorin, vilken hanterar huvudangelä-

genheten. Kärnkategorin visade sig vara central i vårt material då den berördes av samtliga 

respondenter samtidigt som den klargjorde tydliga kopplingar mellan samtliga framställda ka-

tegorier. 

 

Därefter visade det sig således att ingen av oss hade funnit någon ny information kring katego-

rierna utan istället började data att upprepa sig. När vi insåg att det nya materialet av data inte 

förändrade den framväxande teorin förstod vi att vi hade uppnått en teoretisk mättnad vilket 

ledde oss vidare till den selektiva fasen. Vi stängde därmed den öppna fasen när vi funnit kärn-

kategorin som vi i den här fasen benämnde närvarande och de ytterligare sju kategorierna som 

presenteras nedan i tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och koder från den öppna fasen  
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3.5.2 Den selektiva fasen  

I den selektiva fasen förflyttas fokuset från att hitta kategorier till att fördjupa sig samt selektera 

kategorierna. Det här innebär att endast koncentrera sig på vissa kategorier för att sedan sortera 

ut dem som knyter an till kärnkategorin. Den här fasen kan endast påbörjas när kärnkategorin 

har tagits fram för att därefter noggrant granska de andra kategoriernas egenskaper (Hartman, 

2001:41). 

 

Med ett ändamål att koncentrera sig på de kategorier som framträtt och se hur dessa knyter an 

till kärnkategorin inledde vi den selektiva fasen med att noggrant gå igenom alla kategorier och 

dess egenskaper. Vi diskuterade således hur vi främst skulle kunna fylla kärnkategorin och även 

resterande kategorier med egenskaper för att fördjupa oss ännu mer i dessa. Det här med syfte 

att välja ut de kategorier som anknyter till kärnkategorin och plocka bort de som inte har något 

samband med den. Vi kom fram till att det därmed skulle vara relevant att samla in ytterligare 

data och bestämde oss därför för att göra ett nytt teoretiskt urval. Efter att ha sökt oss till ett 

nytt konsultbolag fick vi kontakt med ytterligare två HR-konsulter. Inför dessa två intervjuer 

gjorde vi en ny semistrukturerad intervjuguide som vi anpassade med nya teman utefter de 

kategorier vi hade med fokus på kärnkategorin. Det här gjorde vi för att få mer kunskap om 

deras egenskaper och relationer. De här två intervjuerna resulterade i ytterligare variation av 

ålder och geografiskt område.  

 

Intervjuerna transkriberades och kodades för att därefter göra en ny jämförelse mellan katego-

rierna och kärnkategorin. Vi jämförde tidigare minnesanteckningar och koder från den öppna 

fasen med våra nya minnesanteckningar och koder som framställts från de två nya intervjuerna. 

Vi undersökte vilka kategorier som återkom i materialet för att gemensamt diskutera vilka olika 

mönster som kunde ses mellan dessa. På så sätt kunde vi se tydliga kopplingar mellan katego-

rierna och kärnkategorin. Vi förde hela tiden anteckningar om nya idéer och tankar som utveck-

lades under processens gång som bland annat handlade om hur relationerna mellan kategorierna 

kunde se ut samt idéer om den framväxande teorin. Under kodningsprocessen uppstod inga nya 

koder som inte kunde matchas med de framställda kategorierna vilket resulterade i att ingen ny 

kategori tillkom. Eftersom inga nya kategorier uppstod fylldes således befintliga kategorier med 

egenskaper och kärnkategorin blev därmed ännu mer synlig. 

 

Vid det ständiga jämförandet mellan kategorierna upptäckte vi följaktligen att det inte fanns 

något samband mellan kategorin arbetsmiljö och kärnkategorin närvarande då dem inte stod i 

relation till varandra. Det fanns heller inga koder i det nya materialet som stämde överens med 

koderna under kategorin arbetsmiljö. Eftersom den kategorin inte har något att göra med kärn-

kategorin innebar det här att den föll bort och lades därmed åt sidan då den inte var relevant i 

förhållande till kärnkategorin. När vi hade gjort en noggrann genomgång och jämförelse av vårt 

datamaterial insåg vi hur data upprepade sig vilket således förklarade att materialet återigen var 

mättat. Det här ledde oss slutligen in till den teoretiska fasen som vi påbörjade tillsammans med 

kärnkategorin närvarande och nu med sex mättade kategorier kommunikation, tillit/förtroende, 

delaktighet, öppen och lyhörd, coachning och balans mellan arbete och fritid. 

 

3.5.3 Den teoretiska fasen  

Vid den teoretiska fasen har forskaren nått forskningsprocessens tredje och sista fas. Här är 

syftet att forskaren ska ta reda på hur de olika kategorierna hänger ihop med hjälp av egna 
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formulerade hypoteser vilket tillslut resulterar till att en grundad teori framställs (Hartman, 

2001:41).  

 

När vi nådde den teoretiska fasen hade vi därmed som ändamål att finna relationer mellan ka-

tegorierna för att på det viset se hur koderna kan relateras till varandra och således integrera 

dem till vår teoretiska modell som kommer presenteras i resultatavsnittet. För att finna relation-

erna utgick vi från teoretisk kodning vilket innebär att vi strävade efter att upptäcka de samband 

som råder mellan kategorierna framtagna ur empirin och det som hänt i verkligheten. Vi ge-

nomförde den teoretiska kodningen genom att ställa samtliga sju kategorier mot varandra i ett 

diagram likt ett rutnät för att korsa kategorierna med varandra. När vi gick igenom varje ruta 

där två kategorier korsades kunde vi koda hur dem var relaterade till varandra och sålunda få 

syn på kategoriernas relationer. Vid kodningen av kategoriernas relationer använde vi oss av 

våra tankar och idéer som noterats i minnesanteckningarna under den selektiva fasen. 

 

Genom att jämföra hur de olika kategorierna stod relaterade till varandra utifrån den teoretiska 

kodningen och med hjälp av våra teoretiska idéer från våra minnesanteckningar fick vi en tyd-

ligare bild av kategoriernas innebörd och även en klarare bild av den framväxande teorin. Den 

ständiga jämförelsen bidrog således med en fördjupning av kategorierna och förståelsen för 

samtliga kategorier ökade. Det här gjorde att kärnkategorin benämndes om och fick namnet 

närvaro i social interaktion. Utöver att samtliga kategorier har en tydlig relation till kärnkate-

gorin fann vi således att varje kategori har en inbördes relation till varandra vilket resulterade i 

att vår teori generades. Under den teoretiska kodningen och dess analysprocess insåg vi att vårt 

material var tillräckligt mättat och att vi därmed uppnått teoretisk mättnad i vår forskning. Mer-

parten av nya viktiga händelser utöver vår insamlade data skulle med andra ord kunna förklaras 

utifrån vår teori. Det här resulterade i att ingen ytterligare datainsamling utfördes under den 

teoretiska fasen.  

 

Samtliga kategorier och dess relationer förtjänar sin plats i vår teori då dem via öppna-, selek-

tiva- och teoretiska fasen visat sig vara relevanta för vår grundade teori. Vi har arbetet med 

urval, datainsamling och analys parallellt för att låta en teori framträda utifrån respondenternas 

huvudangelägenhet. Den teoretiska modellen med en kärnkategori samt resterande sex katego-

rier är således grundad utifrån det som verkligen hänt på fältet utifrån HR-konsultens upple-

velse.  

 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Eftersom vår forskning är en upplevelsebaserad studie som är beroende av och grundar sig på 

olika individers medverkan har det varit av stor betydelse att vi förhållit oss till dem forsknings-

etiska principerna. Nygren (2012:30) skriver att studier som innebär att personer pratar om sina 

subjektiva upplevelser kan innefatta ett riskmoment eftersom det kan väcka obehagliga känslor 

och att forskaren därmed måste ta hänsyn till det här. Vår studie med dess syfte kan däremot 

tolkas vara oproblematisk eftersom det område som studerats är av positiv karaktär och inte 

syftar att fördjupa sig i respondenternas obehagliga upplevelser. 

 

För att genomföra en upplevelsebaserad studie på ett så lämpligt sätt som möjligt har vi förhållit 

oss till de fyra huvudkraven för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, där vi skriftligen 

informerade samtliga respondenter om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet samt nyttjandekravet. Forskningsprinciperna syftar till att garantera individskyddskravet 
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som innebär att individer inte ska utsättas för kränkning, psykisk eller fysisk skada (Veten-

skapsrådet, 2002:5). Enligt informationskravet redogjorde vi för studiens syfte där vi ämnar att 

finna HR-konsultens upplevelse av framgångsrikt ledarskap och således vad respondenternas 

medverkan i studien innebar (Vetenskapsrådet, 2002:8). Utefter samtyckeskravet informerade 

vi respondenterna om deras rätt att bestämma över deras egen medverkan i studien och att dem 

själva kan avbryta sin medverkan om det önskas, utan några negativa påföljder (Vetenskapsrå-

det, 2002:9-10). I enlighet med konfidentialitetskravet upplyste vi respondenterna om att alla 

uppgifter kommer behandlas samt förvaras konfidentiellt där obehöriga ej kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002:12). För att garantera konfidentialiteten för alla våra deltagare har vi 

anonymiserat samtliga respondenter med fiktiva namn när vi presenterar citat i resultatdelen. 

Vi har även valt att inte exponera vilken exakt arbetsplats respondenterna kommer från för att 

ytterligare minska möjligheten att kunna identifiera våra deltagare. Utifrån nyttjandekravet in-

formerade vi även berörda att insamlade uppgifter endast kommer att användas i forsknings-

syfte för vår studie (Vetenskapsrådet, 2002:14).   

4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat som genom en teoretisk modell besvarar studiens 

syfte. Först presenteras vår teoretiska modell för att ge en översiktlig framställning av vårt re-

sultat. Vi redogör sedan för resultatets kärnkategori närvaro i social interaktion med dess egen-

skaper, för att därefter presentera resterande kategorier och deras egenskaper samt hur varje 

kategori står i relation till kärnkategorin. Avslutningsvis presenteras en kortare sammanfattning 

av studiens resultat.  

 

4.1 Genererad teoretisk modell  
En vanlig föreställning i samhället är att en chef ska ha rätt utbildning och besitta en viss kun-

skap inom den organisation eller verksamhet som chefen jobbar i för att kunna uppnå ett fram-

gångsrikt ledarskap. Det kan också anses vara viktigt att som chef ha ekonomiska och admi-

nistrativa färdigheter eller tidigare arbetslivserfarenheter inom sin ledarroll för att nå framgång 

och lyckas med ledarskapet. Vårt resultat ger en annan bild. Studiens resultat visar att HR-

konsulternas upplevelse av ett framgångsrikt ledarskap istället sätter fokus på hur chef och 

medarbetare samspelar med varandra. Huvudangelägenheten interaktion mellan chef och le-

dare trädde fram under analysprocessen då vi upptäckte att det var ett återkommande ämne hos 

respondenterna. Därefter genererades vår teori som kretsar kring respondenternas huvudangelä-

genhet och hur den hanteras via kärnkategorin närvaro i social interaktion.  

 

Närvaro i social interaktion belyser en särskild sorts interaktion som är viktig i ett framgångs-

rikt ledarskap. Det handlar inte enbart om en chef som är fysiskt närvarande på arbetsplatsen. 

Utan det handlar snarare om vad chefen gör i sitt närvarande genom att bland annat visa enga-

gemang och fokus riktat mot arbetsgruppen. Det har rört sig om en chef som själv visar en 

delaktighet genom att involvera sina medarbetare där de tillsammans uppnår gemensamma re-

sultat. Att visa närvarande i ett interagerande med sina medarbetare har således visat sig fram-

träda på olika sätt. Vår teoretiska modell belyser därmed att närvaro i social interaktion under-

byggs av sex kategorier som vi valt att kalla för; kommunikation, öppen och lyhörd, balans 

mellan arbete och fritid, tillit/förtroende, delaktighet samt coachning. 
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I nedanstående figur redogör vi för vår teoretiska modell som presenterar vår grundade teori 

och således sambandet mellan de olika kategorierna samt hur dessa anknyter till kärnkategorin. 

Kärnkategorin utgör tillsammans med alla kategorier en helhet och kan på så vis sättas i relation 

till ett framgångsrikt ledarskap. Varje kategori är därför av betydelse utifrån HR-konsulternas 

upplevelse av ett framgångsrikt ledarskap och har därmed sin plats i teorin. 

  

Kärnkategorin närvaro i social interaktion är den kategori som har varit mest framträdande i 

vår undersökning och är därmed den främsta orsaken till ett framgångsrikt ledarskap. Den har 

en relation till samtliga kategorier där alla kategorier är förutsättningar för närvaro i social in-

teraktion vilket förklarar pilarnas riktning till kärnkategorin. Kommunikation och öppen och 

lyhörd kan sägas vara särskilda förutsättningar då de relaterar till samtliga kategorier som un-

derbygger kärnkategorin närvaro i social interaktion. Kommunikation är en av kategorierna 

som har sin plats närmast kärnkategorin men som även ligger ovan de resterande kategorierna 

av den anledningen att den har en tydlig relation till samtliga kategorier. Pilarna förklarar att 

kommunikation påverkar alla kategorier genom att ses som en förutsättning till samtliga kate-

gorier. Öppen och lyhörd är placerad på ett liknande sätt som kommunikation eftersom den 

tillika ligger väldigt nära kärnkategorin men också har ett tydligt samband med de fyra övriga 

kategorierna balans mellan arbete och fritid, tillit/förtroende, delaktighet och coachning genom 

att influera dessa. Dessa kategorier har alla linjer mellan varandra vilket innebär att det också 

finns en relation mellan dessa genom samtliga berör varandra. 

 

Varje kategori och dess innebörd kan förklaras i interaktionen mellan chef och medarbetare där 

den gemensamma faktorn inom alla kategorier handlar om hur närvaro i den sociala interakt-

ionen spelar stor roll. Fokus riktas därför på hur kategorierna relaterar till kärnkategorin när-

varo i social interaktion. Vi kommer i följande stycke således att börja med en presentation av 

kärnkategorin som därefter kommer följas upp med samtliga kategoriers relation till kärnkate-

gorin. 
  

Figur 1: Teoretisk modell  
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4.2 Kärnkategori - Närvaro i social interaktion 
Det som genomgående visade sig förekomma i HR-konsulternas upplevelse och således fram-

trädde som respondenternas huvudangelägenhet är interaktionen mellan chef och medarbetare. 

Huvudangelägenheten växte fram till följd av att dess innebörd genomsyrade samtliga datain-

samlingstillfällen. Utifrån HR-konsulterna hanteras huvudangelägenheten i huvudsak genom 

kärnkategorin närvaro i social interaktion. Kärnkategorin visade sig vara tydlig redan i den 

öppna fasen och blev allt mer synlig under forskningsprocessens gång. Närvarande framträder 

på flera olika sätt i vår studie men utgörs främst av de tre olika egenskaperna tillgänglighet, 

regelbundna möten och ömsesidig kännedom. Det handlar i synnerhet om att en närvarande 

ledare skapar en interaktion med medarbetaren där relationsskapandet är fundamentalt för ett 

gott ledarskap.  

 

En viktig egenskap av närvaro i social interaktion är tillgänglighet. Det innebär att det finns ett 

värde i att chefen är på plats för att kunna träffa sina medarbetare och se dem i vardagen. Till-

gängligheten präglas således av att chefen finns där för sina medarbetare när det behövs för att 

medarbetaren ska kunna bolla olika saker med chefen eller för att visa att medarbetaren inte är 

ensam där chefen stöttar och backar medarbetaren i olika sammanhang. Att vara tillgänglig 

innefattar också att chefen får möjlighet att fånga upp det som händer med medarbetaren samt 

på arbetsplatsen för att kunna jobba förebyggande. Felix betonar vikten av chefens tillgänglig-

het: 

 
Generellt skulle jag nog säga närvarande, att chefen ser medarbetarna i vardagen. Många gånger 

träffar man chefer som presterar bra i exempelvis medarbetarenkäter men som inte träffar sina 

medarbetare i vardagen. Där bygger man ingen relation med sina medarbetare. Därför upplever 

jag att det viktigaste är att vara närvarande. Dels för att kunna vara proaktiv, fånga upp saker i 

kanske gruppen som är på gång så man kan ta upp det innan det blir ett problem och man måste 

ta in HR kring en grupprocess. Så närvarande skulle jag nog säga absolut är viktigaste. - Felix  

 

Som HR-konsult arbetar Felix nära både verksamhetens chefer och medarbetare. Hans upple-

velse är att chefer som är tillgängliga för sina medarbetare skapar relationer genom att träffa 

dem i vardagen. Som framgår av citatet menar Felix att det inte för relationsskapandet spelar 

någon roll om chefen gör bra medarbetarenkäter eftersom relationer skapas genom att träffas 

och således vara tillgänglig för medarbetaren. Det leder i sin tur till att chefen också kan arbeta 

aktivt i förebyggande syfte genom att fånga upp olika saker som händer innan det utvecklas till 

ett mer omfattande problem.  

 

Regelbundna möten är ytterligare en egenskap som ingår i kärnkategorin närvaro i social inter-

aktion. Den skiljer sig från förra egenskapen genom att chefen utöver sin tillgänglighet också 

prioriterar inplanerade och fysiska möten. En chef som är mån och värdesätter regelbundna 

möten är en chef som prioriterar tid med sina medarbetare. Genom regelbundna möten blir 

medarbetarna insatta och får således mer koll på verksamheten vilket resulterar i att cheferna 

får med sig medarbetarna på ett annat plan vilket gynnar hela företaget. Det innebär att regel-

bundna möten blir investerad tid som är värd så mycket mer rent långsiktigt. Betydelsen av att 

regelbundet träffa sin chef beskriver Maria i följande citat: 

 
Vi har ju möten varje vecka och då lyfts allting som rör själva verksamheten och medarbetarna 

har möjlighet att lufta med varandra. Här jobbar man ju med ett klientel som inte alltid är helt 

lätt. Arbetsmiljön är ju verkligen A och O för att man ska trivas. Våra chefer här är väldigt 

noggranna med att man har måndagsmötena, det missar man inte. Vi har även regelbundna 
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arbetsplatsträffar som gör att man träffas hela arbetsgruppen med chefen. Jag upplever att det 

är uppskattat och då får man mer koll på hela verksamheten, även fast det inte är saker som 

berör mig direkt [...] - Maria  
 

Citatet belyser att regelbundna möten är av stor betydelse. Syftet är att chef och arbetsgrupp 

ska mötas och kunna lyfta det som pågår i verksamheten eller i arbetsgruppen. Maria menar att 

medarbetarna via regelbundna möten får möjlighet att prata av sig om sin arbetsmiljö och sam-

tidigt bli uppdaterade om vad som händer just nu i verksamheten vilket hon också upplever som 

en uppskattad process. Det innefattar således att regelbundna träffar med en närvarande chef 

ökar medarbetarnas trivsel vilket Maria anser är väsentligt för ett framgångsrikt ledarskap. 

 

En tredje egenskap som ingår i närvaro i social interaktion relaterar till ömsesidig kännedom. 

På ett djupare plan behandlar den här egenskapen hur chef och medarbetare skapar en relation 

till varandra genom chefens närvaro i den sociala interaktionen. Det handlar inte specifikt om 

att chef och medarbetare ska skapa en så nära relation som möjligt utan det syftar snarare till 

att chef och medarbetaren får en betydelsefull kännedom om varandra genom att chefen är när-

varande. Den ömsesidiga kännedomen omfattas inte bara av att chefen och medarbetaren lär 

känna varandra utan den präglas också av att chefen får större koll på vad medarbetarna gör och 

presterar, vilket har lyfts fram som en trygghet för medarbetaren. Tillika får medarbetaren kun-

skap och kännedom om vem chefen är och vad chefen gör vilket ökar medarbetarens tillit för 

chefen. Betydelsen av en närvarande chef för att kunna skapa en relation och lära känna sina 

medarbetare beskriver Adam som väsentligt för ett framgångsrikt ledarskap:  

 
[...] jag tror ju på ett nära ledarskap. Man ska inte ha för många medarbetare under sig så man 

inte riktigt vet vad folk heter. Då blir det svårt för medarbetarna att känna förtroende när man 

knappt ser sin chef och inte vet vad hon eller han gör. Jag tror att det finns dom som tappar 

motivationen när de känner att de inte vet vem som bestämmer. Det är en viktig faktor och det 

märker jag ju på dem chefer jag träffar som har väldigt stora medarbetargrupper, deras medar-

betare tenderar att inte riktigt förstå varför dem gör det dem gör. Utan dem blir mer som "robo-

tar" som bara gör någonting utan att ha någon riktig förståelse eller förankring i det dem tänkt 

att göra. - Adam 

 

Adam belyser vikten av ett nära ledarskap genom att uppmärksamma att chefen inte ska jobba 

med en för stor arbetsgrupp eftersom det kan påverka chefens möjlighet att vara närvarande och 

således kunna lära känna sina medarbetare. Han menar att medarbetarna får mer motivation 

samt förståelse för sin arbetsroll och verksamheten i stort om chefen känner till sina medarbe-

tare och tillika om medarbetarna är bekant med sin chef. Adam menar också att medarbetarnas 

förtroende för chefen ökar om dem känner till sin chef och även vad chefen gör om dagarna. 

Det handlar på ett sätt om en ömsesidig kännedom och relation mellan chef och medarbetare 

som framträder genom en närvarande chef. 
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4.3 Kategorierna och deras relation till kärnkategorin  
Nedan följer en presentation av resultatets ytterligare sex kategorier: kommunikation, öppen 

och lyhörd, balans mellan arbete och fritid, tillit/förtroende, delaktighet samt coachning. Vi 

redogör för samtliga kategoriers egenskaper för att i slutet av varje redogörelse skriva hur ka-

tegorin står i relation till kärnkategorin.  

 

Kommunikation  

Att kommunicera med sina medarbetare lyfts av respondenterna fram som en särskild förutsätt-

ning i det dagliga arbetet som chef och har således framträtt som en förutsättning för samtliga 

kategorier i undersökningen om HR-konsulters upplevelse av ett gott ledarskap. Det kan upp-

fattas som en självklar del i ledarskapet att kommunicera som chef eftersom det är något som 

oftast sker naturligt mellan människor på en arbetsplats. Vår teoretiska modell belyser däremot 

att ledarens kommunikation har en djupare innebörd än den vardagliga kommunikation som 

sker mellan människor. Respondenterna lyfter fram diverse väsentliga delar i ledarens kommu-

nikation som bidrar till ett framgångsrikt ledarskap men belyser samtidigt hur en viss typ av 

kommunikation från ledaren kan resultera i ett mindre lyckat ledarskap.  

 

En framträdande egenskap för god kommunikation är att ledaren ska vara transparent. Det hand-

lar om att en framgångsrik ledare kommunicerar på ett sätt som ger intryck av transparens som 

enligt respondenterna innebär en rak kommunikation där chefen inte går runt medarbetaren och 

på det viset undviker att prata om vissa saker eller för den delen förvränga information. När 

ledaren således är transparent menar respondenterna att medarbetarna får information som bi-

drar till att dem känner sig inkluderade. När ledaren sålunda är transparent och ger sina medar-

betare information indikerar det på att ledaren tar sig tiden att prata med sina medarbetare, vilket 

Agnes belyser som väsentligt:  

 
Jag tror att som ledare handlar mycket om att kommunicera. Om du som medarbetare inte får 

information eller inte vet vad som händer, inte hör någonting, då börjar man ju undra och tänka 

jaha, syns jag? Vet jag vad som händer runt omkring mig? Där ligger det då på ledaren tycker 

jag att hela tiden vara så transparent som möjligt. Vara sig själv, och visa att ingen är perfekt. 

Då öppnar man upp för att medarbetarna också ska känna, okej då kan vi mötas här och man 

kan öppna upp sig om det är någonting, något man har problem med. Så det tycker jag är jätte-

viktigt som ledare. Att kommunicera, också att informera om allt man bara kan. Man ska verk-

ligen känna att man kan komma och prata med sin chef, så att man är närvarande även där. - 

Agnes  

 

Citatet visar betydelsen av att medarbetaren ska få information av ledaren för att känna sig 

uppdaterad om vad som händer i verksamheten men även för att känna sig sedd och inkluderad 

i det vardagliga arbetet. Respondenten menar att en medarbetare kan börja känna sig osäker på 

sin plats i verksamheten om inte ledaren för en kontinuerlig och rak kommunikation till med-

arbetaren genom att vara transparent och uppdatera med information av betydelse. Genom att 

föra en transparent kommunikation visar således ledaren en genuin bild av sig själv som i sin 

tur bidrar till att medarbetaren också lättare kan öppna upp sig och vara transparent i sin kom-

munikation till ledaren.  
 

Kommunikation utgörs också av egenskapen tydlighet. Den lyfts delvis fram genom att ledaren 

är klar och begriplig i sin kommunikation kring vad som förväntas av medarbetaren i sin ar-

betsroll för att undvika missförstånd och osäkerhet. Respondenterna belyser även tydlig kom-
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munikation i relation till olika förändringsprocesser. Eftersom förändringar kan skapa fråge-

tecken hos medarbetarna är det fördelaktigt att ledaren har en tydlig kommunikation för att få 

med sig medarbetarna i processen. Felix beskriver nedan vilken skillnad det blev med en tydlig 

kommunikation när chefen skulle presentera att en flytt skulle ske: 

 
När chefen skickar informationsbrevet som ska presenteras på mötet är det två A4 sidor med 

text från början till slut. Då kände jag att det var väldigt otydligt. Det här kommer inte bli bra i 

arbetsgruppen. Så då gick jag till chefens chef som sitter här och sa "jag har fått det här, jag 

tänker att jag gör om det utan att prata med chefen och skickar sen ett förslag". Jag fick ett 

godkännande på det. Jag gjorde då en punktlista på förändringarna istället så att det skulle bli 

tydligare. Sen skickade jag till chefen också för att fråga om det går bra att vi tar det här istället, 

men att chefen presenterar det som sin idé. Chefen sa sedan till mig att det var ett helt annat 

möte med arbetsgruppen. Just att det blev så mycket tydligare i kommunikationen. - Felix 

 

Citatet visar hur en chef som förmodligen arbetat länge med en process kring flytt har en annan 

insikt i förändringsprocessen än arbetsgruppen som ska få höra det för första gången. För chefen 

kan det verka tydligt att förstå och ta in all information från början till slut på två A4 sidor när 

chefen själv är insatt, men för en arbetsgrupp som kommer beröras av flytten och förändringen 

blir den mängd text snarare otydligt och än mer förvirrande. När chefen sedan presenterade 

förändringarna i punktform under ett möte blev kommunikationen tydlig och chefen har således 

anpassat sin kommunikation genom att kommunicera så det blir tydligt för arbetsgruppen.  

 

Den relation som kommunikation har till kärnkategorin präglas av att egenskaperna transparent 

och tydlighet förutsätts att ske i en social interaktion där chefen således är närvarande. HR-

konsulterna har uppmärksammat hur ett framgångsrikt ledarskap delvis utmärks av ledarens 

förmåga att i den sociala interaktionen kommunicera på ett sätt som ger intryck för transparens 

samt tydlighet i kommunikationen för att skapa en bättre förståelse. De båda egenskaperna kart-

lägger således hur kategorin kommunikation är en förutsättning för att uppnå närvaro i social 

interaktion efter ledaren genom sin närvaro lättare kan delge information, vara tydlig men även 

transparent till medarbetaren. 

Öppen och lyhörd 

Öppen och lyhörd som kategori belyser egenskaper som visar hur en chef enligt HR-konsulterna 

bemöter sina anställda i vardagen. Genom att vara öppen och lyhörd ökar chefen förståelsen för 

saker som kan uppkomma i arbetet eller hos de anställda. Oavsett om det rör sig om arbetsrela-

terade eller privata upplevelser kan det vara viktigt som chef att bekräfta och uppmärksamma 

dessa för att som chef således finnas där samt stötta sin personal.              

  

Ett kännetecken som framstått i undersökningen av att vara öppen och lyhörd är att se till varje 

individ och inte som chef förutsätta att alla är likadana. Det innebär att faktiskt ta sig tid till 

samtliga medarbetare, sätta sig ner med var och en och skapa en förståelse över hur dem är som 

personer samt vad dem har för kunskaper och färdigheter. Genom att göra det här kan chefen 

skapa en djupare förståelse för personalen vilket i längden kan bidra till ett framgångsrikt le-

darskap. Adam beskriver det här utifrån sina erfarenheter och belyser vikten av att komma varje 

medarbetare nära:   

  
Mycket handlar om att lära känna sina medarbetare och inte förutsätta att alla är likadana. Vissa 

drivs till exempel av att ha tydliga konkreta mål genom att veta vad vi ska uppnå, då får man 

fokusera på det. Men andra kanske drivs och motiveras väldigt mycket av att få frihet att tänka 

nytt. - Adam 
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Att se och skapa förståelse för varje individ är någonting som ovan benämns vara en central 

faktor för ett gott ledarskap. Genom att lära känna medarbetaren och komma underfund med 

vad personen har för drivkrafter och vad den tycker om att göra på arbetsplatsen kan det således 

vara nyckeln till framgång. Det innebär att lyssna till allas olikheter och därmed ta vara på både 

skillnader och likheter i en arbetsgrupp.   

  

Det här leder oss in till följande egenskap inom kategorin öppen och lyhörd som handlar om att 

anpassa sig utifrån både situation och individ. Alla är olika och situationer kan se olika ut och 

då gäller det att vara närvarande samt förstå vad som händer och även kunna ta till sig det som 

händer utifrån olika perspektiv. Att därmed anpassa sig som ledare och inte endast se till ett 

håll utifrån vad ledaren tror sig vara bäst. Varje individs kunskaper och åsikter behöver inte 

vara av värde men att ändå som ledare visa en lyhördhet för sina anställda är någonting som 

både medarbetare och chef kan tjäna på. Ellen ger en inblick i hur en chef kan påverka både 

medarbetare och resultat utifrån två olika perspektiv:       

  
Jag jobbade nära en chef som tog sig an varje medarbetare och verkligen lyssnade på varje 

person. Där märkte jag stor skillnad på hur olika arbetsplatser kan vara. Chefen menade att alla 

är olika och ville därför lyssna till så många medarbetare som möjligt. Det visade sig också 

inom personalen och även i medarbetarenkäter […] alla visade en glädje till att arbeta och pre-

sterade också väldigt bra. Ett annat ställe jag var på visade helt tvärtemot detta. Chefen där såg 

endast till siffror och resultat och pushade sin personal alldeles för hårt. Ett stort problem där 

var att många slutade. Det var inte alls samma glädje och det visade sig också i både prestation 

och stämning hos medarbetarna. - Ellen 

  

Genom att lyssna och se till varje individ visar chefen en lyhördhet som enligt Ellen kan resul-

tera till ett gott resultat inom en organisation eller verksamhet. Att ta vara på varje persons 

egenskaper och åsikter kan därmed skapa en positiv arbetsplats med glädje och trygghet hos 

medarbetarna. Ellen förklarar också utifrån citatet hur det här kan sättas i kontrast till en chef 

som inte är tillräckligt lyhörd för sin personal. Chefen såg endast till siffror och resultat och 

hade inte alls samma tankesätt kring sina anställda som den andra chefen hade. Det här bidrog 

också till att många slutade på arbetsplatsen och prestationen sänktes. 

 

Att se till sina medarbetare, lyssna och förstå samt vara öppen för att alla är olika är en fram-

stående egenskap hos ledaren för ett framgångsrikt ledarskap. Öppen och lyhörd som kategori 

relaterar till kärnkategorin genom att den förutsätter chefens närvaro i den sociala interaktionen. 

Det är först då som chefen kan lära känna personalen bättre och komma närmre in på hur varje 

person ser på saker och utifrån det här ta in varje perspektiv. Det innebär på ett sätt att ledaren 

behöver vara närvarande för att på så vis skapa en ömsesidig kännedom mellan medarbetarna 

vilket slutligen kan det leda till en öppenhet och därmed en lyhördhet för de anställda.  

 

Balans mellan arbete och fritid 

En framgångsrik ledare skapar också förutsättningar för medarbetaren att ha balans mellan ar-

bete och fritid. Det handlar om ledarens insikt men även öppenhet för att medarbetaren har ett 

privatliv utanför arbetet där balansen är betydelsefull för att få tid till återhämtning. Betydelsen 

av att chefen ska förstå hur viktigt det är med balans mellan arbetet och fritid har även lyfts 

fram som ett grundläggande krav för att en av respondenterna skulle vilja vara kvar på en ar-

betsplats.  
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Kategorin utgörs framförallt av ledarens förståelse för medarbetarens balans i livet mellan sitt 

arbete och privatliv. Till följd av att ledaren får förståelse för balansen bidrar det till en mer 

öppen arbetsmiljö med insikt i värdet av återhämtning för ökad motivation. Förståelsen uppnås 

delvis genom att ledaren själv upprättar en egen balans mellan arbete och fritid där ledaren 

sålunda blir en förebild för det arbetsklimat som ska främja arbetsplatsen. I följande citat bely-

ser Ingvar värdet av en chef som har förståelse för en balans:  

 
En fantastisk bra chef, det är ju den som säger att nej jag måste gå 15:30 för jag har hämtning 

på förskolan. Det är för mig ett tecken på en bra chef, det är någon som har insett att det här 

med balans mellan arbete och fritid är någonting viktigt. För tittar man på vad medarbetaren 

vill ha idag på arbetsmarknaden så är det ju inte 16 timmar arbetsdagar och bara bättre lön. Det 

är balans mellan arbete och fritid, det är stimulerande arbetsmedel man kan växa som människa 

och vem växer i miljön när man bara jobbar utan tid för återhämtning. Jag har varit på arbets-

platser där man har jobbat aktivt med den här frågan och det ger ett fantastiskt resultat [...] - 

Ingvar  

 

Citatet belyser värdet av att en chef som själv insett att balans mellan arbete och fritid är viktigt 

också blir ett föredöme för sina medarbetare genom att visa vilken typ av arbetsmiljö som chef 

tillsammans med personal ska eftersträva. Ingvar menar att chefens förståelse av en balans mel-

lan arbete och fritid också tyder på att chefen har en insikt och medvetenhet kring vad medar-

betaren idag uppskattar och blir motiverad av, för att således skapa den mest effektiva arbets-

dagen. För att uppnå goda resultat och för att medarbetaren ska växa i sin arbetsroll har det 

således lyfts fram att medarbetaren behöver återhämtning och med andra ord inte allt för långa 

arbetsdagar. Respondenterna lyfter därmed fram hur ett framgångsrikt ledarskap framträder ge-

nom ledarens förståelse att medarbetaren ska ha möjlighet till en balans mellan sitt arbete och 

privatliv.  

 

Betydelsen av chefens förståelse blir desto tydligare genom en av respondenternas upplevelse 

av en chef som omvänt hade bristande förståelse för medarbetarnas balans mellan arbete med 

fritid. Det visar att det finns ett samband mellan chefens förmåga att visa förståelse för att med-

arbetaren har ett privatliv och medarbetarnas mående samt prestation. Erik berättar hur en chef 

som inte hade förståelse för hans privatliv påverkade hans mående: 

  
Under ett uppdrag mötte jag en chef som överhuvudtaget inte förstod att jag hade ett liv utanför 

arbetet. Chefen hade ett sätt mot mig som inte alls blev bra, jag kände en enorm stress [...]. Jag 

blev otrevligt ifrågasatt när jag behövde vara hemma och ta hand om barnen när de va sjuka, 

det fanns ingen förståelse. Chefen gav mig också orimliga krav och även pikar om att stanna 

kvar på jobbet för att fortsätta jobba trots att arbetsdagen va slut. Det ledde istället till att jobbet 

blev en press.  - Erik 
 

Det Erik lyfter fram är att chefer som pushar för hårt utan förståelse för medarbetarnas privatliv 

kan resultera i att medarbetaren upplever stress och press över arbetet. Vissa medarbetare drivs 

av den typen av pushning av chefen medans vissa medarbetare upplever att det både påverkar 

arbetsglädjen men också det egna måendet om chefen driver på för hårt utan en förståelse att 

medarbetaren har ett privatliv. Det handlar om att anpassa sig och reflektera över vilken typ av 

medarbetare som chefen bemöter. I det här fallet hade chefen behövt visa större förståelse för 

Eriks privatliv som kan innefatta vård av sjukt barn eller begränsad möjlighet att stanna kvar 

sent på jobbet. Ökad förståelse för att Erik värdesätter samt behöver en balans mellan arbetet 

och fritid hade således påverkat honom positivt genom minskad stress.  
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För att skapa en förståelse för medarbetarnas balans mellan arbete och fritid är chefens närva-

rande av stor betydelse, vilket resulterar i att kategorin har relation till kärnkategorin. Genom 

att vara närvarande skapar inte bara chefen en interaktion som är av betydelse för förståelsen 

utan chefen lär också känna sina medarbetare vilket förutsätter men även underlättar den ökade 

förståelsen för medarbetarens behov av en balans. Via den sociala interaktionen kan chefen 

kommunicera, vara lyhörd och få kännedom hur medarbetaren har det i sitt privatliv med ex-

empelvis familj och barn vilket också bidrar till en bättre förståelse när medarbetaren således 

måste hämta barnet på förskolan eller vara hemma för vård av sjukt barn. Genom den sociala 

interaktionen kommer chefen också nära sina medarbetare på det viset att chefen kan få bättre 

förståelse för värdet av återhämtning och vilken typ av återhämtning som är värdefullt för just 

den medarbetaren.  

 

Tillit/förtroende 

Ett ledarskap är något som kan se väldigt olika ut beroende på var ledarskapet utövas. Respon-

denterna i undersökningen har dock varit eniga om att tillit kan påverka både arbetsmiljö, per-

sonal och resultat. Det handlar om att chefen ska våga släppa kontrollen och lita på sina med-

arbetare och deras kunskaper. Det är viktigt att låta varje persons bästa egenskaper framträda 

och som chef också ge ett större ansvar till sina medarbetare vilket därmed kan skapa ett för-

troendekapital mellan chef och medarbetare. Även inom den här kategorin handlar det om en 

relation mellan chef och den anställda samt en förståelse för vad en person har för kunskaper 

och motiveras av inom arbetet.  

 

Att som chef utgå från att sin personal gör sitt bästa inom organisationen är en betydelsefull 

faktor vilket tydligt märks genom att chefen delegerar och ger ett större ansvar till sina medar-

betare. En chef som vågar släppa kontrollen främjar således en arbetsmiljö där medarbetaren 

får frihet under ansvar som i sin tur leder till att både medarbetarna och företaget utvecklas. 

Felix berättar om hans upplevelse av chefer som delegerat ansvaret och vad det bidragit till: 

 
[…] istället för att chefer tar på sig och gör det själva så ger dem frågan vidare till gruppen "ni 

kan ta det här, jag kan stötta er under vägen", chefen lämnar över ansvaret. Det är då personer 

får utvecklas, när de får komma med egna idéer, och får pröva sina vingar. Chefen finns med 

som stöd och visar tillit till medarbetarna. Som den chefen jag jobbade med som lämnade ifrån 

sig utvecklingsfrågor till medarbetarna. Det blev en blankett som blev jättebra. Medarbetarna 

blir stolta, chefen blir stolt, det blir bra. Det är klassiskt att resultat blir genom medarbetarna, 

mår inte dem bra kommer man inte få några resultat. Supertydligt. - Felix 

 

Av citatet framgår betydelsen av att som chef visa tillit till sina medarbetare genom att delegera 

uppgifter och således ge medarbetarna eget ansvar. Genom chefens förmåga att visa tillit och 

förtroende för sin personal får medarbetaren möjlighet att utvecklas, vara produktiv men även 

kreativ. Det här leder i sin tur till bra resultat utifrån aspekten att både medarbetare och chef 

blir stolta men även att arbetstiden effektiviseras eftersom chef har tagit tillvara på medarbeta-

rens förmåga genom att utgå från att personalen gör sitt bästa.  

 

Det beskrivs ovan hur värdefullt det kan vara med en chef som visar tillit till sina medarbetare 

och hur det också bidrar till en utveckling och glädje på arbetsplatsen. Det här kan sättas i 

kontrast till en chef som är kontrollerande och som detaljstyr varenda uppgift som medarbetarna 

gör. Sandra beskriver en situation som förklarar precis en sådan chef och hur det här kan på-

verka ledarskapet:   
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Om man inte är nöjd med ledarskapet eller om man inte känner ett förtroende till sin ledare 

påverkar det allting. Jag upplever att det är svårt att ha en fullt fungerande enhet eller verksamhet 

om man inte trivs med sin chef eller ledare. Jag jobbade med en chef som var kontrollerande 

och styrde i allt, minsta lilla som medarbetarna gjorde. Det påverkade inte bara motivationen 

hos dem utan också utvecklingsdrivet. Man märker att det verkligen kan påverka arbetsplats 

med en sådan chef. Jobbet kanske rullar på genom att jag gör mina arbetsuppgifter, men allt det 

andra, jag tror inte man kommer framåt eller känner arbetsglädje om man inte är nöjd med le-

darskapet. - Sandra 

  

Som medarbetare är det viktigt att trivas och känna sig nöjd med sitt arbete för att kunna ut-

vecklas och må bra på sin arbetsplats. En chef som petar i detaljer och styr i det minsta lilla kan 

som ovan förklarats bidra till att både motivation och utvecklingsdriv sänks. Att vara så pass 

kontrollerande och detaljstyrd som chef och därigenom inte släppa in sina medarbetare kan 

således bidra till motsatt effekt av vad som belysts som ett framgångsrikt ledarskap. Sandra 

förklarar att oavsett om arbetsuppgifterna sköts och allt fungerar som det ska, påverkas medar-

betarnas arbetstrivsel av en ledare som inte visar tillit och förtroende för sin personal.  

  

För att chefen ska våga släppa kontrollen, delegera uppgifter och således lita på att medarbeta-

ren gör sitt bästa förutsätter att chefen har en kännedom om sina medarbetare för att kunna utgå 

från de olika förmågor och kunskaper personalen besitter. Tillit/förtroende har därmed en relat-

ion till kärnkategorin genom att en närvarande chef i den sociala interaktionen lär känna sina 

medarbetare vilket gynnar det förtroendekapital som är väsentligt för att chef ska känna tillit 

till medarbetaren. Tillit/förtroende kan även kopplas till chefens tillgänglighet eftersom en chef 

som finns på plats för att träffa sin personal också skaffar sig en uppfattning om personalens 

styrkor, ambitioner och förmågor vilket underlättar arbetet att delegera passande ansvar till 

varje medarbetare.  

 

Delaktighet 

Att prestera och leverera goda resultat för en hel verksamhet är en stor del av chefsrollen. Att 

kunna leverera ett lyckat resultat präglas inte endast av chefens enskilda prestation utan verk-

samhetens framgång utgörs till stor del av medarbetarnas delaktighet. Ensam är inte alltid stark, 

att arbeta tillsammans är A och O för att driva en organisation framåt. Att lyckas som chef är 

det därför viktigt att involvera de anställda och få dem att känna sig delaktiga i arbetsprocessen.  

  

Att ta tillvara på medarbetarnas olikheter och kompetens genom att involvera personal i olika 

processer bidrar till en delaktighet och ett ökat engagemang. Det handlar om att chef och med-

arbetare tillsammans skapar ett resultat där varje person utvecklas genom att lyckas med olika 

utmaningar. Att tillsammans arbeta mot samma mål kan dessutom skapa starkare gemenskap 

och en vilja att hjälpa samt stötta varandra i processen vilket således kan skapa ett bättre sam-

arbetsklimat på arbetsplatsen. Carl berättar hur han ser på delaktighet utifrån hans erfarenheter:     

  
[…] för att om du som chef går in och bestämmer hur allting ska vara, då är det ju bara en person 

som har tänkt och beslutat. Om du har ett team, säg att man är 10 personer och alla bidrar, så får 

du större engagemang. Alla har satt sina fingrar på den här färdplanen, det är hit vi ska gå, alla 

har varit med och tyckt till om detta. Du plockar fram sidor hos medarbetarna som dom kanske 

inte själva visste att dem hade. Om arbetsgruppen upplever att ett nytt projekt känns tungt vänder 

chefen det genom att visa att dem löser det tillsammans. Det bidrar med en stor glädje hos med-

arbetarna. Det får också dem att växa. Den kraften, den är fantastisk. -Carl 
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Av citatet framgår det hur en chef som involverar hela sitt team bidrar till ökat engagemang, 

utveckling och gemenskap. Det handlar om chefens förmåga att göra sin personal delaktig i 

arbetsprocessen vilket innebär att medarbetare och chef tillsammans arbetar för att uppnå ge-

mensamma mål. Citatet tar också upp betydelsen av att medarbetarna känner en trygghet att 

chefen visar att dem tar sig an och löser projekt som ett team, tillsammans.  

  

Genom att göra medarbetarna delaktiga bidrar det således till större förutsättning att lyckas samt 

utvecklas på arbetsplatsen. Det bidrar också till en ökad effektivitet för organisationen där det 

för både chef och medarbetare kan bli lättare att öppna upp sig för varandra. En chef som tvärte-

mot inte involverar sina medarbetare i arbetsprocessen och bara utgår från sitt eget perspektiv 

kan sålunda skapa en arbetsgrupp som är väldigt sluten. Att ta tag i olika utmaningar eller för-

ändringar utan att egentligen bolla med sina medarbetare kan följaktligen bidra till att chefen 

själv känner sig stressad på arbetet. Felix belyser problemet med chefer som endast utgår från 

sitt eget perspektiv: 

  

[…] vi har andra chefer som tar på sig allting själv och därmed har en ganska ansträngd arbets-

situation. Det gör att dem stänger in sig mer och uppfattas kanske lite mer som den som inte går 

rundan, inte har samma närvaro och blir ganska stressade. Dem följer endast sitt eget perspektiv 

och blir därför ensamma i processen.  - Felix 

  

Citatet framställer hur en chef som endast utgår från sitt eget perspektiv och som inte låter sina 

medarbetare ta plats inte har samma närvaro på arbetsplatsen som en chef som faktiskt invol-

verar sina medarbetare och tar in olika perspektiv. Felix förklarar att han har erfarenheter av 

chefer som stänger in sig själva inne på sitt kontor på grund av den ansträngda arbetssituationen 

som skapas när de tar på sig allt själva. Med uttrycket ”inte går rundan” menar Felix att det är 

en chef som inte visar sin närvaro fysiskt till sina medarbetare och som inte finns där på samma 

sätt som en chef som är tillgänglig för sin personal. Citatet framställer en chef som blir desto 

mer frånvarande eftersom de tar på sig så mycket själva utan att involvera gruppen i det som 

skall göras. 

  

Att göra arbetsgruppen delaktig i olika processer handlar om att låta medarbetarna i viss grad 

vara med och påverka verksamheten. En sådan möjlighet leder till att medarbetarna blir delakt-

iga i en gemenskap där chefen faktiskt ser och lyssnar till varje medarbetare. Var och en får sin 

plats i olika arbetsprocesser och får således chans att utvecklas samt växa i sin yrkesroll. Som 

chef är det också viktigt att själv visa sig delaktig i arbetsgruppen samt vara den som drar med 

medarbetarna i processen. Det handlar om att engagera medarbetarna på rätt sätt vilket under-

lättas om chefen har en relation till sin personal och således förstår deras egenheter. Delaktighet 

som kategori står på så vis i relation till kärnkategorin eftersom det förutsätter en interaktion 

mellan chef och medarbetare som präglas av chefens närvaro. En framstående faktor är att ha 

en närvarande chef som fokuserar på delaktighet och tillsammans med medarbetarna uppnår 

organisationens mål. Delaktighet blir således en viktig förutsättning för närvaro i interaktionen 

och visar sig vara centralt för ett framgångsrikt ledarskap. 

 

Coaching 

Ett coachande ledarskap är en egenskap hos ledaren som har varit en framstående faktor hos 

HR-konsulternas upplevelse under intervjuerna. Det handlar om en chef som kan få medarbe-
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tarna att utvecklas samt bli motiverade till att fortsätta med det dem gör. En chef som kan väg-

leda sin personal åt rätt håll kommer också få dem att bli mer självgående inom arbetet och 

lyckas med sina uppgifter.   

 

En coachande chef är en chef som stöttar och tar på sig ett ansvar för sina medarbetare. Att som 

chef visa att du finns där och lyssnar på de anställda samt vägleder dem till målet utan att styra 

för mycket. Det kan därför vara viktigt att träffa sina medarbetare regelbundet och skapa en 

relation som gör att både chef och medarbetare kan öppna upp sig om problem som kan upp-

komma på vägen. Ellen anser att ett coachande ledarskap är viktigt och sätter det i relation till 

ett tidigare uppdrag som hon hade i två år på en arbetsplats:     
 

Att vara ett bollplank, det är också att hjälpa till och ge feedback. Det var inte att den chefen 

ledde hela processen utan istället fanns hon där för medarbetarna och stöttade dem vid sidan av 

genom ett möte varje vecka. Det blev ett mer effektivt arbete när chefen började coacha. Jag 

märkte också att vissa av medarbetarna under de två åren blev mindre stressade men även många 

som blev motiverade och fick ta sig an större utmaningar. Jag tror det kan skapa ett självförtro-

ende hos dem.  - Ellen  

 

Ellen förklarar att det som chef handlar om att vara ett bollplank, det vill säga en chef som visar 

en tillgänglighet för sina medarbetare och som framförallt ger feedback till varje person under 

arbetets gång men också efter genomförda arbeten. Det innebär också att vara en chef som 

personalen kan komma till vid svårare utmaningar och som dem kan prata med om dem behöver 

hjälp. Ellen beskriver att hon kunde se en stor förändring i ledarskapet när chefen började med 

coachning. Viljan av att hjälpa medarbetarna samt att bolla idéer med dem resulterade i en ökad 

motivation och minskad stress hos många av de anställda. 

  

Att som chef bidra till medarbetarens utveckling är ytterligare en egenskap inom coachning. 

Det handlar om chefens förmåga att uppmuntra och peppa medarbetarna till att våga utvecklas. 

Sandra beskriver betydelsen av att pusha sina medarbetare och framhäver en chef som hon har 

arbetat med i tidigare uppdrag: 
  

Jag upplever att det har varit viktigt på arbetsplatser att lyfta människors vilja att prestera. Vikten 

av att pusha sina medarbetare för att nå utveckling. Att testa dem lite och hjälpa dem att våga 

utmanas. Våga prova, det sa en chef jag arbetade med för ett tag sen, ”jag finns här om du 

behöver mig eller om det inte går, vi bollar och så, men att våga exempelvis ta det här jobbiga 

samtalet.” - Sandra 

  

Citatet belyser hur utmaningar kan bidra till en utveckling inom sin yrkesroll. Chefen som 

Sandra tidigare hade arbetat med förklarar att det handlar om att våga ta steget. För att inte stå 

och stampa på samma ställe kan det vara viktigt att därför våga och ta sig an utmaningar som 

känns obekväma eller svåra. Det är genom att pusha och vägleda medarbetaren som de också 

kommer att utvecklas inom sin yrkesroll.  
  

Ett coachande ledarskap handlar om att låta medarbetaren växa och ta eget ansvar. Det handlar 

om att som chef vägleda och skapa ett engagemang för arbetsuppgifterna och därmed en driv-

kraft hos medarbetarna. Kärnkategorin närvaro i social interaktion kan således förklaras och 

sättas i relation till coachning då det är en förutsättning som chef att vara närvarande i interakt-

ionen med medarbetarna för att kunna vägleda dem. Det handlar om en närvaro som också kan 

förstås i samband att som chef finnas där och stötta samt pusha sina medarbetare. Det innefattar 
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också att lyssna, hjälpa till och ge feedback vilket således sker i interaktionen mellan medarbe-

tare och chef. Det här betyder att det skulle vara svårt att kunna coacha sina medarbetare på rätt 

väg utan att på något sätt vara närvarande som chef i den dagliga interaktionen tillsammans 

med sina medarbetare.    

 

4.4 Sammanfattning av resultat   
Studiens resultat som presenterats består av en teoretisk modell som besvarar studiens syfte att 

finna huvudangelägenheten av HR-konsultens upplevelse av framgångsrikt ledarskap. Den te-

oretiska modellen belyser betydelsen av interaktionen mellan chef och medarbetare och kretsar 

således kring HR-konsulternas huvudangelägenhet interaktion mellan chef och medarbetare 

och hur huvudangelägenheten därmed hanteras genom kärnkategorin närvaro i social interakt-

ion.  

 

Närvaro i social interaktion berördes av samtliga respondenter under datainsamlingen och blev 

därmed den mest centrala kategorin som i huvudsak förklarar HR-konsultens upplevelse av 

framgångsrikt ledarskap. Närvaro i social interaktion utgörs framförallt av ledarens tillgänglig-

het, regelbundna möten samt ömsesidiga kännedom där dessa tre egenskaper präglas av leda-

rens interaktion med medarbetaren. Vårt resultat visar betydelsen av chefens närvaro i en social 

interaktion för att träffa och lära känna sina medarbetare, finnas där för att kunna vara proaktiv 

men också stötta sin personal. Vårt resultat visar skillnaden mellan att vara en chef som endast 

är närvarande fysiskt på arbetsplatsen och chefen som genom sin närvaro samspelar med sin 

personal där en interaktion således skapas. Utöver kärnkategorin består den genererade teorin 

av de ytterligare sex kategorierna: kommunikation, öppen och lyhörd, balans mellan arbete och 

fritid, tillit/förtroende, delaktighet samt coaching. Samtliga kategorier står i relation till kärn-

kategorin eftersom varje kategori förutsätter ledarens närvaro i den sociala interaktionen. Ka-

tegorierna kommunikation samt öppen och lyhörd framträdde likt kärnkategorin att stå i relation 

till samtliga kategorier på ett mer omfattande sätt vilket är orsaken till deras särskilda plats i vår 

teoretiska modell.   

5. Teoretisk referensram  

I följande avsnitt redogörs två redan befintliga teorier som sedan under diskussionsavsnittet 

anknyts till vår teoretiska modell. Vi har valt att utgå från symbolisk interaktionism där George 

Herbert Mead varit en av de framträdande upphovsmännen till teorin, för att sedan komplettera 

redogörelsen av befintliga teorier med Erving Goffmans teori om det dramaturgiska perspekti-

vet som brukar placeras inom den symboliska interaktionismen. Inledningsvis motiveras vårt 

val av teorier tillsammans med en kort förklaring kring vad de innebär. Därefter redogörs sym-

bolisk interaktionism utifrån Meads perspektiv som sedan följs upp med en redogörelse av 

Goffmans teori kring det dramaturgiska perspektivet. Avsnittet avslutas med en sammanfatt-

ning.  

 

Den främsta anledningen till att vi valt att utgå från symbolisk interaktionism samt det drama-

turgiska perspektivet är på grund av det samband och kopplingar vi kan se mellan dessa och vår 

teoretiska modell. Vårt resultat utgörs av huvudangelägenheten interaktion mellan chef och 

medarbetare som hanteras av kärnkategorin närvaro i social interaktion. En framstående faktor 

inom kärnkategorin har således varit att chefens närvarande i interaktionen med medarbetarna 

är betydelsefull. Det har handlat om vad en chef gör på arbetsplatsen i interaktionen för att 
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uppnå ett gott ledarskap. Mot denna bakgrund kan vi relatera till symbolisk interaktionism och 

det dramaturgiska perspektivet som således är riktade till förståelsen av interaktion. 

 

5.1 Symbolisk interaktionism  
Symbolisk interaktionism kan förstås som en analys av den sociala verkligheten som människan 

lever i. Det är ett perspektiv som fokuserar på interaktionens betydelse. Aktiviteter som sker 

mellan individer samt handlingar och beteenden hos människor kan på så sätt förklaras och 

sättas i relation till den sociala interaktionen. På samma sätt som aktiviteter mellan människor 

kan förklaras utifrån den sociala interaktionen utvecklas också identiteten hos individen genom 

det sociala samspelet. Identiteten kan således förklaras som en inre återspegling av yttre sociala 

verkningar. Interaktionen belyser därmed meningen för saker och ting inom den sociala verk-

ligheten (Charon, 2009:28-29). 

 

Inom symbolisk interaktionism är därmed interaktion av betydelse. En interaktion innebär inte 

bara att exempelvis två eller fler personer för en kommunikation med varandra utan det handlar 

om vad det är som sker hos personerna när dem pratar. Det vill säga hur en förståelse samt hur 

en tolkning skapas av vad andra säger och hur individen handlar utifrån det. Det förklarar såle-

des definitionen av situationen. Människor handlar och agerar på grund av hur de definierar en 

situation. En definition kan därmed förstås inom den sociala interaktionen med andra och indi-

videns tänkande om situationen. Beroende på vad det är för situation individen hamnar i samt 

upplever, anpassar sig således individen därefter (Charon, 2009:114). 

 

För att människor ska kunna samspela och därmed förstå varandra genomförs ett rollöverta-

gande. Det innebär att individen ser situationen utifrån den andres perspektiv. Människan kan 

därmed föreställa sig den andres verklighet för att därefter kunna agera och utföra handlingar. 

Förmågan att se ett perspektiv utifrån en annan person helt och hållet kan dock vara svårt ef-

tersom alla är olika och förstår saker på olika sätt, men är inom social interaktionism nödvändig. 

Det handlar om att kunna förstå andra samt kunna relatera till hur den andre ser på saker och 

ting. På så sätt kan individen visa en empati för den andre och därmed skapa relationer med 

människor där både en vänskap och kärlek finns. Det kan också bli lättare för individen att föra 

fram sina tankar och meningar genom att föreställa sig den andres perspektiv (Charon, 

2009:105-106). 

 

Den sociala interaktionen är också uppbyggd med rolluppsättningar vilket innebär att det finns 

förväntningar på hur en person ska eller bör bete sig. Det kan också handla om förväntningar 

på vad personen bör ha för värderingar eller åsikter om saker och ting. Förväntningarna skapas 

beroende på vad individen har för position. Människor upprätthåller således olika typer av roller 

genom att det finns förväntningar på en position eller en roll. Det kan exempelvis vara en po-

sition som förälder samtidigt som personen också kan ha rollen som chef. Chefen har vissa 

förväntningar på hur hen ska bete sig och vara på arbetsplatsen men hemma kliver chefen in i 

rollen som förälder och sätts således i en annan position. Då blir förväntningarna därmed an-

norlunda och anpassade utifrån hur en förälder istället bör vara (Trost & Levin, 2010:167-168). 

 

En intressant aspekt gällande den sociala interaktionen är de symboler som används i samspelet 

mellan människor. Symboler är något som är centralt inom den symboliska interaktionismen 

och som i sin tur är betydelsefulla för människan. Allt som sker inom interaktionen sker med 

hjälp av symboler som kan förklaras i form av ord eller olika tecken (Charon, 2009:43). Det 
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kan förstås som sociala objekt och är någonting som skapas i den sociala verkligheten och som 

avsiktligt används på många olika sätt i många olika situationer. Symboler är någonting som 

således definieras och formas i interaktionen av människor vid bland annat kommunikation och 

diskussion. När människan tolkar och omtolkar saker och ting skapas symboler. De är därmed 

utvecklade för att kunna hänvisa till olika betydelser av verkligheten. Det kan vara alltifrån ett 

ord till en mening som har en form av betydelse eller ett tecken som kan göras med fingrarna 

men som betyder lika mycket ändå om inte ännu mer. Begrepp som exempelvis social interakt-

ion, definitionen av situationen, rollövertagande och rolluppsättningar skulle aldrig kunna ske 

om inte symboler fanns. Med hjälp av symboler kan individen kommunicera med andra män-

niskor samt göra det möjligt att dela en förståelse för både ord och handlingar (Charon, 2009: 

48-49). Symboler är någonting som inte bara skapar en förståelse utan användningen av sym-

boler kan också framkalla känslor hos människan. Inom den sociala interaktionen kan relationer 

byggas i form av vänskap och kärlek. Det här gör således att en ännu mer känslomässig mening 

tillförs i symboler, det vill säga orden, som används inom relationen och därmed kan vissa 

symboler också bli mer betydelsefulla (Trost & Levin, 2010:154-155).  

 

5.2 Det dramaturgiska perspektivet 
Goffman är en teoretiker som likt Mead har haft fokus på mänskliga interaktioner. Han sam-

manförde symbolisk interaktionism med det som kom att kallas det dramaturgiska perspektivet. 

Han ville dock inte själv bli förknippad som en symbolisk interaktionist vilket han blev. Med 

det dramaturgiska perspektivet menar Goffman att den sociala interaktionen, samspelet mellan 

människor samt individens beteende kan förstås på sättet som människan uppträder och fram-

ställer sig själv. Han jämför det med teatervärlden där han använder metaforer för att analysera 

den sociala interaktionen. Interaktionen mellan individer i verkligheten kan således jämföras 

och förklaras som ett skådespel mellan människor där de går upp på scen och agerar. Aktören 

är den som uppträder som skådespelare medan de som deltar och observerar kan förklaras som 

publiken (Trost & Levin, 2010:283-284). I samspelet mellan människor kan individen förklaras 

som både aktör och publik samtidigt där människor upprätthåller varandras position och status 

inom den sociala interaktionen (Trost & Levin, 2010:285-286).   

  

Under en tid där individen befinner sig i en ständig närvaro av en grupp människor utförs det 

som Goffman kallar ett framträdande. Ett framträdande kan förklaras som en aktivitet som 

individen visar upp och som således skapar ett särskilt inflytande på gruppen. För att de perso-

ner som observerar framträdandet ska kunna definiera situationen upprätthålls en viss fasad 

som utgör en del av individens framträdande som därmed fungerar på ett allmänt och bestämt 

sätt. En fasad kan definieras som en uttrycksfull utrustning som individen använder under ett 

framträdande på ett omedvetet eller medvetet sätt och som kan särskiljas på två olika sätt. Ett 

sätt kan förklaras inom inramningen som innefattar en plats som är bunden till ett visst ställe 

och som är utformad med bland annat möbler och dekoration vilket i sin tur bestämmer hur ett 

framträdande kan se ut. Framträdandet sker således endast på en viss plats och är någonting 

som avslutas när individen går därifrån (Goffman, 1998:28-29). Det andra sättet förklarar den 

personliga fasaden som innefattar detaljer i aktörens framträdande. Det kan exempelvis vara 

kläder, hållning, kön eller något annat som kan förknippas eller identifieras med aktören själv 

(Goffman, 1998:30). Ett framträdande behöver dock inte endast ske genom en individ utan kan 

också ske i form av ett teamframträdande. Ett teamframträdande eller ett team beskriver Goff-

man (1998:75) är en grupp människor som i framträdandet samarbetar. Medlemmarna i ett team 

utför framträdanden som antingen kan ske individuellt eller på olika sätt, men oavsett hur dem 
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gör, gör dem det tillsammans vilket således bidrar till ett framträdande som består av en helhet. 

Det här utgör således ett ömsesidigt beroende där det krävs att de kan lita på varandra i de olika 

framträdandena vilket därmed kan skapa en teamkänsla (Goffman, 1998:76-77). 

  

Ett framträdande kan ske i olika regioner vilket förklarar den plats teamet eller individen be-

finner sig på. Det finns två olika regioner som Goffman (1998:97) beskriver kallas den främre- 

och bakre regionen. Den främre regionen kan definieras som den region eller plats där framträ-

dandet utspelar sig och där individen visar upp sig för andra samt upprätthåller en fasad vilket 

kan återkopplas till inramningen som beskrivits ovan. Framträdandet inom den främre regionen 

sker på en plats där individen försöker ge ett intryck av att aktiviteten som sker upprätthåller 

vissa normer som kallas hövlighets- och anständighetsnormer. Hövlighetsnormer är normer 

som innefattar hur aktören behandlar publiken i dess interaktion samt hur engagerad aktören är. 

Anständighetsnormer handlar istället om hur aktörens uppförande är i förhållande till publiken, 

men behöver vanligtvis inte innebära en direkt interaktion (Goffman, 1998:97-98). I den främre 

regionen handlar framträdandet således om en prestation hos individen samt att agera efter det 

förväntningar som finns beroende på vad individen är någonstans (Charon, 2009:171). 

  

I den främre regionen framställs oftast det positiva eller det goda inom framträdandet där en 

barriär kan byggas upp för att skydda saker och ting som individen eller teamet inte vill ska 

framkomma. Det här uppenbarar sig istället i den bakre regionen där allt kan ske i en mer 

avslappnad miljö (Charon, 2009:171). Goffman (1998:101-102) jämför den bakre regionen 

med det som sker ”bakom kulisserna” på en teater. Det som är bakom scenen och som inte syns 

framför publiken. Där kan individens upprätthållande av en fasad släppas som individen har i 

den främre regionen. Möjligheten att kliva ur sin roll finns även inom den bakre regionen där 

en trygghet för att publiken också kan hållas utanför finns (Goffman, 1998:102-103). Till skill-

nad från ett formellt agerande som sker i den främre regionen kan ett informellt handlande äga 

rum i den bakre regionen. En viss jargong kan utspela sig där medlemmarna i den bakre reg-

ionen har en ömsesidig förtrolighet där de exempelvis svär, rapar och talar öppet om saker som 

enligt normer inte ska talas öppet om offentligt. Vid en närvarande publik kommer inte den här 

förtroligheten till yttring utan en fasad kopplas då på igen där ett gott språk och beteende upp-

visas (Goffman, 1998:114).     

  

5.3 Sammanfattning av teoretisk referensram  
Det teoretiska ramverket kan sammanfattas utifrån två olika teorier om som har handlat om 

Mead och Goffmans idéer kring den sociala interaktionen. Båda två benämner med utgångs-

punkt i olika teorier och begrepp hur vardagen kan förstås i samspelet med andra människor. 

Mead diskuterar hur individen med hjälp av ett rollövertagande kan sätta sig in i andras situat-

ion och därmed skapa en förståelse för hur andra tänker. En situation kan således definieras på 

olika sätt och med hjälp av ett rollövertagande kan individen agera och handla utifrån förståel-

sen för hur andra kan se på saker. Han beskriver också hur individens olika sociala roller tar 

plats i samhället där olika förväntningar på dessa roller finns vilket kan förklaras utifrån be-

greppet rolluppsättningar. Mead utvecklar det här i det som kallas symboler där han förklarar 

hur människan kan beskrivas som en social, reflekterande och tolkande individ som kommuni-

cerar med hjälp av symboler.  

 

Goffmans teori om den sociala interaktionen beskrivs istället i form av olika framträdanden 

som människor gör. Det kan vara alltifrån individuella framträdanden till teamframträdanden 
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men oavsett hur det sker handlar det om ett agerande i samspelet mellan människor som utifrån 

Goffman förklaras i form av aktörer och publik. Han förklarar således hur framträdandet sker 

på olika sätt i interaktionen beroende på om det är i den främre eller bakre regionen, där en 

fasad upprätthålls i framträdandet i den främre regionen medan den bakre regionen kan förkla-

ras som det område där människan kan slappna av och bete sig informellt.     

6. Diskussion  

Följande avsnitt inleds med en diskussion av vår genererade teori i förhållande till studiens syfte 

och frågeställning samt till den tidigare forskningen. Därefter kopplar vi vårt resultat till de två 

befintliga teorierna symbolisk interaktionism samt det dramaturgiska perspektivet genom att 

diskutera hur vår grundade teori kan tolkas utifrån dem. Avslutningsvis följer en självkritisk 

metoddiskussion samt förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Resultatet i förhållande till syfte och intresseområde  
Syftet med vår studie var att finna huvudangelägenheten av HR-konsultens upplevelse av fram-

gångsrikt ledarskap för att generera en teoretisk modell grundad i empirisk data utifrån konsul-

tens subjektiva erfarenheter och perspektiv. Vårt intresse var grundat i att upptäcka hur ett fram-

gångsrikt ledarskap kan ses utifrån en profession som arbetar nära både personal och chefer, 

därav blev HR-perspektivet en väsentlig ingång. Vi utgick från vårt intresseområde att studera 

framgångsrikt ledarskap utifrån HR-konsulter vilket ledde oss till syftet att studera HR-konsul-

tens upplevelse av framgångsrikt ledarskap.  

  

Vi anser att vi har uppnått studiens syfte genom att vi förutsättningslöst gick ut på fältet för att 

öppet låta HR-konsulternas upplevelser framträda och på det viset generera vår teoretiska mo-

dell. När forskningsprocessen började hade vi ett tydligt förhållningssätt till emergens som är 

centralt inom grundad teori och avstod därför från redan befintliga teorier för att inte bli färgade 

och riskera att bekräfta färdiga hypoteser när vi mötte respondenterna. Kontinuerligt under 

forskningsprocessens tre faser lät vi det som framträdde på fältet styra urval, datainsamling 

samt analys vilket gav oss ett resultat där vi kunde säkerställa att kärnkategorin närvaro i social 

interaktion verkligen hanterar HR-konsulternas huvudangelägenhet interaktion mellan chef och 

medarbetare. Kärnkategorin utgörs i synnerhet av ledarens tillgänglighet, regelbundna möten 

samt en ömsesidig kännedom som alla är processer där ledaren skapar en social interaktion med 

medarbetaren som är av betydelse för ett framgångsrikt ledarskap.  

 

Den teoretiska modellens övriga sex kategorier kommunikation, öppen och lyhörd, balans mel-

lan arbete och fritid, tillit/förtroende, delaktighet samt coaching framträdde också som viktiga 

för respondenterna i att uppnå ett framgångsrikt ledarskap. Samtliga kategorier är en förutsätt-

ning för ledarens närvaro i den sociala interaktionen vilket har resulterat i att kärnkategorin står 

i relation till de övriga kategorierna. Kommunikation samt öppen och lyhörd framträdde extra 

mycket och kan ses som särskilda förutsättningar då dem båda har en tydlig koppling till kärn-

kategorin men även kan relateras till de övriga kategorierna. Kommunikation utgörs av att le-

daren är transparent och tydlig vilket respondenterna både belyser är bidragande till ett fram-

gångsrikt ledarskap men även egenskaper som förutsätter ledarens närvaro i en interaktion till 

medarbetaren. Öppen och lyhörd förutsätts på samma vis av ledarens närvaro för att skapa en 

interaktion till sina medarbetare där chefen lär känna, lyssnar och bemöter sina medarbetare för 

dem personerna dem är och således inte utgår från att alla är likadana. Det kan kopplas till 



 

 

41 

chefens förmåga att anpassa sig efter situationen och visa en förståelse utifrån den öppenhet 

och förmåga att vara lyhörd för allas olikheter som respondenterna belyst. Kategorin balans 

mellan arbete och fritid kan tolkas stå nära en chef som är öppen och lyhörd av den anledning 

att ledaren visar förståelse och ser men även lyssnar till medarbetarens individuella behov av 

återhämtning. Ledare som har förståelse och således skapar förutsättningar för medarbetaren 

att ha balans mellan arbete och fritid underlättas genom kännedom om sina medarbetare vilket 

skapas via chefens närvaro i interaktionen mellan chef och medarbetare.  

 

Tillit/förtroende, delaktighet och coachning kan alla tre ses som processer där framgångsrikt 

ledarskap nås genom att chefen aktivt samspelar med medarbetaren genom att delegera, invol-

vera och coacha. Tillit/förtroende utgörs av ledarens förmåga att lita på sina medarbetare och 

således delegera och lämna över ansvar. På liknande sätt berörs delaktighet av chefens förmåga 

att involvera sin personal genom att dra in medarbetare i processer och således låta dem vara 

med och påverka. Coachning utgörs av att chefen pushar för utveckling, vägleder, stödjer och 

motiverar medarbetarna. Alla tre kategorier kan således tolkas som en tydlig aktivitet mellan 

chef och medarbetare där chefen inte endast visar en förståelse eller kommunicerar på ett visst 

sätt utan faktiskt involverar medarbetaren i ett samspel. På det viset förutsätter även dessa tre 

kategorier närvaro i social interaktion. Tillsammans utgör samtliga kategorier således en helhet 

av vad respondenterna lyft fram som deras upplevelse av ett framgångsrikt ledarskap där leda-

rens närvaro i den sociala interaktionen genomsyrar varje kategori.  

 

6.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 
Under följande avsnitt diskuteras vår genererade teori i förhållande till den tidigare forskningen 

som presenterats. Det första och andra temat som togs upp under tidigare forskning visade sig 

återkomma i vår teori, med vissa variationer. Däremot kan det tredje och fjärde temat inte kopp-

las samman med vår teori. Den tidigare forskningens likheter och skillnader med vår teori pre-

senteras löpande efter dem tematiseringar som gjordes i avsnittet.  

 

Det första temat coachning och relationsorienterat ledarskap tar upp betydelsen av att chefer 

coachar och stöttar sina medarbetare till att nå sina mål. Temat belyser att ett framgångsrikt 

ledarskap syns hos chefer som ger feedback, visar uppskattning, är mån om medarbetarens ut-

veckling samt strävar efter individuella strategier för att kunna anpassa sig till medarbetarens 

prestationsstandarder (Longnecker, 2010; Rekalde, Landeta och Albizu, 2015). Liknande fram-

kom i vår studie då respondenterna belyste hur ett coachande ledarskap är en aspekt av kärnka-

tegorin närvaro i social interaktion. Utifrån HR-konsulternas upplevelse handlar coachning om 

att chefen vägleder medarbetarna för att utvecklas i sin roll vilket således bidrar till ökat enga-

gemang och motivation. Det samband vi kan urskilja mellan den tidigare forskningen och vårt 

resultat ligger i linje med chefens förmåga att coacha medarbetaren att uppnå sina mål genom 

feedback, vara ett bollplank och således finnas där för medarbetarna. Skillnaden mellan forsk-

ningsartiklarna om coachning och vår teoretiska modell är att vårt resultat påvisar betydelsen 

av närvaro i social interaktion och att det coachande ledarskapet således underbygger ledarens 

närvaro. Den tidigare forskningen tar inte ledarens närvaro i beaktning utan belyser coachning 

som enskilt framstående till framgångsrikt ledarskap. Vårt resultat tillför således en annan syn-

vinkel eftersom den belyser att coaching och relationsorienterat ledarskap underbyggs av leda-

rens närvaro i social interaktion.  
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En av forskningsartiklarna under temat coachning och relationsorienterat ledarskap berör också 

hur en framgångsrik ledare i allra högsta grad använder sig av ett relationsorienterat ledarskap. 

Studien tar upp hur ett relationsorienterat ledarskap ökar möjligheten för ledaren att coacha 

utifrån varje medarbetares individuella möjligheter (Larsson och Vinbergs, 2010). Artikeln kan 

kopplas till vårt resultat som utgörs av kärnkategorin närvaro i social interaktion, där HR-kon-

sulterna upplever att ett framgångsrikt ledarskap präglas av chefens ömsesidiga samspel och 

relation med medarbetaren. En egenskap som utgör vår kärnkategori är ömsesidig kännedom 

vilket kan kopplas samman med det relationsorienterade ledarskapet som båda belyser värdet 

av att chef och medarbetare skapar en relation sinsemellan. Vårt resultat tar dock tydligare av-

stamp i att interaktionen möjliggörs genom ledarens närvaro i den sociala interaktionen, vilket 

Larsson och Vinberg inte tar i beaktning.   

 

Kommunikationsförmåga är det andra temat under tidigare forskning som visar ett mönster av 

ledarens förmåga att kommunicera interpersonellt, muntligt och skriftligt (Bambacas och Pa-

trickson, 2009; Redick, Reyna, Schaffer och Toomey, 2014; Madsen och Musto, 2004). Vi kan 

se en koppling mellan temat och vårt resultat då en av våra framträdande kategorier som förut-

sätter närvaro i social interaktion är kommunikation. Vissa kopplingar är tydligare än andra då 

den skriftliga förmågan inte alls påtalats av HR-konsulterna medan den muntliga och interper-

sonella förmågan kan kopplas till vårt resultat. Forskningsartiklarna tar inte per definition upp 

egenskaperna tydlighet och transparent som belysts av HR-konsulterna men vi kan ändå se ett 

samband mellan dessa och Redick, Reyna, Schaffer och Toomey (2014) studie som behandlar 

ledarens förmåga att kommunicera på olika nivåer. Det handlar om hur ledaren anpassar sin 

kommunikation till olika individer eftersom ingen medarbetare är den andre lik vilket kan liknas 

med den tydliga kommunikationen i vår teori. Tydligheten lyfts i vår studie fram som en viktig 

egenskap där chefen anpassar sin kommunikation till den arbetsgrupp eller medarbetare den 

möter för att öka förståelsen, vilket kan liknas med förmågan att kunna kommunicera på olika 

nivåer. Som ovan framkommit belyser även dessa forskningsartiklar att kommunikation obero-

ende av något annat kan vara en bidragande faktor till ett framgångsrikt ledarskap. Det här 

skiljer sig som ovan nämnd på samma sätt till vår teoretiska modell då vårt resultat antyder att 

kommunikation är en aspekt av närvaro i social interaktion och att de egenskaper som lyfts fram 

under kommunikation underbygger närvarandet.  

 

Det tredje och fjärde temat som togs upp under tidigare forskning var självmedvetenhet och 

framgångsrikt ledarskap i en förändringsprocess. Självmedvetenhet handlar i stora drag om 

ledarens förmåga att vara medveten om sina egna styrkor och svagheter. Det här har inte fram-

kommit i vår studie i den grad att det blev en del av den genererade teoretiska modellen. Ef-

tersom vår studie utgörs av huvudangelägenheten interaktion mellan chef och medarbetare som 

således hanteras av ledarens närvaro i den sociala interaktionen är ett rimligt antagande att 

självmedvetenhet inte varit tydligt framträdande eftersom det handlar om en inre process för 

ledaren själv och vår huvudangelägenhet förklarar en process som sker mellan individer, där 

samspel och relationer skapas. Framgångsrikt ledarskap i en förändringsprocess tar upp ett 

mönster av att förändringar i en organisation kan bidra till förändrat synsätt och ny kunskap 

som kan leda verksamheten åt rätt håll och således ge framgång. Vi kan inte se några kopplingar 

mellan artiklarna som belyser förändringsprocesser och vårt resultat då det inte är något som 

framkommit i vår studie. Det som forskningsartiklarna tar upp under temat förklarar hur fram-

gångsrikt ledarskap kan uppnås genom en viss process vilket likt temat om självmedvetenhet 

inte berör vad som händer mellan chef och medarbetare i deras interaktion. En möjlig koppling 

skulle vara om artiklarna berörde vikten av att både chef och medarbetare är med på banan vad 
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gäller förändringen, likt det som en respondent berättade om chefen och arbetsgruppen vid en 

flytt. Dock tar artiklarna i större utsträckning upp vad en förändringsprocess leder till och inte 

hur samspelet mellan chef och medarbetare bör vara vid processen.  

 

Genom att sätta vårt resultat i förhållande till den tidigare forskningen såg vi både likheter och 

skillnader mellan vår teoretiska modell och forskningsartiklarna som tar upp framgångsrikt le-

darskap. Likheterna består av egenskaper som sker i samspel och interaktion mellan chefen och 

medarbetarna medans skillnaderna blir tydligare i de artiklar som berör chefens individuella 

medvetenhet med även förändringsprocesser. Trots att det finns likheter till artiklarna kan vi 

ändå konstatera att vår grundade teori har en egen vinkel som blir ett väsentligt bidrag till forsk-

ningen. Vårt resultat har en tydlig anknytning till ledarens närvaro i den sociala interaktionen, 

vilket inte återfunnits i någon av forskningsartiklarna då den tidigare forskningen lyfter fram 

samtliga faktorer och aspekter som enskilt bidragande till ett framgångsrikt ledarskap.  

 

6.3 Resultatets anknytning till befintliga teorier  
Under avsnittet teoretiskt ramverk använde vi oss av Mead och Goffmans teorier inom den 

symboliska interaktionismen som i det här avsnittet kopplas till vår teori samt resultat. De be-

fintliga teorierna har för oss varit ett hjälpmedel för att kunna specificera vår analys och grun-

dade teori vilket även har bidragit till en djupare förståelse över hur ett framgångsrikt ledarskap 

kan skapas i närvaron inom den sociala interaktionen. Följaktligen förklaras och tolkas de sam-

band som vi har hittat mellan vår genererade teori och de befintliga teorierna. Slutligen kommer 

en kort sammanfattning beskrivas utifrån vår tolkning av resultatets anknytning till befintliga 

teorier. 

 

6.3.1 Teori tolkad utifrån symbolisk interaktionism 

Inom den symboliska interaktionismen är den sociala interaktionen av betydelse där olika sym-

boler i form av ord eller tecken utgör förståelsen inom interaktionen. Det som starkast växte 

fram i vår undersökning grundar sig i HR-konsulternas huvudangelägenhet interaktionen mel-

lan chef och medarbetare som hanteras genom den generade kärnkategorin närvaro i social 

interaktion. Närvarandet som utspelar sig inom interaktionen mellan chef och medarbetare är 

det som utgör ett framgångsrikt ledarskap. Mead benämner att interaktionen är av betydelse då 

den skapar en förståelse för hur andra människor fungerar vilket bidrar till att individen utifrån 

det här kan agera i den pågående situationen (Charon, 2009:28-29). Vi kan se en tydlig koppling 

kring det Mead diskuterar och vår teori eftersom huvudangelägenheten kretsar kring chefen och 

medarbetarens interaktion. Skillnaden är att vår teori främst hanterar närvarandet av chefen i 

den sociala interaktionen vilket underbyggs av kategorierna kommunikation, öppen och lyhörd, 

balans mellan arbete och fritid, tillit/förtroende, delaktighet och coachning. Det är således i 

interaktionen som vår kärnkategori kan klargöras och förstås. Det handlar om att chefen i inter-

aktionen med medarbetarna visar ett engagemang och intresse för att utvecklas tillsammans 

genom att exempelvis lära känna sina medarbetare samt att finnas där och stötta dem. 

  

Att vara öppen och lyhörd är en av kategorierna som underbygger närvaro i social interaktion. 

Genom att vara öppen och lyhörd för sina medarbetare ökar chefen sin förståelse för saker som 

kan hända på arbetet eller andra problem som medarbetaren möjligen stöter på. En chef som 

lyssnar och stöttar sina medarbetare visar på så vis en närvaro i interaktionen vilket således gör 

att medarbetaren känner uppskattning tillbaka vilket leder till ökad prestation och motivation 
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hos medarbetarna. Att vara öppen och lyhörd handlar inte bara om att lyssna och stötta medar-

betarna utan respondenterna belyser också vikten att se till varje individ och deras olikheter. 

Det innebär att som chef kunna anpassa sig till medarbetaren och den pågående för att på det 

viset inte förutsätta att alla är likadana vilket vi kan koppla till begreppet definition av situat-

ionen. För att kunna anpassa sig utefter medarbetaren och situationen, behöver chefen först och 

främst tolka situationen för att därefter kunna agera (Charon, 2009:114). På så vis kommer 

också medarbetaren öka sin förståelse för både chefen och arbetsuppgifterna. 

  

Vi kan också se en koppling med begreppet definition av situationen och kommunikation. Be-

roende på hur situationen ser ut för chefen och medarbetarna skapar de själva en definition av 

situationen för att lättare kunna agera i den inträffade situationen. Respondenterna har således 

lyft betydelsen av att anpassa sig efter en arbetsgrupp genom att vara tydlig i sin kommunikat-

ion. Det handlar om att chefen måste definiera den situation och interaktion hen befinner sig i 

för att därefter på bästa sätt förmedla en så tydlig och klar bild som möjligt till medarbetarna. 

Tydligheten i kommunikationen kommer således bidra till att medarbetarna får insikt i exem-

pelvis nya arbetsuppgifter och ny information, samtidigt som missförstånd och osäkerhet mins-

kar i arbetsgruppen. 

  

Att som chef kunna anpassa sitt sätt att kommunicera har varit en betydelsefull faktor och där-

med en förutsättning för ett närvarande ledarskap. En tydlighet i kommunikationen resulterar 

också till att medarbetarna kan känna sig uppdaterade om vad som händer i verksamheten och 

blir därmed inkluderade i det vardagliga arbetet. Att som chef bidra till en delaktighet på ar-

betsplatsen dels genom att uppdatera sina medarbetare med ny information och dels genom att 

ge ett större ansvar till enskilda individer har också visat sig vara en förutsättning för närvaro i 

interaktionen. Det har handlat om att uppnå resultat tillsammans och på så vis utvecklas vilket 

har förutsatt att chefen också är tillgänglig och därmed närvarande. Att göra medarbetare del-

aktiga har även inneburit en förståelse för vad varje person drivs av på arbetet vilket kan leda 

oss in till begreppet rollövertagande (Charon, 2009:105-106). Närvaro i social interaktion ut-

görs bland annat av egenskapen ömsesidig kännedom som därmed kan sättas i relation till roll-

övertagande. Det krävs bland annat en ömsesidig kännedom som innebär att både medarbetare 

och chef lär känna varandra bättre för att på så vis skapa en bredare förståelse över varandra. 

Genom att lära känna varandra kan chefen således förstå medarbetarens perspektiv mycket lät-

tare vilket kan bidra med att chefen också kan coacha medarbetaren utifrån det här i rätt rikt-

ning. Att som chef agera och engagera sig i interaktionen med medarbetarna genom att coacha 

dem samt ge dem ett större ansvar har bidragit till en utveckling hos både individen och arbets-

platsen. 

  

Hur chefen väljer att bete sig eller agera i en situation utgörs i vårt resultat av samtliga katego-

rier som underbyggs av närvaro i social interaktion vilket har varit den främsta faktorn för ett 

framgångsrikt ledarskap. Chefens handlingar och beteende har således en betydelse i det sociala 

sammanhanget och det här består av det som Mead kallar symboler (Charon, 2009: 48-49). 

Närvarandet i den sociala interaktionen handlar inte bara om att chefen ska vara på plats på 

arbetsplatsen utan det innefattar också vad chefen gör i sitt närvarande. Det handlar exempelvis 

om hur chefen använder sin kommunikation för att förmedla information till sina medarbetare. 

Ord och tecken som kan förklaras som symboler är i den här bemärkelsen väldigt viktigt inom 

närvaron i social interaktion för att det här ska fungera. Det innefattar att chefen talar om för 

medarbetare och kollegor vad som exempelvis förväntas eller vad som ska göras. Lika viktigt 

som det är att kommunicera med medarbetarna i en interaktion handlar det också om vad chefen 
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gör, det vill säga hur chefen handlar i interaktionen för att uppnå ett framgångsrikt ledarskap. 

Det är således igenom handlingar som ledaren kan coacha och inkludera medarbetarna i arbetet 

vilket också utgör symboler som även dessa kan förklaras är viktiga för att uppnå närvaro i 

social interaktion. I närvarandet spelar det därför stor roll vad ledaren har för symboler och hur 

ledaren väljer att agera utefter dessa. Det är således det som utgör det framgångsrika ledar-

skapet. 

 

6.3.2 Teori tolkad utifrån det dramaturgiska perspektivet 

Goffman diskuterar hur olika typer av framträdanden sker i den sociala interaktionen i form av 

en aktivitet eller handling som individen visar och som skapar ett särskilt inflytande på gruppen 

(Goffman, 1998:28-29). Det här kan vi koppla till vår kärnkategori närvaro i social interaktion 

då chefen via närvarandet gör olika typer av framträdanden. Dessa framträdanden syns i samt-

liga kategorier kommunikation, öppen och lyhörd, balans mellan arbete och fritid, tillit/förtro-

ende, delaktighet och coachning som underbygger kärnkategorin. Det här betyder att närvaron 

i den sociala interaktionen utgör chefens framträdande vilket således skapar ett inflytande på 

gruppen. Chefens inflytande på arbetsgruppen blir därmed synligt genom att chefen visar en 

förståelse för medarbetarens balans mellan arbete och fritid samt genom att vara öppen och 

lyhörd för sina medarbetare. Det handlar också om att visa en tillit och känna ett förtroende för 

sina medarbetare genom att lämna över ansvar vilket därmed kan få medarbetarna att växa inom 

sin roll. Att uppnå ett gott inflytande kan dessutom innebära att coacha medarbetarna samt att 

få alla på arbetsplatsen involverade inom exempelvis en förändring vilket således skapar en 

delaktighet. Vi kan således se hur samtliga kategorier utgör ledarens framträdande som förut-

sätts av närvaro i den sociala interaktionen.  

 

Som framkommer av HR-konsulterna handlar samtliga kategorier om hur chefen i interaktionen 

med medarbetarna bör förhålla sig och agera för att ett framgångsrikt ledarskap ska uppnås. Det 

här har som ovan beskrivits genom chefens olika framträdanden. Goffman belyser också be-

greppet teamframträdanden vilket utgörs av ett samarbete och förtroende mellan chef och ar-

betsgrupp (Goffman, 1998:76-77). Vi kan se en koppling mellan teamframträdande och vårt 

resultat genom kategorin delaktighet som förutsätter närvaro i social interaktion. Delaktighet 

belyses av HR-konsulterna som en process där chef involverar personal för att chef och medar-

betare ska uppnå mål tillsammans, vilket följaktligen leder till en gemenskap mellan chef och 

arbetsgrupp. Likheten blir därmed synlig då ett samarbete mellan chef och medarbetare förut-

sätter processen att uppnå mål tillsammans där chef och medarbetare arbetar som ett team. För 

att uppnå det samarbetet påvisar vårt resultat således betydelsen av att chefen är närvarande för 

att tillsammans med arbetsgruppen kunna skapa ett teamframträdande.  

 

Goffman tar även upp begreppet främre regionen vilket vi kan sätta i relation till vårt resultat. 

Det kan tolkas som att chefen i den främre regionen upprätthåller den fasad som förväntas av 

chefsrollen genom att vara närvarande och kunna göra alla framträdanden som ovan nämnts. 

Den koppling vi också kan se är att chefens närvaro i den sociala interaktionen sker i den främre 

regionen genom att chefen förhåller sig till hövlighetsnormerna för att i interaktionen behandla 

medarbetaren på ett sätt som lämpar sig för chefsrollen. Det här kan vi sätta i kontrast till den 

bakre regionen som Goffman tillika belyser. Vårt resultat kan inte sättas i relation till den bakre 

regionen då det kan tolkas som att respondenterna menar att interaktionen mellan chef och 

medarbetare ska ske på en kollegial nivå med syfte att öka förståelsen mellan varandra men 

även skapa gemenskap, engagemang och utveckling för att nämna några. Vi kan göra en tydlig 

koppling till ömsesidig kännedom som tagits upp som en egenskap till kärnkateogrin. Den tar 
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upp betydelsen av att chef och medarbetare ska ha en viss typ av relation mellan varandra för 

att få kännedom om vad båda parter gör och presterar för att bland annat skapa förtroende och 

trygghet. Men det handlar inte om att skapa en så nära relation som möjligt där alla hämningar 

kan släppas, vilket Goffman menar sker i den bakre regionen genom att kliva ur sin roll och 

bryta mot de normer som finns på en arbetsplats.  

 

6.3.3 Sammanfattning av tolkning 

Vår teoretiska modell är uppbyggd kring den närvaro som ledaren utgör i interaktionen med 

medarbetarna vilket kan sättas i relation till den symboliska interaktionismen. De befintliga 

teorierna utgör en funktion samt en förståelse för den sociala interaktionen. Både genom ett 

framträdande men också med ett fokus på symboler och språk. Vi upplever att det finns kopp-

lingar och samband till vår kärnkategori som innefattar närvaron i social interaktion. Många 

delar i de befintliga teorierna kan förklaras och relateras till betydelsen av närvarandet i inter-

aktionen. Vår tolkning är att både vår teori och de befintliga teorierna innefattar interaktionens 

betydelse. Ett framgångsrikt ledarskap har handlat om ledarens närvaro som på olika sätt kan 

förklaras och framställas genom de olika kategorierna. Mead och Goffman diskuterar hur sym-

boler och framträdande är av betydelse för att förstå interaktionen och på grund av det kan vi 

se en klar koppling till vår egna teori.  

 

6.4 Självkritisk metoddiskussion  
Med grundad teori som metodologiskt perspektiv har vi kontinuerligt varit medvetna om vårt 

förhållningssätt under hela forskningsprocessen. Grundläggande inom metoden är att forskaren 

beträder fältet så förutsättningslöst som möjligt för att med en öppenhet låta det som händer på 

fältet framträda för att såldes inte tvinga data. Vi var medvetna om att det kan vara svårt då 

forskaren ofta har någon form av förförståelse kring området som studeras men med utgångs-

punkt att vi sedan tidigare aldrig varit i kontakt med HR-konsulter och själva inte har någon 

erfarenhet av HR-arbetet var det för oss ett nytt perspektiv. Genom att vi mötte HR-konsulterna 

utan en idé om en redan befintlig teori kunde vi genuint låta deras upplevelser och erfarenheter 

framträda. Att avstå från befintliga teorier bidrog också till att vår nyfikenhet att upptäcka re-

spondenternas berättelser växte desto starkare istället för att bekräfta redan befintliga hypoteser.  

 

Förutom att forskarna ska avstå från befintlig teori bör även forskarna avstå från litteraturge-

nomgång av tidigare forskning för att behålla öppenheten inför det som framkommer på fältet. 

Som vi tidigare nämnt skrev vi dock avsnittet om den tidigare forskningen innan vi beträdde 

fältet, vilket Glaser (2010:90) nämner att forskaren i vissa fall kan tvingas göra. I vårt fall hand-

lade det om en begränsad tid för studien samt att vi arbetade med att kontakta samtliga respon-

denter samtidigt som den tidigare forskningen skrevs. Däremot skrev vi vår intervjuguide innan 

vi arbetade med forskningsartiklarna, för att inte påverka våra kommande intervjuer efter det vi 

gått igenom i den tidigare forskningen. Vi upplever att genomgången av den tidigare forsk-

ningen inte påverkade oss eller insamlingen av data anmärkningsvärt eftersom vi var väl med-

vetna om att beträda fältet med en öppenhet och genuint låta det respondenternas upplevelse 

framträda. Det kan även bero på att den tidigare forskningen inte specifikt berörde framgångs-

rikt ledarskap utifrån professionen HR-konsulter utan artiklarna utgick bland annat från HR-

chefer och chefer från andra professioner. Artiklarna berörde således inte vårt intresseområde 

utifrån den vinkel och perspektiv som vi åsyftade.  
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Vi vill även lyfta vårt val av urval. Som vi tidigare berört utgick vi i enlighet med grundad teori 

från ett teoretiskt urval för att låta datainsamlingen träda fram genom studiens gång. Utöver det 

teoretiska urvalet utgick vi även från kriterierurval och maximalt urval, trots att grundad teori 

menar att forskaren inte ska utgå från förutbestämda villkor kring urvalet eftersom det gradvis 

ska framträda. Vi menar att vårt teoretiska urval bygger på ett kriterieurval av den anledning att 

vi ansåg det väsentligt att ha ett kriterium på respondenternas yrkeserfarenhet för att dem skulle 

ha en viss erfarenhet av yrket. Vi ansåg att ett år var tillräckligt för att hinna bli bekant med 

arbetsplatsen, yrkesrollen och besitta upplevelser av såväl verksamhetens chef som medarbe-

tare.  

 

6.5 Avslutande kommentarer och förslag till framtida forskning  
Avslutningsvis vill vi lyfta hur vi anser att vår studie uppfyller de fyra kvalitetskriterierna, re-

levans, funktion, passform och modifierbarhet, som Glaser (2010: 37-38) menar att en väl ut-

förd studie med grundad teori som metodansats ska uppfylla. Vi anser att vi genererat en teori 

som har relevans eftersom vårt resultat är grundat i empiri från fältet som har framträtt av en 

profession som både arbetar nära chefer och medarbetare. Genom att vi beträdde fältet fria från 

begreppsbildning och andra förutfattade meningar fick respondenternas huvudangelägenhet 

framträda och således generera vår teori.  Vi vill även påstå att vår teori fungerar av den anled-

ning att vi tydligt förklarat hur vi gått tillväga för att finna samtliga kategorier och sedan på ett 

så utförligt sätt som möjligt illustrerat kärnkategorin och de övriga kategorierna med dess egen-

skaper samt hur samtliga kategorier relaterar till kärnkategorin. Passformen motsvarar validi-

teten och syns i vår studie genom att vi under hela forskningsprocessen arbetat med det ständiga 

jämförandet och således kommit fram till dem begrepp och mönster i data som förklarar vårt 

resultat vilka på ett korrekt sätt begreppsliggör det som framträtt på fältet. Till sist anser vi att 

vår teori är modifierbar vilket innebär att den kan genomgå mindre förändringar. Skulle det 

tillkomma ny data eller förändringar i HR-konsulternas upplevelser skulle det fortfarande fun-

gera i vår teori. Hela vår forskningsprocess har varit föränderlig med nya urval, data och ana-

lysprocesser där liknande mönster tillslut uppkom, vilket visar att vår teori är grundad i empiri. 

Vår grundade teori ska kunna anpassa sig efter de förändringar som sker i verkligheten vilket 

hänvisar till modifierbarhet.  

 

Att studera framgångsrikt ledarskap utifrån HR-konsulter har för oss varit mycket intressant 

och givande där vi med ett gemensamt intresse för såväl ledarskap som HR-arbete har fått dju-

pare insikt i båda delarna. Med grundad teori som metodansats kunde vi beträda fältet med en 

öppenhet som vi båda uppskattade eftersom det som pågick hos HR-konsulterna fick framträda. 

Av den anledningen vill vi påstå att vårt resultat är värdefullt för både chefer och ledare att ta 

del av, eftersom det är framställt utifrån en profession med både chef- och medarbetarperspek-

tiv. HR är en växande profession som blir allt mer viktig i det dagliga arbetet och därför vill vi 

rekommendera att fler studier genomförs utifrån HR-perspektivet. Eftersom vi i vår studie fo-

kuserade på respondenternas upplevelse och därmed valde att intervjua samtliga HR-konsulter, 

vore det intressant att till framtida forskning exempelvis tillämpa observationer kring ledarskap 

och HR-arbetet för att nå andra synvinklar och perspektiv på området. Dessutom kan andra 

forskningsansatser och frågeställningar kring området bidra med nya intressanta perspektiv som 

är värdefullt och intressant att undersöka. Att göra en studie utifrån ett HR-perspektiv anser vi 

vara av värde då studien bidrar med en synvinkel som berör både chefens och medarbetarens 

perspektiv som således är betydelsefullt för kartläggningen av ett framgångsrikt ledarskap.  
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