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Sammanfattning	  
	  

Ett väl fungerande ledarskap utgör ofta grunden till en framgångsrik organisation, 
vilket gör det viktigt för chefer och ledare att investera i sitt ledarskap genom att 
delta på ledarskapsutbildningar. När det inte finns interna resurser för denna typ av 
kompetensutveckling finns det företag och fackförbund som erbjuder extern 
kompetensutveckling. Syftet med denna uppsats är att kvalitativt undersöka hur ett 
fackförbund planerar ledarskapsutbildningar för att maximera lärandet för chefer 
från organisationer med olika organisationsstrukturer. De frågeställningar som 
kommer besvaras i uppsatsen är: Hur planeras de olika formerna av utbildningar 
som fackförbundet erbjuder sina medlemmar? Hur genomförs utbildningarna som 
fackförbundet erbjuder för att maximera lärandet hos deltagarna från olika 
organisationsstrukturer? Hur användbar och aktuell anser medlemmen i 
fackförbundet att utbildningen som han/hon deltagit på är? För att undersöka syftet 
och besvara de två första frågeställningarna görs tre intervjuer med anställda på det 
undersökta fackförbundet. Som ett komplement till undersökningen har tre 
deltagare som genomgått utbildningar via fackförbundet intervjuats, detta för att 
besvara den sista frågeställningen. De teorier som behandlas i studien är 
Mintzbergs fem huvuddelar i en organisation, Ellströms fyra teorier kring 
kompetensutveckling och Forsbergs forskning kring hur en utbildning planeras. 
Resultaten visar på att det finns en medvetenhet hos utbildningsplanerarna kring att 
deltagare kommer från olika organisationsstrukturer, dock är det inte en faktor som 
fackförbundet anpassar utbildningarna utefter. Vidare visar studiens resultat hur 
viktigt det är med interaktion och diskussion med andra deltagare under 
utbildningen när deltagarna kommer från olika organisationsstruktur. 
Avslutningsvis diskuteras resultatet och vad som kunde gjorts annorlunda i studien.  
 
Nyckelord: Ledarskapsutbildning, kompetensutveckling, organisationsstruktur, 
lärande, interaktion,  
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”Människorna är ju lika även om systemen och kulturen kan variera mycket och det måste man 
vara öppen med och adressera under själva utbildningen” (Christine som intervjuats). 

1.Introduktion	  till	  ämnet	  
Under vår studietid på Personalvetarprogrammet har vi stött på ämnen som berör ledarskap, 
lärande och kompetensutveckling. Vi har fått lära oss hur de olika organisationsstrukturerna ser 
ut samt hur kompetensutveckling kan komma i uttryck i dessa. I processen att välja uppsatsämne 
diskuterade vi att det vore intressant att se hur kompetensutveckling kan planeras när olika 
organisationsstrukturer är inblandade. Frågan som blev grunden till vår uppsats var: Hur anpassas 
kompetensutveckling för att maximera lärandet hos deltagare som kommer från olika 
organisationsstrukturer? För att undersöka detta behövde vi begränsa oss till en typ av utbildning 
att studera. Eftersom vi båda under studietiden har utvecklat ett intresse för ledarskap och hur 
människor genom utbildning kan bli bättre ledare, kändes ledarskap som ett aktuellt ämnet. Vår 
nuvarande bild av arbetslivet är kopplat till hur det ser ut i teorin, och vi ser därför den här 
uppsatsen som en chans till att få en inblick i hur det kan fungera i praktiken, det vill säga i det 
”riktiga” arbetslivet.  
 
Inom alla organisationer finns olika strukturer, dessa ser olika ut beroende på vilken bransch 
organisationen är aktiv inom, samt storleken på organisationen (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 
En organisationsstruktur kan förklaras som ett företags skelett, det är det som påverkar alltifrån 
hur beslut ska tas till de krav som ställs på de anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Strukturer 
strävar efter att skapa en stabilitet, samtidigt som det är viktigt att den förnyar sig för att följa 
med i samhällets utveckling (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Som chef är det därför viktigt att vara 
medveten om de grundläggande egenskaperna som organisationen har (Bolman & Deal, 1997). 
De olika organisationsstrukturerna skapar olika förutsättningar för chefer att leda sina 
medarbetare. Som medlem i en organisation med någon typ av ledarposition är det viktigt att 
ständigt utveckla sitt ledarskap (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
Nuförtiden finns möjligheten att utveckla sitt ledarskap via externa kurser. Det viktiga att ha i 
åtanke innan genomförandet av en extern kurs är att den är relevant och situationsanpassad för 
deltagarens organisation. Begränsningen med externa chefsutbildningar är att de inte 
nödvändigtvis uppfyller den behovsbild som gäller för den aktuella chefens ledarskap (Maltén, 
2000). Idag finns det fackförbund som är inriktade mot ledare och chefer. Dessa fackförbund 
erbjuder sina medlemmar stöd och utbildning i olika ämnen som kan främja deras ledarskap. 
Denna studie studerar ett av de fackförbund som är inriktade mot chefer i 
Sverige.  Fackförbundet erbjuder medlemmarna utbildning och stöd i deras roll som chef.  Som 
medlem finns möjligheten att ta del av fackförbundets utbildningar på deras hemsida. På 
hemsidan kan medlemmar läsa beskrivningar om utbildningarna och anmäla sig till dem. 
Utbildningar erbjuds i olika former, exempelvis onlinekurser, seminarier och föreläsningar. Det 
är upp till medlemmen själv att bestämma vilken typ av utbildning som passar för just dennes 
ledarskap och situation. Det stöd som fackförbundet erbjuder sina medlemmar är viktigt för att 
cheferna ska utvecklas och hålla jämna steg med organisationen de är verksamma inom.  
 
Behovet av externa utbildningar ökar allteftersom organisationer försöker hålla jämna steg med 
omvärldens utveckling. Samtidigt startas allt fler fackförbund upp som erbjuder ett externt stöd 
till organisationer. Det fackförbund som undersöks i uppsatsen är en av de ledande i Sverige med 
sina ledarskapsutbildningar och medlemmarna kommer från olika organisationsstrukturer. 



	   2	  

Medlemmarna kan komma från stora offentliga organisationer som exempelvis sjukhus eller så 
kan de vara egna företagare. En sådan bredd av strukturbakgrund hos medlemmarna tror vi kan 
skapa en problematik när ledarskapsutbildningar ska planeras, anpassas och genomföras. Hur går 
fackförbundet tillväga när de planerar sina utbildningar? Vad anser medlemmarna själva om de 
externa utbildningarna som erbjuds?  

1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syfte med uppsatsen är att undersöka hur fackförbundet planerar ledarskapsutbildningar för att 
maximera lärandet för chefer från organisationer med olika organisationsstrukturer. Uppsatsen 
besvarar följande frågeställningar: 
 

- Hur planeras de olika formerna av utbildningar som fackförbundet erbjuder sina 
medlemmar?  

- Hur genomförs utbildningarna som fackförbundet erbjuder för att maximera lärandet hos 
deltagarna från olika organisationsstrukturer? 

- Hur användbar och aktuell anser medlemmen i fackförbundet att utbildningen som 
han/hon deltagit på är? 
 

1.2	  Centrala	  begrepp	  
I följande avsnitt kommer begrepp samt nyckelbegrepp som tas upp i uppsatsen att definieras.  
 
I denna studie kommer Ellströms definition på lärande att användas: ”med lärande avses relativt 
varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med sin omgivning” 
(Ellström 2004, s.67). Ellströms definition på lärande tyder på en förändring hos individen efter 
samspel med omgivningen, vilket är det som studeras i studien. Studien undersöker bland annat 
huruvida deltagarna känner att ett lärande ägt rum efter genomförd utbildning som fackförbundet 
erbjuder.  
 
Vidare delas lärande in i tre olika former: det formella lärandet, det informella lärandet samt det 
icke-formella lärandet. Studien kommer ägna sig åt det informella samt det icke-formella 
lärandet. Det icke-formella lärandet är organiserat och kan förekomma i arbetet i form av interna 
samt externa utbildningar. Den här formen av lärande är målinriktat och frivilligt. Det informella 
lärandet äger rum i det vardagliga livet och bedrivs på egen hand utan en formell ledare. Det kan 
vara en aktivitet som individen organiserat på egen hand för att förbättra sina kunskaper eller 
färdigheter inom ett visst område. En ytterligare skillnad på det icke-formella lärandet och det 
informella lärandet är att det finns en avsikt att lära i det icke-formella lärandet medan det 
informella lärandet är en omedveten process (Ellström. 1996). Dessa två former av lärande är 
dominerade i denna uppsats. För de chefer som genomgår fackförbundets utbildningar så kommer 
ett lärande ske under utbildningen men även i det vardagliga arbetslivet när de är tillbaka i sin 
organisation. 
 
I studien används Dalins definition på ledarskap som lyder: 
”Ledarskap är de processer som är nödvändiga för att påverka beteenden hos personer eller 
grupper för att de ska nå bestämda mål i givna situationer” (Dalin 1994, s. 8). 
Den här definitionen är central för vår studie eftersom vi undersöker ledarskapsutbildningar och 
hur cheferna som deltagit på dessa har fått kunskap som kan implementeras i organisationen de 
verkar inom. Tillhörande chefers uppgifter är att leda människor och få de anställda att 
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tillsammans nå organisationens mål, vilket Dalins definition på ledarskap innebär. 
 
Ett nyckelbegrepp i denna studie är organisationsstruktur. Organisationsstruktur kan beskrivas 
som verksamhetens ”skelett”. Organisationsstrukturen ger organisationen dess form och anger 
vilka krav som formellt ställs på alla medlemmar i den. De organisationsstrukturer som finns 
inom en organisation visar hur uppgifterna är fördelade och grupperade inom organisationen. 
Strukturerna visar hur den hierarkiska uppbyggnaden och ansvarsfördelningen samt 
beslutsfattandet ser ut. Anställda i organisationen vet vad de förväntas göra och hur de ska 
uppträda genom befattningsbeskrivningar, skriftliga regler och bestämmelser. En 
organisationsstruktur innehåller två centrala element. Det första elementet är arrangemang för 
arbetsfördelning och därmed för specialisering. Det andra elementet är arrangemang som ska 
styra de anställda i organisationen och samordna specialiserade funktioner och uppgifter 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

1.3	  Forskning	  inom	  ämnet	  externa	  personalutbildningar	  
En del forskning har gjorts inom ämnet externa ledarskapsutbildningar. Dock har fokus inom 
forskningarna varit på hur användbar kunskapen som lärts ut ses hos deltagarna samt hur 
deltagarna kan anpassa den kunskapen till organisation de verkar inom. Av den kunskap som lärs 
ut på externa utbildningar tas enbart 40 procent med tillbaka till organisationen, vilket kan 
uppfattas som lite (Saks, 2002). Utsagan om att enbart 40 procent av den kunskap som lärs ut på 
externa utbildningar tas med till organisationen är grunden till en avhandling som skrivits från 
Linköping Universitet.  Genom intervjuer har de i avhandlingen undersökt hur chefer som gått en 
extern ledarskapsutbildning lyckats använda och ta med sig kunskapen från externa utbildningar 
till sin organisation. Avhandlingen kom fram till att cheferna upplevde det svårt att ta tillvara på 
kunskapen som lärdes ut på externa ledarskapsutbildningar. Till skillnad från vår studie som 
utgår till stor del från utbildningsplanerarnas perspektiv har avhandlingen från Linköpings 
Universitet utgått endast från deltagarnas perspektiv (Johansson, 2011).    
 
2.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
I följande avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkter som används i uppsatsen att behandlas. I 
början tydliggörs vilket perspektiv vi har i uppsatsen. Därefter kommer Mintzbergs fem 
huvuddelar i en organisation och de olika organisationsstrukturerna att tas upp. Ellströms fyra 
teoretiska perspektiv på kompetensutveckling samt Forsbergs teori kring hur en 
personalutbildning kan planeras avslutar detta avsnitt. Mintzbergs, Ellströms och Forsbergs 
teorier kommer att sammankopplas i analysen.   

2.1	  Sociokulturella	  och	  kontextuella	  perspektivet	  	  
Som utgångspunkt i uppsatsen har vi ett kontextuellt perspektiv som är vidareutvecklat från det 
sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet menar att människan både är en 
biologisk och en sociokulturell varelse. Varje individs sociala och kulturella erfarenheter 
påverkar hur vi människor beter oss och tänker. Enligt Säljö räcker det inte med att förklara 
mänskliga beteenden utifrån instinkter eller genetiska faktorer utan den miljö som individen 
samspelar i spelar också roll (Säljö, 2000).   
 
Ellström bygger vidare på det sociokulturella perspektivet genom det han kallar för det 
kontextuella perspektivet. Inom det kontextuella perspektivet är allt lärande ”kontextbundet” och 
kunskapen kan därför inte frigöras från sitt sammanhang. Sociala och kulturella nätverk av olika 
innebörder, relationer och verksamheter är nätverk som kunskapen är inbäddad i. Ellström menar 
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att kunskapen inte kan bli tagen ur den arbetsgemenskap som individen är aktiv inom. 
Arbetsgemenskapens tankesätt, kultur och handlingsmönster påverkar individen i dess lärande 
och gör att individen tar efter arbetsgemenskapen (Ellström, 1996). I studien ligger bland annat 
fokus på om och hur den organisationsstruktur som cheferna kommer ifrån, påverkar lärandet hos 
dem. Med det här perspektivet anser vi att lärandet är starkt bundet till den organisation 
medlemmarna på fackförbundet verkar inom och den arbetsgemenskap som individen aktivt 
deltar i.  

2.2	  Mintzbergs	  fem	  huvuddelar	  i	  en	  organisation	  	  
Enligt Mintzberg finns det fem huvuddelar i en organisation. Dessa namnger han som en operativ 
kärna, mellanchefer, strategisk ledning, teknostruktur samt servicestruktur. Den operativa kärnan 
är den del i organisationen som arbetar med det verksamheten utför för att uppnå sina 
överordnade mål. I den operativa kärnan finns produktionsrelaterade aktiviteter som exempelvis 
inköp, försäljning och produktion. I offentliga organisationer kan handläggare och tjänstemän 
också finnas i den operativa kärnan. Den grupp som har huvudansvar för att koordinera och 
övervaka produktionen finns i det som Mintzberg kallar för Mellanchefer. Mellancheferna ska 
förmedla information från den operativa kärnan uppåt i organisationen men även ner till den 
operativa kärnan från toppen. Bland mellancheferna finns bland annat avdelningschefer och 
kontorschefer. Det högsta administrativa ansvaret som verkställande direktör, kommunstyrelsens 
ordförande och departementschef finns i den Strategiska ledningen. Den del som Mintzberg 
kallar för Teknostruktur består av de klassiska stabsfunktionerna i organisationer, dvs. den grupp 
som inte ingår i produktionen men som påverkar den genom att utforma planer, sätta upp rutiner 
och bedriva internutbildning eller ekonomikontroll. Servicestrukturen är inte inblandad i 
produktionen men är nödvändig för att organisationen ska fungera. I servicestrukturen finns 
funktioner som städning, personalmatsal, löneutbetalning och telefonväxel. De fem huvuddelar 
menar Mintzberg kan variera i storlek och betydelse och kan kombineras på olika sätt beroende 
på organisationsstruktur (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Nedan behandlas de olika 
organisationsstrukturerna som vi utgår från i studien och hur de fem huvuddelarna som 
Mintzberg definierat, kan se ut i de olika organisationsformerna. 

2.2.1	  Entreprenörorganisation	  	  
Entreprenörorganisation kan kallas för enkel struktur och består i huvudsak i två delar: strategiska 
ledningen och en operativ kärna. I entreprenörorganisationen finns ingen servicestruktur eller 
teknostruktur eftersom organisationsstrukturen ofta finns inom nystartade företag eller 
exempelvis familjeföretag. I den här organisationen är det möjligt med hierarki som 
samordningsmekanism eftersom organisationen är så pass liten. Ledaren i verksamheten fattar de 
flesta besluten och beslutsfattandet är därför centraliserat. En och samma anställd måste ofta 
utföra ett flertal olika uppgifter, vilket gör att entreprenörorganisationen har låg 
specialiseringsgrad. En anställd kan till exempel både ansvara för inköp, produktion och 
försäljning. Nackdelen med den här typen av organisationsstruktur är att det lätt kan uppstå 
administrativa problem då den skapar oklara ansvarsområden. Till organisationsstrukturens fördel 
är administrationskostnaderna låga och kan lätt anpassas efter kundens och omvärldens krav 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

2.2.2	  Maskinbyråkratin	  	  
Den här organisationsstrukturen bygger på Webers idealtypiska byråkratimodell. Weber lyfter 
fram följande centrala kännetecken för det han kallar för en byråkrati. I en byråkrati ska det 
finnas en horisontell arbetsfördelning och specialisering, det är viktigt att det finns tydliga regler 
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som anger vad som ska göras i olika fall. Det ska finnas en möjlighet till kontroll och skriftlig 
handläggning och en tydlig definition på vem som är överordnad och underordnad i 
organisationen. När en person blir anställd på kontrakt ska det ske efter fackmässiga 
kvalifikationer. Karriärmöjligheter i en byråkrati kan skapas genom de befattningar som gör det 
möjligt att avancera från lägre till högre (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
De organisationer som har ovanstående kännetecken kallar Mintzberg för ”maskinbyråkrati”. I 
maskinbyråkratier styrs och samordnas en stor del av verksamheten med hjälp av skriftliga regler 
och procedurer och har en centraliserad beslutsmakt. Den här organisationsstrukturen har 
dessutom en stor teknostruktur där ett flertal anställda utarbetar regler och har som uppgift att se 
till att reglerna följs. Privata företag som producerar relativt enkla produkter och där marknaden 
är stabil kan vara maskinbyråkratier. En fördel med maskinbyråkratin är att det finns klara 
ansvarsområden för de anställda och främjar effektiviteten då den är standardiserad. Dock kan 
detta vara en nackdel då organisationsstruktur är svår att förändra. De anställda kan känna sig 
omotiverade när deras kunskaper enbart utnyttjas av organisationen i ringa grad och utesluts från 
beslutsfattandet (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

2.2.3	  Den	  professionella	  byråkratin	  	  
Den här strukturen på en organisation kännetecknas av professionalisering. Anställda i den 
operativa kärnan kan själva fatta beslut och har en stor handlingsfrihet i och med att de har 
försetts med en stor beslutsmakt. Detta är möjligt då den operativa kärnan består av 
professionella individer som har fått de kunskaper och färdigheter de behöver genom utbildning 
för att uppgifter ska lösas på ett tillfredställande och standardiserat sätt. Till skillnad mot 
maskinbyråkratin där de skapar samordning genom systematisk regelstyrning lägger den 
professionella byråkratin stor vikt vid att standardisera uppgiftslösningen. I de båda byråkratierna 
skapas en förutsägbarhet i fråga om hur uppgifter blir lösta. Beslutsfattandet i den här 
organisationsstrukturen blir delegerat till de anställda i fackfrågor. Exempel på professionella 
byråkratier skulle kunna vara sjukhus eftersom de är indelade efter medicinsk specialisering. I 
och med att beslutsmakten är delegerad löses problemen snabbare och säkerställer även ett 
fackmässigt bra arbete. Samarbets- och styrproblem kan uppstå i den här organisationsstrukturen 
eftersom det kan uppstå rivalitet mellan olika yrkesgrupper. Ett annat problem kan vara att de 
anställda kan hindras att utnyttja sin realkompetens då den har formats genom utbildning 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 

2.2.4	  Den	  innovativa	  organisationen	  	  
Den innovativa organisationen skiljer sig en hel del från maskinbyråkratin och den professionella 
byråkratin som båda kallas för ”mekanisk” av Burns & Stalker (Jacobsen & Thorsvik, 2008). I 
den innovativa organisationen är verksamheten löst strukturerad och regler och procedurer är 
sällan nedskrivna. Om regler skulle finnas nedskrivna är det sällan de följs. Detta ger de anställda 
utrymme att själva ta ställning till vad som behövs göras och att hitta sin plats i organisationen. 
Auktoritetshierarkin i den innovativa organisationen är inte klar och beslutsmakten är 
decentraliserad. I och med att de anställda inte behöver följa regler och procedurer ges de 
utrymme att jobba kreativt och följa upp egna idéer. Det här arbetssättet skapar en hög grad av 
innovation för organisationen.  Burns & Stalker kallar den här typen av organisationsstruktur för 
”organisk”.  
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Organiska organisationer som den innovativa organisationen kännetecknas av följande 
egenskaper:  

- Matrisstruktur (internt nätverk) för auktoritet, kontroll och kommunikation  
- Arbetsuppgifterna anpassas efter behov och omdefinieras därför ständigt  
- De anställdas roller är generellt definierade  
- Kommunikationen är både vertikal och horisontell  

Organisationsstrukturen har även kallats för ”ad hoc-krati” av Mintzberg. Denna beteckning visar 
att strukturen är oklar och flytande. Exempel på innovativa organisationer kan vara ett 
forskningsinstitut. Det finns två olika former av innovativa organisationer: operativa – och 
administrativa ad hoc-kratier. Operativa ad hoc-kratier är ofta konsultfirmor eller reklambyråer 
som strävar efter att lösa kundens problem. Inom operativa ad hoc-kratier glider administration 
och operativa funktioner in i varandra eftersom alla arbetar som en projektgrupp. I administrativa 
ad hoc-kratier skiljs det tydligt på vilka det är som arbetar med den innovativa delen och den 
operativa kärnan som har ansvar för lanseringen av nya idéer, produktionssätt och produkter. De 
anställdas kompetens tas väl tillvara på i innovativa organisationer samtidigt som det finns en stor 
möjlighet till flexibilitet och god samordning. En nackdel med den här organisationsstrukturen är 
däremot att den kan skapa en frustration och osäkerhet hos de anställda när 
auktoritetsförhållanden är oklara. Problem med styrning och samordning av de anställda kan 
uppstå (Jacobsen & Thorsvik, 2008).    
 

2.2.5	  Den	  divisionaliserade	  organisationen	  	  
I en divisionaliserad organisation är de olika avdelningarna/divisionerna som finns i 
organisationen till mesta del oberoende av varandra, och kan kallas för koncernstruktur. 
Organisationsstrukturen finns ofta inom den privata sektorn och i företag som bedriver olika 
verksamheter eller samma verksamhet på olika marknader. Divisionscheferna/avdelningscheferna 
har delegerad beslutsmakt och resultatansvar. För att samordna resultaten från varje enskild 
division standardiseras målstyrningen och skapar förutsättningar för en grundlig 
resultatvärdering. Det är divisionsledarens uppgift att delegera eventuella incitament till 
undergrupper och individer. De divisioner som organisationen är indelad i bidrar till att 
synliggöra produktområdenas bidrag till lönsamheten, vilket är en fördel men den här typen av 
organisationsstruktur. Vidare blir förutsättningarna för marknadsanpassning bättre genom 
delegeringen av beslutsmakten. En nackdel med divisionaliserade organisationer är bland annat 
att de olika divisionerna blir upptagna av sina egna mål och hänsynen till koncernens 
övergripande mål blir inte tillräcklig. Ytterligare kan det bli svårt att styra och koordinera de 
olika divisionerna från den centrala ledningen då det finns stor frihet hos de olika divisionerna 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008).   

2.3	  Ellströms	  fyra	  teoretiska	  perspektiv	  på	  kompetensutveckling	  
I dagens samhälle läggs mycket pengar på kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen har 
idag en avgörande betydelse för en organisations framfart och utveckling på arbetsmarknaden. 
Beroende på bransch och organisation läggs det olika resurser på kompetensutveckling. 
När vi i detta avsnitt refererar till kompetensutveckling använder vi oss av Ellströms definition 
”... som en sammanfattande beteckning på de olika typer av planerande åtgärder, som kan 
utnyttjas för att påverka utbudet av kompetenser/kvalifikationer på den interna 
arbetsmarknaden” (Ellström 2004, s. 106). Ellström presenterar en begreppslig-teoretisk 
referensram som kan användas vid empirisk forskning vid kompetensutveckling i arbetslivet. Det 
finns fyra olika perspektiv på kompetensutveckling. Perspektiven ger oss en beskrivning av de 
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processer som sker i en organisation och som styr hur planering och genomförande av 
utbildningar sker. Följande fyra perspektiv är de som kommer att beröras: tekniskt-rationellt 
perspektiv, humanistiskt perspektiv, konflikt-kontroll perspektiv och institutionellt perspektiv 
(Ellström, 2004). 

2.3.1	  Tekniskt-‐rationella	  perspektivet	  
Det tekniskt-rationella perspektivet har ursprung från Webers byråkratimodell där objektiva 
behovsanalyser görs för att se vad som krävs i företaget. Det finns en stark tilltro till ledningen i 
organisationen och dennes sätt att få organisationsverksamhet att formas så de uppsatta målen 
nås. Det är ledningens ansvar att bestämma hur och vad för typ av utbildning som personalen ska 
få. Problemet med detta är att personalen som är den berörda parten av processen inte är delaktiga 
vid val av utbildning. Deltagaren ses som en råvara som ska formas efter målen som finns i 
organisationen, detta leder till att lärandet blir likt en passiv process. Deltagaren får uppgifter som 
ska lösas samt metoder för hur de ska gå tillväga med problemen. Det här tillvägagångssättet ger 
inget utrymme för egna tankar och diskussioner för deltagarna (Ellström, 2004). 

2.3.2	  Humanistiska	  perspektivet	  	  
Det humanistiska perspektivet utgår utifrån vad personalen i organisationen har behov av och 
kräver för sin utveckling. Dessa behov identifierar ledningen via samtal med sina medarbetare 
och diskussioner med berörda i organisationen. Det humanistiska perspektivet är inriktat på 
problemlösningsförmåga, ledarskap och kommunikation. Utbildning ses som en investering i 
organisationen och inte som en kostnad. I det här perspektivet framhävs de anställdas behov av 
sammanhållning, gemenskap och delaktighet. Organisationen utvecklas genom att utbildningar 
anpassas utefter förändringar som sker på arbetsmarknaden. Det är viktigt att uppnå effektivitet i 
organisationen och att det finns grundläggande mål och en väl fungerande kommunikation 
(Ellström, 2004). Det är personalens kompetens som ses som den största resursen för 
verksamheten, därav vikten att kompetensutveckling sker kontinuerligt. Den 
kompetensutveckling som det främst satsas på i humanistiska organisationer är de 
processinriktade utbildningarna. Vanligt är att dessa utbildningar är inriktade på att utveckla 
medarbetarnas ledarskap. För att främja lärandet är utbildningarna utformade så att deltagarna får 
prova på och försöka hitta metoder för att lösa problemen själva, som enligt Knowles kallas för 
ett andralogiskt synsätt (Ellström, 2004). 

2.3.3	  Konflikt-‐kontroll	  perspektivet	  
I konflikt-kontroll perspektivet utbildas personalen på grund av olika konflikter som råder i 
organisationen. De personer med högt inflytande är de som kan påverka utbildningarna. Enligt 
perspektivet är det grundläggande för en organisation att det förekommer konflikter och 
motsättningar mellan de olika parterna, och det är detta som utvecklar organisationen. I konflikt-
kontroll perspektivet är verksamheten en kamp och förhandling mellan de olika parterna i 
organisationen. Detta leder till att makten blir den viktigaste resursen (Ellström, 2004). 
Kompetensutvecklingen används som ett sätt för ledningen att ta ut sin makt på sina anställda och 
det glöms lätt bort att utbildningen sker för att främja organisationens utveckling. Vid satsning på 
kompetensutveckling i en organisation likt denna bestämmer ledningen vad för typ av 
utbildningar som behövs. Det kan tolkas som att ledningen gör en osynlig maktutövning likt 
teknologiska eller byråkratiska styrningsformer över personalen. Eftersom det är ledningen som 
har makt över vad för typ av kompetensutveckling som ska ske kan innehållet i utbildningen se 
annorlunda ut jämfört med de andra perspektiven (Ellström, 2004). 
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2.3.4	  Institutionella	  perspektivet	  	  
I det institutionella perspektivet utbildas personalen utefter vad det finns för förväntningar från 
omvärlden på organisationen. Inom det institutionella perspektivet är det viktigt hur 
organisationens status ses utifrån. Genom att utbilda personalen görs en investering i företaget 
som skapar en viss status. Detta leder till att kompetensutveckling ibland sker utan att behovet 
finns eftersom fokus ligger kring att trenderna ska följas. I det institutionella perspektivet styrs 
utbildningarna av ”okoordinerade nedifrån-och-upp processer” (Ellström 2004, s.114). Vilket 
betyder att utbildningarna får främst en symbolisk funktion. I detta perspektiv tas hänsyn till hur 
andra organisationer genomför sina utbildningar och de krav som de andra företagen har på sig. 
Plötsligt kan företaget bestämma sig för att en position i organisationen ska ha en viss utbildning. 
Personen ifråga utbildas för att denna position utåt sätt ska få en höge rang. De pengar som i det 
institutionella perspektivet läggs ner på utbildningar kan sägas vara ad-hoc betonade och 
kortsiktigt motiverade, istället för att lägga upp utbildningar för en långsiktig 
kompetensutveckling (Ellström, 2004).  

2.4	  Utbildningsplanering	  	  
Barbro Forsberg vid Uppsala Universitet har skrivit en rapport i samband med PIA-projektet 
(Pedagogisk forskning i arbetslivet) om utbildningsplanering. I rapporten presenteras fyra punkter 
som ska tas hänsyn till vid planering av utbildning för personal. Vidare lyfter Forsberg fram i 
rapporten de två begreppen utbildningsbehov och behovsanalys ur ett 
personalutbildningsplaneringsperspektiv. Forsberg menar att det skiljer sig en hel del i hur en 
utbildning planeras i skolan eller högskolan mot hur en personalutbildning ska planeras 
(Forsberg, 1985).  
 
Forsberg nämner att det finns olika förutsättningar vid planering av utbildning. En aspekt att utgå 
ifrån när en utbildning ska planeras är de strukturella förutsättningarna som finns. När en 
utbildning avsedd för personal ska planeras på ett företag ska hänsyn till fyra viktiga punkter tas. 
Dessa punkter är: målgruppen och olika intressenters behov, mål för utbildningen, utbildningens 
genomförande, bedömning av resultat på kort och lång sikt (Forsberg, 1985).  
 
Vidare är det viktigt att all information och kunskap kring det företag där den aktuella 
personalutbildningen ska utföras finns. Det ska finnas kunskap om vad utbildningsbehovet är, 
vilka mål som finns i organisationen och utrymme för utvärdering. När denna kunskap är 
identifierad behövs kunskap om planeringsprocessen för att kunna göra en så bra utbildning som 
möjligt (Forsberg, 1985).  
 
Det finns olika sätt att gå tillväga när beslut om utbildning ska tas. Ett exempel på hur en sådan 
process kan se ut demonstreras i Figur 1.  
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Figur 1: Tillvägagångssätt vid beslut av utbildning inom en organisation (Forsberg 1985, s. 11).   
 
Rationella överväganden betyder att utbildningsbehov i organisationen systematiskt identifieras. 
Det icke-rationella ses vara av ad hoc- planering där utbildningen anpassas efter de olika 
modetrenderna som finns, men som egentligen inte är förankrad i organisationen. När dessa 
punkter diskuterats, fattas ett beslut om vad för typ av utbildning som ska planeras. Frågorna som 
ska besvaras är på vilket sätt personerna ska utbildas, under hur lång tid de ska utbildas och vilka 
som berörs av utbildningen. Detta resulterar i olika typer av utbildningar, antingen interna eller 
externa (Forsberg, 1985). 
 
Tidigare nämndes att det måste finnas en medvetenhet om utbildningsbehoven innan en 
utbildning kan planeras. Utbildningsbehov kan inte förekomma som en isolerad företeelse utan 
existerar i relation till omgivningen. Forsberg delar in utbildningsbehov i två nivåer: 
organisationsnivå och individnivå. Dessa två nivåer innefattar vilken typ av kunskap som behövs 
för organisationen samt individen idag och i framtiden (Forsberg, 1985). 
 
För att ta reda på utbildningsbehoven måste en behovsanalys göras. I en behovsanalys kartläggs 
vad det finns för behov i en organisation. Utefter dessa behov görs en utbildningsplanering som 
lämpar sig för organisationen. Forsberg definierar behovsanalys som ”att systematiskt samla in 
information om förhållanden i organisationen som kan översättas till utbildnings/utvecklings-
åtgärder” (Forsberg 1985, s. 40). 
 
Alla de ovanstående teorierna har legat till grund för den förförståelse som vi haft i 
uppsatsprocessen. Mintzbergs teorier om organisationsstrukturer och Ellströms perspektiv på 
kompetensutveckling visar att det ser olika ut beroende på vilken organisation en person verkar 
inom. Forsbergs teori om utbildningsplanering har gett oss kunskap i hur en utbildning kan 
planeras samt viktiga punkter att tänka på. Med dessa teorier har vi skapat en uppfattning om hur 
externa personalutbildningar kan planeras men även de utmaningar som kan uppstå vid planering 
av utbildning för individer med olika bakgrund. Nedan i Hur studien är utformad förklaras hur vi 
tänkt kring de val vi gjort i studien för att vidare undersöka det teorierna förespråkat.   
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3.	  Hur	  studien	  är	  utformad	  	  
I det här avsnittet förklaras vilken typ av metod som valts samt en motivering till valet. Därefter 
berättar vi mer om urvalet och deltagarna i studien. I Genomförande av studien förklaras studiens 
tillvägagångssätt, allt ifrån hur intervjuguiden och intervjufrågorna skapats, till hur resultaten 
behandlats. De etiska överväganden som tas upp är de krav vi har förhållit oss till under 
uppsatsprocessens gång. Begränsningar och styrkor med studien berör eventuella begränsningar 
med studien men även de styrkor som studien har.  

3.1	  Utformning	  av	  studien	  
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer samt kvalitativa analyser av intervjumaterialet 
för att besvara syftet och frågeställningarna. Syftet med studien är att ta reda på hur externa 
ledarskapsutbildningar planeras, och är därför en utforskande studie (Saunders, 2009). Genom att 
använda oss av kvalitativa intervjuer ges intervjupersonerna utrymme att förklara hur de tänker 
kring planeringen och uppfattningen av externa ledarskapsutbildningar. I en kvalitativ intervju får 
vi chansen att se bortom våra subjektiva tolkningar och se situationen ur intervjupersonernas 
perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi kan få en beskrivande bild av hur en utbildning 
planeras och genomförs och även hur utbildningen upplevs av diverse parter. Detta skulle inte 
vara möjligt genom kvantitativa metoder och analyser (Dalen, 2008).  

3.2	  Urvalsprocessen	  	  
För att få en överskådlig bild över hur fackförbundet planerar och genomför kurser valde vi att 
intervjua minst tre personer som är med och utformar utbildningarna på fackförbundet. Eftersom 
fackförbundet erbjuder sina medlemmar onlinekurser, föreläsningar och seminarier var målet att 
intervjua en av varje som specialiserade sig på de olika utbildningsformerna. Dock visade det sig 
att fackförbundet inte arbetar med en sådan specialisering, alla utbildningsplanerarna genomför 
och planerar alla olika former av kurser. Vi gjorde valet att ha längre intervjuer med tre personer 
på fackförbundet då vi ansåg att det räcker eftersom alla tre kommer från samma fackförbund och 
samma avdelning.  
 
Som ett komplement till intervjuerna med utbildningsplanerarna gjordes intervjuer med 
medlemmar som genomgått någon av fackförbundets kurser. Vidare var tanken att försöka få en 
spridning på medlemmarna så att det kom från olika organisationsstrukturer. Problem uppstod i 
processen att komma i kontakt med dessa medlemmar då fackförbundet måste förhålla sig till 
PUL (personuppgiftslagen) och inte hade möjlighet att ge ut medlemmarnas kontaktuppgifter. Vi 
gav fackförbundet ett förslag om att vi skulle utforma ett generellt brev som fackförbundet själva 
kunde skicka ut till sina medlemmars mejl via medlemsregistret. I brevet angavs vad för typ av 
studie som vi genomför samt syftet med studien. Vidare berättade vi vilka frågor som skulle 
beröras i en eventuell framtida intervju. Sist i brevet angavs våra kontaktuppgifter så att de 
medlemmar som var intresserade att delta kunde kontakta oss, antingen via telefon eller mail. 
Efter att en av utbildningsplanerarna talat med den juridiska specialisten på företaget fick 
utbildningsplanerarna ett godkännande att skicka ut ett mail till ett antal deltagare var. När 
deltagarna gått med på att ställa upp i studien skickade fackförbundet deras personuppgifter till 
oss. Vi bestämde oss i detta skede för att göra telefonintervjuer. Vi valde att göra 
telefonintervjuer eftersom det blev kort varsel att boka in ett möte och chansen att deltagarna 
skulle ställa upp kändes större vid en telefonintervju.  
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3.3	  Genomförande	  av	  studien	  
Vi inledde arbetet med uppsatsen med att söka efter lämplig litteratur och vetenskapliga artiklar. 
Ett möte bokades men en bibliotekarie för att hjälpa oss med sökandet. De databaser vi använde 
oss av var Libris, ERC, Diva, Google Scholar och Artikelsök.  För att hitta den litteratur som 
används i uppsatsen har vi använt oss av sökord som: organisationsstruktur, extern utbildning, 
ledarskapsutbildning, kompetensutveckling, ledarskap & planera utbildning. I Google Scholar 
använde vi oss av engelska sökord som: competence development, leadership, external courses, 
organizational structure.     

Intervjuer användes som huvudmetod i studien för att besvara syftet: hur fackförbundet planerar 
ledarskapsutbildningar för att maximera lärandet för chefer från organisationer med olika 
organisationsstrukturer. En intervju kännetecknas av att det är en utväxling av synpunkter (Dalen, 
2008). Det finns olika typer av intervjuer, de kan vara halvstrukturerade, ostrukturerade och 
strukturerade. Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer i vår studie. En 
halvstrukturerad intervju innebär att intervjun struktureras upp till en viss del (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Vi började med att skapa en intervjuguide som berörde temat vi undersöker 
och de frågor vi ville ha besvarade. Intervjuguiden hjälpte oss att fokusera på det som är centralt i 
studien och användes under intervjuerna för att vi inte skulle glömma bort viktiga delar (se Bilaga 
2). Utifrån de frågor som utformats ställdes följdfrågor anpassade utefter vad intervjupersonerna 
förmedlade.  
 
Halvstrukturerade intervjuer passade bra i detta sammanhang eftersom det gav oss utrymme att 
ställa följdfrågor och få fram information utöver våra frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Risken 
finns vid strukturerade intervjuer att forskaren blir låst i de frågor som utarbetats. Viktiga delar 
som intervjupersonen berättar kan då lätt missas (Kvale & Brinkmann, 2009). I en öppen eller 
även kallad ostrukturerad intervju får intervjupersoner tala fritt om sina erfarenheter och tankar. 
Öppna frågor fungerar bra när känsliga ämnen studeras eller ämnen som forskaren inte riktigt är 
insatt i (Dalen, 2008). Vi anser att vi behöver ha halvstrukturerade frågor eftersom vi kan styra in 
intervjupersonen mot våra frågeställningar, hur planeras och genomförs externa utbildningar och 
hur uppfattas dessa utbildningar av medlemmarna.    
 
Intervjuguiden utformades med hjälp av trattprincipen. Vi började med att ställa frågor som 
exempelvis ”Hur länge har du jobbat på fackförbundet?” och ”Vad har du för befattning?”. 
Frågor likt dessa ställdes i början dels för att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och 
även för att vi som forskare skulle få en bild av intervjupersonen och få en större förståelse för 
deras resonemang och berättelser (Repstad, 2007). När kontakt etablerats med intervjupersonerna 
började vi snäva av frågorna mer in mot studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 2).   
 
Innan intervjuerna genomfördes valde vi att göra provintervjuer för att testa intervjuguiden som 
utformats. Provintervjuerna hjälpte till att säkerhetsställa att frågorna som ställdes under de 
riktiga intervjuerna var förståeliga, samt att vi fick tid att träna på vår intervjuteknik. Under de 
två provintervjuerna testade vi den tekniska utrustningen för att säkerhetsställa att inga problem 
skulle uppstå under de riktiga intervjutillfällena. Provintervjuerna gjordes på två bekanta till oss. 
En av dessa personer har tidigare arbetat med att utforma ledarskapsutbildningar och en av dem 
har deltagit på en extern ledarskapsutbildning, dock genom ett annat fackförbund. Resultatet av 
provintervjuerna var att frågorna överlag var bra, men det var svårt att uppfatta vad vi egentligen 
menade med organisationsstruktur i intervjuguiden till utbildningsplanerna. Efter responsen 
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utformade vi därför en definition på organisationsstruktur som kunde ges till intervjupersonerna 
(se Bilaga 3).    
 
Kontakten med fackförbundet etablerades via en bekant. Denne person hjälpte oss vidare till en 
anställd som arbetar på utvecklingsenheten på fackförbundet. Via mejlkontakt berättade vi syftet 
med studien samt våra tankar kring intervjuerna. Därefter hjälpte kontaktpersonen oss att komma 
i kontakt med tre anställda på fackförbundet som kunde ställa upp på en intervju.  
 
Under intervjuerna användes ljudinspelare i form utav två Iphones med inspelningsfunktion. Två 
ljudinspelningsenheter användes för att säkerhetsställa att inget tekniskt fel skulle kunna förstöra 
informationsinsamlingen (Dalen, 2008). Innan påbörjade intervjuer utformade vi och punktade 
upp vad som skulle sägas under intervjutillfällena. Detta för att säkerhetsställa att informationen 
blev så identisk som möjligt under alla intervjuer. Risken finns efter ett antal intervjutillfällen att 
information om vissa delar glöms bort, därför underlättar det att ha informationen nedskriven. I 
dokumentet angavs om våra intervjupersoner tyckte det var okej att vi spelade in intervjun samt 
att det som spelas in endast kommer användas i vår studie (se Bilaga 1). 
 
Inför intervjun hade vi bestämt att en av oss ställer frågorna och en står för tekniken. Detta för att 
undvika en ”två mot en känsla” och för att inte skapa någon förvirring hos intervjupersonen. Vi 
höll i tre intervjuer var. Innan intervjun startade berättade vi vilka vi var och syftet med studien. 
Vi berättade varför vi var där och vad materialet kommer användas till. Upplägget på intervjun 
klargjordes och vi försäkrade oss om att vi fick godkänt från intervjupersonen att spela in vad 
som sades. Innan intervjuerna med de anställda som planerar utbildningar på fackförbundet 
meddelade vi vad vi menar med organisationsstrukturer. Detta gjordes för att intervjupersonerna 
skulle vara medvetna om vad vi menade när vi ställde frågor kring organisationsstrukturer. Den 
definition som lästes upp för intervjupersonerna kan ses i Bilaga 3. Vi valde att inte ge en 
definition på organisationsstruktur till deltagarna eftersom den intervjuguiden inte hade fokus på 
det området.  
 
När intervjuerna var avklarade fördes ljudinspelningsfilerna in på datorer och lades in i 
programmet Itunes, som vi använde vid transkriberingen. Vi gjorde valet att transkribera allt 
ordagrant, detta för att inte gå miste om någon detalj som kan vara av vikt för våra 
frågeställningar, samt för att hitta citat vi kände var relevanta att ta upp i resultatet. En annan 
viktig aspekt till varför vi valde att transkribera intervjuerna var för att det skapade en distans till 
intervjutillfället och vi fick chansen att ta in vad som verkligen sagts (Kvale & Brinkmann, 
2009).  Transkriberingen ansåg vi även gav oss en möjlighet att utvecklas som intervjuare.  
 
När resultatet skulle sammanställas valde vi att analysera transkriberingarna genom att först välja 
vilka rubriker resultatet skulle vara indelad i. Därefter gick vi igenom transkriberingarna och 
valde ut de delar av det som sagts som vi ansåg var aktuellt för just den rubriken. Vi gjorde en 
kvalitativ analys av resultatet där vi själva valde genom vår subjektiva tolkning vad som ansågs 
aktuellt att ta upp. När vi valde ut de intervjupersonerna sagt, var vi noga med att kolla igenom 
transkriberingen så vi inte tog uttalanden och berättelser ur sitt sammanhang. På så vis undvek vi 
att få det att framstå som att intervjupersonerna har sagt något de inte har.  

3.4	  Etiska	  överväganden	  
Vid användning av kvalitativ forskningsintervju är det viktigt att de etiska aspekterna tas i 
beaktning för att skydda respondenterna (Dalen, 2008). Vi har valt att utgå ifrån 
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etikprövningslagen, denna lag används vid forskning av människor. De områden som nämns i 
denna lag är krav på samtycke, krav på att bli informerad, krav på konfidentialitet, krav på skydd 
för barn och hänsyn till socialt svaga grupper (Dalen, 2008).  Tre av dessa områden tog vi 
hänsyn till i studien, eftersom två av områdena inte var aktuella för denna forskning.  
 
Samtyckeskravet innebär att respondenten ska lämna samtyckte till att vara med i 
forskningsprocessen (Dalen, 2008). Vi informerade intervjupersonerna om att de hade rätt att 
bestämma hur länge de ville ställa upp på intervjun och under vilka villkor de medverkade. Innan 
intervjun började informerade vi intervjupersonerna om vad studien handlade om samt syftet med 
intervjuerna. Vi informerade även om hur lång tid studien på ett ungefär skulle ta och hur deras 
svar kommer att presenteras (se Bilaga 1). Genom att informera våra intervjupersoner om 
ovanstående uppfyller vi kravet på information såväl som samtyckeskravet (Dalen, 2008).   
  
Krav på konfidentialitet innebär att uppgifterna om personerna som deltar i studien ska förvaras 
och skyddas så att ingen utan rättigheter till uppgifterna ska kunna ta del av dem (Dalen, 2008). 
Vi har därför under studiens gång varit noga med att förvara de inspelade filerna på extern 
hårddisk som bara vi har tillgång till samt transkriberat intervjuerna i rum där vi varit ensamma. I 
citat som används i studien har vi valt att ta bort eller censurera information som kan avslöja 
intervjupersonerna. Resultatet i uppsatsen avslöjar ingen information som kan kopplas till 
enskilda intervjupersoner, för att intervjupersonernas anonymitets ska fortsätta vara skyddad.   
 

3.5	  Begränsningar	  samt	  styrkor	  med	  studien	  	  
Reliabiliteten i en studie visar huruvida den metod vi använder oss av är tillförlitligt (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2009). För att säkerhetsställa tillförlitligheten i studien har 
intervjuerna spelats in och transkriberats samt intervjuguider skrivits ner som bilagor så läsaren 
vet vilka frågor som ställdes till intervjupersonerna (Dalen, 2008). Som nämnts ovan i 
Genomförande av studien valde vi att ge intervjupersonerna vår definition på 
organisationsstruktur. Detta för att säkerhetsställa att vi och intervjupersonerna menar samma 
saker under intervjun men även för att höja tillförlitligheten så forskare som vill göra om studien 
kan använda sig av samma definitioner och få liknande resultat. Tillförlitligheten i studien sänks i 
och med att transkriberingarna analyserades med våra subjektiva tolkningar och kan försvåra för 
forskare som ska göra om studien i efterhand att få liknande resultat.  
 
Validitet är huruvida vi mäter det vi påstår oss mäta (Hjerm & Lindgren, 2010). I denna studie är 
den externa validiteten låg eftersom studien enbart gjorts på ett fackförbund och deras 
medlemmar. Detta ger oss inte en möjlighet att uttala oss om hur utbildningar på andra 
fackförbund eller företag planerar och genomför utbildningar. I inledningen klargörs vår 
anknytning till syftet och hur vi bestämde oss för det valda syftet. Detta skapar en möjlighet för 
läsaren att kritisk granska och bedöma om det kan ha påverkat tolkningen av resultaten (Dalen, 
2008). En fördel med studien är att vi är två forskare vilket gör det möjligt för oss att kontrollera 
vår egen subjektivitet i studien med varandra (Dalen, 2008). I genomförande står det hur data i 
studien har samlats in samt att två provintervjuer har gjorts för att testa intervjuguiden samt 
inspelningsutrustningen, vilket stärker studiens deskriptiva validitet (Dalen, 2008).	  
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4.	  Sammanställning	  av	  resultat	   
I första delen av resultatet kommer intervjuer som har gjorts med anställda på fackförbundet att 
presenteras. Därefter presenteras resultatet från medlemmarna som deltagit på fackförbundets 
kurser. För att lättare hänga med i resultatet har vi gett alla intervjupersoner figurerade namn. 
Utbildningsplanerarna går under figurerade förnamn och deltagarna går under figurerade 
efternamn, detta för att det ska vara lätt att skilja dem åt. Vi har valt att använda 
intervjupersonernas riktiga kön i sammanställningen av resultatet då vi anser att kön inte påverkar 
resultatet och hur läsaren tolkar det.  

4.1	  Intervjuer	  med	  anställda	  på	  fackförbundet	  	  

4.1.1	  Fackförbundets	  bakgrund	  	  
Fackförbundet erbjuder sina medlemmar ledarskapsutbildningar i olika former. I dagsläget kan 
medlemmar delta på föreläsningar, seminarium och onlinekurser som alla berör ämnen inom 
området ledarskap. Medlemmar på fackförbundet betalar in en årsavgift och får därefter ta del av 
de tjänster som fackförbundet erbjuder. Chefer som är medlemmar i fackförbundet kan ta del av 
utbildningar, få stöd i ledarskapsfrågor och ta del av nyheter på fackförbundets hemsida. När en 
ny kurs utvecklats läggs den upp på fackförbundets hemsida där alla medlemmar kan gå in och 
anmäla sig, utan extra kostnad. Fackförbundet erbjuder utbildningar i bland annat arbetsrätt, 
löner, konflikthantering och målsättning.  

4.1.2	  Utbildningsplanerarnas	  bakgrund	  	  
Samtliga tre intervjupersoner som är ansvariga för att planera utbildningar på fackförbundet 
arbetar på utvecklingsenheten som ledarskapsutvecklare inom olika ansvarsområden.  
 
Adam har jobbat på fackförbundet i två år och har bakgrund i att planera utbildningar på andra 
företag sedan år 2000. Adams ansvarsområde inom ledarskapsutveckling är karriär och chefer. I 
det ansvarsområdet ingår karriärplanering, utvecklingssamtal och hur du går tillväga för att söka 
jobb.  
 
Bianca har varit anställd på fackförbundet sedan elva år tillbaka och började för två år sedan med 
utveckling av kurser. Hennes specialistområde är mångfald.    
 
Christine är nyanställd på fackförbundet och är i processen att utveckla sin första kurs hos 
fackförbundet. Hennes ansvarsområde är lön och utvecklingssamtal samt alla typer av 
medarbetarsamtal.  
 
Utbildningsplanerarna berättar att de inte har gått någon intern utbildning på fackförbundet i hur 
en extern utbildning ska planeras. Adam har fått kunskap inom ämnet via tidigare företag och 
kurser. Christine har jobbat med chefsutbildningar sedan tio till tolv år tillbaka, både med att 
leverera chefsutbildningar samt genomföra dem. Bianca som har jobbat med 
ledarskapsutveckling sedan två år tillbaka är även ansvarig och har jobbat med 
seminarieaktiviteter som hålls ihop med externa samarbetspartners på fackförbundet sedan sex till 
sju år tillbaka.       



	   15	  

	  
4.1.3	  Organisationsstruktur,	  reflektioner	  från	  utbildningsplanerarna	  
Fackförbundets medlemmar kommer från olika organisationsstrukturer. Adam förklarade 
spridningen på organisationsstrukturer hos medlemmarna enligt följande,  
	  

Vi har medlemmar som är chefer i offentlig eller privat sektor. Olika nivåer i hierarkierna, det kan vara någon 
som jobbar på ett sjukhus och det kan vara någon som äger en egen byggfirma eller vad som helst.  Den 
gemensamma nämnaren hos våra medlemmar är att vara chef och leda andra människor. 

 
De ytterligare två intervjupersonerna beskriver de olika organisationsstrukturerna liknande som 
Adam och menar att det kan vara alla sorters chefer som är medlemmar hos dem. Medlemmarna 
kan vara allt från höga chefer, första linjens chefer till kvinnor och män i alla åldrar. När 
intervjupersonerna får frågan om det reflekteras mycket kring det faktum att medlemmarna 
kommer från olika bakgrunder svarade alla tre att det är självklart att reflektion sker och 
medvetenheten finns, men det går inte att planera en utbildning utifrån varje enskild medlem.  
 
Som presenteras djupare under rubriken ”Hur utbildningarna på fackförbundet genomförs”, 
framkommer det att fackförbundet arbetar mycket med interaktion mellan deltagarna. Christine 
menar att deltagarna oftast blir förvånade över att de kan lära från de andra deltagarna på en kurs 
trots de olika organisationsförhållanden alla kommer ifrån. Adam förklarar att ibland kan 
deltagarna på en kurs uppleva kursen olika beroende på vilka förkunskaper och vilka 
sammanhang deltagaren just då befinner sig i. Detta är en av fackförbundets utmaningar när det 
är ett stort spektrum på deltagarna. Fackförbundets uppgift är att försöka anpassa utbildningen så 
kunskapen passar så många som möjligt.  
 
Christine reflekterar över de olika organisationsstrukturerna på följande vis, ” Människorna är ju 
lika även om systemen och kulturen kan variera mycket och det måste man vara öppen med och 
adressera under själva utbildningen”. Interaktionen under utbildningen hjälper deltagarna att få 
en bredare bild av ämnet. Tid ges till deltagarna att diskutera och ge exempel från situationer från 
den organisation de kommer ifrån. Genom att ta del av andra chefers erfarenheter kan deltagarna 
utveckla sina egna ledarroller. Trots att deltagarna kommer från olika organisationsbakgrunder 
kan de dra nytta av varandra. En utmaning när det kommer till att planera utbildningar för 
medlemmar från olika organisationsstrukturer är när kurserna behandlar ämnen som exempelvis 
affärsutveckling. I ämnen likt affärsutveckling gäller det att stor kunskap om organisationen 
ifråga finns för att utbildningen ska anses användbar. Det kan bli svårt när deltagarna kommer 
från olika organisationsstrukturer att anpassa utbildningen som berör ämnen som är 
organisationsbundna.  

4.1.4	  Planering	  av	  fackförbundets	  utbildningar	  	  	   	  
Bianca är den som har arbetat längst på fackförbundet och har stor erfarenheten av att planera 
utbildningar inom fackförbundet. Bianca berättar att det finns ett visst upplägg för de kurser som 
ska planeras.  Utbildningarnas fokus ligger kring interaktivitet. Tanken är att medlemmarna ska 
kunna dra lärdom av varandra och deras ledarskap. Beroende på vilken form av utbildning som 
ska planeras går utbildningsplanerarna tillväga på olika sätt.  När ett seminarium ska planeras 
börjar intervjupersonerna med att försöka hitta ett intressant ämne, något som skulle kunna 
attrahera medlemmarna. Bianca berättar att fackförbundet har ett batteri med kursämnen som de 
kan utgå ifrån. Där tittar de på vilka ämnen som har tagits upp det senaste året eller åren. Ibland 
kan det hända att utbildningsplanerarna väljer att hålla en utbildning i ett liknande ämne som 
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föregående år men ämnet ”dammas av” och materialet uppdateras. När ämnet är fastställt gäller 
det att tänka på det praktiska kring utbildningen, exempelvis vilket datum utbildningen ska äga 
rum och i vilken lokal.  
 
Adam berättar att de har ett processchema som de ska utgå ifrån när utbildningar ska planeras på 
fackförbundet. Dock uttrycker Adam att det är något han är lite ”allergiskt emot”. Första steget 
handlar om att göra undersökningar hos medlemmarna för att se vad det finns för behov. Ofta 
används gamla utvärderingar från andra kurser för att se vad det är som nämns som positivt och 
negativt och så utgår dem utifrån det.  Till exempel kom det fram i en tidigare utvärdering att 
behovet av ämnet chefsnätverk var stort, vilket kan leda till att fackförbundet genomför denna 
utbildning igen men med förnyat material. När vi frågade Adam om de utgår ifrån olika teorier 
vid planerandet av utbildningar svarade han:  
 

Det finns en stor önskan av de som går våra kurser att man ska få verktyg för att hantera olika situationer. Vi har 
till exempel kurser i konflikthantering, utvecklingssamtal. Och då får man ett antal verktyg, men i slutändan är 
det ändå hur individen hanterar verktygen som blir avgörande. 

 
Vad gäller att följa trender vid utbildningsplanering är det något intervjupersonerna försöker ta 
hänsyn till. I dagsläget försöker de följa trender genom att utveckla informationsflödet och 
utbildningar via deras hemsida. De försöker även att följa forskningen inom de olika ämnena. 
Exempelvis forskas det just nu mycket om hjärnan och hur hjärnan påverkas av förändring och 
det försöker fackförbundet ta till sig och få in i utbildningarna.  
 
Christine är nyanställd och har aldrig utformat en utbildning på fackförbundet. Christine är just 
nu uppe i processen att planera en utbildning som ska äga rum nästa år. Det första steget i 
planeringen är att titta på hur fackförbundet gått tillväga tidigare. Det finns en process för hur de 
ska utforma utbildningarna, dock inte innehållsmässigt, utan det handlar mer om när arbetet ska 
vara klart. Christine berättar att fackförbundet har rekryterat medarbetare för att förnya utbudet 
på kurserna, och hävdar att hon har blivit rekryterad mot bakgrund av tidigare erfarenhet inom 
denna typ av utbildningar, fast inom andra organisationer. Detta leder till att det finns utrymme 
att sätta en personlig prägel på utbildningarna. 
 
Christine tittar på omdömen som liknande kurser har fått och de koncept som finns. Efter det 
läggs all information åt sidan och hon försöker förutsättningslöst tänka kring hur utbildningen 
kan tänkas läggas upp. Fokus ligger kring att få in de praktiska momenten och även forskning 
inom området. Det är viktigt att få med både teorier och forskning i utbildningarna. Christine 
behärskar och har stött på många olika modeller och teorier genom tiderna men säger att 
modellerna har lagts åt sidan på senare tid. Dock kan det vara bra att använda en modell som 
utgångspunkt för att få igång ett samtal vid till exempel ett seminarium. 
 
Det finns vissa ramverk som Christine försöker förhålla sig till och målet är att använda sig av de 
teoretiska ramverk där chansen finns att integrera det yttre mätbara med det inre subjektiva. När 
vi ställer frågan om trender ligger i fokus när planering av utbildning sker säger Christine ” Jag 
förhåller mig till trender men jag följer dem inte.  jag tar in dem och adresserar dem, och tycker 
något om dem” När upplägget är klart ser Christine till att få input från sina kollegor som 
utformar kurser i avgränsande områden.  
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4.1.5	  Genomförande	  av	  fackförbundets	  utbildningar	  
Bianca berättar att utbildningarna genomförs på olika sätt beroende på vilken form av utbildning 
som gäller. Vid exempelvis seminarium brukar de oftast vara frukostseminarium på en och en 
halv timme och när utbildningarna är en halvdag brukar de oftast vara mer workshop-betonade. 
Vid workshops och seminarium handlar det om att integrera medan vid föreläsningar blir det en 
envägskommunikation.   
 
På fackförbundet är det alltid två kursledare som håller i utbildningen. Detta görs dels för att det 
ska bli en variation för lyssnarna och dels för att det är ansträngande att hålla en hel utbildning 
själv. Efter genomförd utbildning får medlemmarna en utvärdering där de har chans att ge sina 
reflektioner om utbildningen.  
 
Enligt Christine är målet att alltid ha interaktion i utbildningarna, detta kan vara genom 
grupparbete, bikupor eller reflektionstillfällen. Det kan handla om uppgifter där deltagaren ska 
jobba utifrån sin egen organisations förutsättningar. För att få igång diskussioner har Christine 
exempelvis tidigare gjort en uppgift där deltagarna ska skriva ner olika faktorer som kan påverka 
lönen i ett företag på post-it lappar. Dessa lappar sattes upp på en vägg och de olika faktorerna 
skulle därefter diskuteras i mindre bikupor.   
 
Adam berättar att de har endagskurser som är upplagda i workshopsstil. I endagskurserna är det 
mycket interaktion där det handlar om att använda den kunskapen som finns i rummet. Fokus 
ligger mer på rollspel och gruppuppgifter än teorier. Fackförbundet erbjuder onlinekurser där det 
finns material som medlemmarna kan läsa in sig på. Just nu är fackförbundet inne i processen där 
de gör om sina kurser. Målet är att skapa ”blended learning” som handlar om att integrera 
utbildningarna med uppgifter och information utifrån webben. Det ska finnas ”podföreläsningar” 
och webbseminarium tillgängliga för medlemmarna. Det kan handla om att lyssna på något och 
sedan få en arbetsuppgift kring det som sagts. Tanken är att medlemmarna ska få material som 
passar den situationen de befinner sig i.  
 

4.1.6	  Efter	  avslutad	  utbildning	  
Efter varje avslutad utbildning lämnas en utvärdering ut till deltagarna. Utvärderingen kan 
antingen vara i pappersformat eller elektronisk, beroende på vilken utbildning som genomförts. 
Att fylla i utvärderingarna är frivilligt för deltagarna men intervjupersonerna uppfattar det som att 
nästan alla deltagare svarar. Efter att utvärderingarna samlas in får utbildningsplanerarna ta del av 
dem. Utvärderingarna är utformade via en sex-gradig skala där deltagarna får skatta mellan ett till 
sex inom olika områden. Områdena kan behandla allt från hur materialet i kursen upplevts, 
kursupplägget, kursledarna och om innehållet upplevts användbart. 
 
Fackförbundet har enligt intervjupersonerna fått höga skattningar på utvärderingarna. Utifrån 
utvärderingarna har det upplevts att deltagarna är nöjda med kursernas helhet. De moment som 
uppskattas extra mycket är interaktionen med andra chefer och den kunskapsöverföringen som 
sker mellan deltagarna. Utvärderingar görs efter varje avslutad utbildning för att utbildningarna 
ständigt ska utvecklas mot det bättre. Som kursutvecklare är det svårt att veta hur deltagarna 
uppfattat en utbildning om inte en utvärdering görs. Bianca upplever att hon ibland kan ha en 
känsla av hur utbildningen har uppfattats men sedan visar utvärderingen något helt annat. I 
utvärderingen kommer de subjektiva tolkningarna av en utbildning fram och dessa tolkningar 
hjälper utbildningsplanerarna att gå vidare med utveckling av en utbildning.  
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Christine har funderat om de höga skattningarna på utvärderingarna har att göra med att 
medlemmarna endast betalar en årsavgift till fackförbundet där alla kurser ingår. Detta kan göra 
att medlemmarnas krav kanske är lägre än om de betalar ett engångsbelopp vid ett tillfälle för 
utbildning. Christine uttrycker det som:”Vi har enormt positiva deltagare eller så är det att de 
har låga krav, eller så allting. Våra aktiviteter är kostnadsfria, det ingår i medlemskapet och det 
kan påverka”. 
 
Adam har aldrig upplevt att någon skattat negativt på utvärderingen för att kursmaterialet inte 
gick att återkoppla till den organisation som deltagaren verkar i. En negativ skattning kan istället 
ha att göra med att personen ifråga går in med en annan förförståelse än de andra. Det kan även 
hända att personen befinner sig i ett annat stadie som chef, vilket resulterar i att utbildningen inte 
uppfattats som användbar. Alla tre intervjupersoner uppfattar utvärderingarna som ett viktigt 
moment som måste fortsätta vara en del av utbildningen.  

4.2	  Intervjuer	  med	  deltagare	  från	  fackförbundets	  utbildningar	  	  

4.2.1	  Dahlin	  
Dahlin har jobbat som kommunikationschef på en högskola men har precis slutat och flyttat till 
Stockholm. Dahlin har gått sex stycken utbildningar via fackförbundet som alla har varit i 
seminarieform. Det började med att han gick en kurs i Arbetsrätt och ansåg att den höll bra 
standard och började titta runt på fackförbundets hemsida efter nya kurser att gå. De kurser som 
han gått är: Arbetsrätt, Coaching, Aktivt Ledarskap, Modernt Ledarskap som ger effekt, 
konflikthantering samt vardagsledarskap och förändringskompetent ledarskap. Dahlin upplever 
att han har fått nytta av alla kurser i sitt arbetsliv som chef och anser att alla kurser haft en hög 
nivå. Vidare menar han att nästan alla kurser har det tagits upp ganska generella saker i varje 
ämne som han redan haft kunskap inom. Dahlin uppfattar dock inte detta som något negativt då 
han menar att det är alltid bra som chef att uppdateras om sådant som tas förgivet och höra nya 
”inputs” i ämnet och om det tillkommit nya trender. Han gör en liknelse till Hjärt- och 
Lungräddning som du går en utbildning i men som aldrig skadas av att uppdatera för att hålla 
kunskapen vid liv.  
 
Vid frågan om vad som har varit bra med kurserna svarade han, ”Taktikhandling och 
diskussionerna kollegor emellan är bra. Vi har ju ganska likartat erfarenheter, men ändå är 
kanske inte utgången alltid likartad. Så praktikfallen, diskussionerna, de har varit bra 
pedagogiska”. Han beskriver även ett specifikt fall på en av kurserna där deltagarna fick se 
videosekvenser med rollspel på folk som agerar utifrån olika förutsättningar i olika situationer. 
Detta var väldigt effektivt att se då deltagarna fick se utgången av vad som händer vid de olika 
agerandena.  
 
När referenslitteratur har varit med i kurserna har Dahlin uppfattat denna som hyffsat bra men 
önskat att det hade funnits mer att fördjupa sig i när han kom hem. Ibland har kursledare innan 
kursen avslutats rekommenderat vart det finns vidare information att hämta om de vill fördjupa 
sig vidare i ämnet, vilket Dahlin har uppskattat.  
 
Vi ställde frågan till Dahlin om han tror att han har lägre krav på fackförbundets utbildningar 
eftersom de kan uppfattas som ”gratis”. Han svarade att han medger att han har lägre krav på 
fackförbundets utbildningar än mot om han betalar fyra till femtusen för en endagsutbildning. 
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Vidare anser han att även om han haft lägre krav har utbildningarna hållit samma standard som 
de utbildningar som han betalat en engångssumma för. Dock upplever Dahlin att en nackdel med 
fackförbundets utbildningar är att de är ofta är två till tre timmar och han hade gärna sett att dem 
var längre.   
 

4.2.2	  Ekström	  
Ekström har en egen verksamhet där hon är VD. Företaget erbjuder konsultativa tjänster inom 
bland annat ledarskap och ledarskapsutveckling och de arbetar mot den privata marknaden och 
företag.  Det finns inga tillsvidareanställda på företaget utan samarbete sker med konsulter som 
hyrs in vid behov. Ekström har medverkat på flertalet utbildningar via fackförbundet. Hennes 
intryck av utbildningarna på fackförbundet är väldigt bra. Hon tycker att det märks att 
fackförbundet utgår ifrån medlemmarnas behov. Hon anser sig ha haft stor användning för många 
av kurserna som genomförts. Ekström berättar att det nuförtiden finns en stor marknad med 
utbildningar, likt de som fackförbundet erbjuder. När du arbetar med frågor inom ämnet själv kan 
känslan av att vissa utbildningar inte har något syfte infinna sig. Dock har fackförbundet lyckats 
skapa ett syfte med de utbildningar som hon genomgått.  
 
De kurser som Ekström frekvent går på är frukostseminarium, dock upplever hon det svårt att gå 
på allt hon är intresserad av då tiden inte räcker till. Hon var en av dem som av fackförbundet 
blev vald till att gå utbildningen nätverksledarcertifieringsystem, som fackförbundet erbjuder. 
Fackförbundet har valt ut medlemmar och frågat om de vill bli nätverksledare. Som 
nätverksledare är du med och skapar nätverk inom fackförbundet. Nätverkskursen handlar om 
vad du ger själv och vad deltagarna kan ge tillsammans, samspelet människor emellan.  
  
Ekström fokuserar på de utbildningar som hon har nytta av och kurser som låter spännande.  
Beskrivningen av de kurser hon genomgått stämmer bra överens med innehållet. Det som ska 
finnas i åtanke är att på ett frukostseminarium kan det till exempel vara svårt att leverera då den 
som håller utbildningen oftast har en till en och en halv timme på sig. När kurserna sträcker sig 
över heldagar är det lättare att få mer information. Ekström upplever dock att ett 
frukostseminarium kan ge lika mycket kunskap som en heldagsutbildning. 
 
Ekström berättar att hon är snabb på att återkoppla efter genomförd kurs. Hon ger feedback direkt 
efter om det är något som inte är bra. Ett exempel var en kurs som handlade om att söka jobb. Då 
tyckte Ekström att det borde funnits mer tid för deltagarna att byta telefonnummer och 
information då alla som medverkade kom från olika organisationer, och därmed skulle ha stor 
nytta av varandra. Generellt sätt har deltagarna stor nytta av att lyssna på varandra, tillfällen likt 
dessa är fackförbundet bra på att skapa. Om det är så att deltagaren inte själv återkopplar får de 
alltid en utvärdering där de får skriva åsikterna om den genomförda kursen.  
 
Vid frågan om hon upplever att kurserna har varit anpassade efter att deltagarna kommer från 
olika organisationer, ger hon svaret att det är svårt att säga. Det hon upplever är att fackförbundet 
är en gedigen chefsorganisation som sätter ledarskap och chefskap i centrum. Det är därför hon 
även fortsätter att vara medlem för hon ser att det är väldigt intressant att diskutera 
ledarskapsfrågor.  
 



	   20	  

4.2.3	  Fransson	  
Fransson arbetar som avdelningschef på ett privatägt produktionsföretag. Produktionsföretaget 
har över 100 anställda och är uppdelat i avdelningar där det finns en avdelningschef per 
avdelning. Fransson har gått två utbildningar hos fackförbundet, arbetsrätt och konflikthantering. 
 
Franssons intryck av de två utbildningarna hon har gått är att de varit väl genomtänkta. Vid 
frågan om vad som har gjort dessa utbildningar bra säger Fransson att kursledarna på ett 
angenämt sätt tagit upp relevanta saker kring det aktuella ämnet. Det är dock främst vid 
interaktionen med de övriga deltagarna på utbildningarna som hon fått mest kunskap.  
 
När hon anmälde sig till konflikthantering gjorde hon detta för att bättre kunna hantera de 
konflikter som uppstod på hennes avdelning. Fransson trodde innan genomförd utbildning att de 
problem som uppstod på hennes företag var unika och att det skulle vara svårt att dra nytta av vad 
de andra deltagarna delade med sig av. Dock visade det sig att även om de andra deltagarna på 
utbildningen hade andra konflikter på sin arbetsplats kunde de lära sig mycket av varandra. 
Vidare tyckte Fransson att de generella verktyg som hon fick från utbildningen av kursledarna 
har fungerat mycket bra och hon har kunnat använda en hel del av den kunskapen när hon var 
tillbaka i sin organisation. Vid frågan om hon känner att hon har kunna ta tillvara på kunskapen 
från båda kurserna i arbetslivet, svarade hon att från en början var hon säker på att arbetsrätten 
skulle komma till användning men att hon var mer osäker på om kunskapen från 
konflikthanteringen skulle kunna användas i just hennes organisation. Det visade sig att hon hade 
stor användning av den kunskap som hon fick i konflikthanteringskursen.  
 
Fransson säger att beskrivningar på kurserna som fackförbundet har på sin hemsida har stämt bra 
överens med innehållet i de utbildningar hon har gått. Hon har aldrig känt att hon har anmält sig 
till en utbildning med en förväntan som inte uppfyllts. Fransson har gått andra externa 
ledarskapsutbildningar via andra företag och hon tycker att fackförbundets utbildningar håller en 
hög standard. Vidare har hon skattat högt på de utvärderingar hon har fått fylla i efter avslutad 
utbildning. Däremot har Fransson ibland känt att hon saknar material att fördjupa sig i eller 
övningar som gör att hon kan fortsätta hålla kunskapen från en utbildning vid liv.  

5.	  Analys 
Analysen är uppdelad i studiens frågeställningar. För att besvara dessa har vi kopplat ihop 
resultatet vi fått från intervjuerna med de teoretiska utgångspunkter som nämnts i studien.  

5.1	  Hur	  planeras	  de	  olika	   formerna	  av	  utbildningar	   som	   fackförbundet	   erbjuder	   sina	  
medlemmar?	  	  
Forsberg nämner i sin teori fyra viktiga punkter kring hur en personalutbildnings ska planeras; 
målgruppen och olika intressenters behov, mål för utbildningen, utbildningens genomförande, 
bedömning av resultat på kort och lång sikt.  
 
På fackförbundet tar utbildningsplanerarna reda på utbildningsbehoven genom behovsanalyser 
och utvärderingar som skickas ut efter en genomförd utbildning. Fackförbundet vet att 
målgruppen är chefer och ledare men kan aldrig veta exakt vilka det är som kommer att delta på 
kursen. Detta eftersom det är upp till medlemmarna själva att anmäla sig på de kurser som passar 
deras behov. För att fackförbundet ska kunna göra behovsanalyser behöver de ta del av 
utvärderingarna som fylls i efter avslutad utbildning. Att göra en behovsanalys likt denna kan 
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liknas vid den analys som görs i Ellströms humanistiska perspektiv på kompetensutveckling. Där 
ligger vikten vid att identifiera de behov som finns via samtal och diskussioner med deltagare. 
Inom det humanistiska perspektivet undersöks vad som krävs för att deltagarna ska utvecklas 
samt vad det finns för önskemål kring utbildningsformer. Att ha i åtanke är att fackförbundets 
behovsanalyser baseras på bedömningar som gjorts på kort sikt efter genomförd utbildning. Det 
genomförs sällan utvärderingar en längre tid efter genomförd utbildning. Detta leder till att det 
inte går att anpassa utbildningarna utefter hur användbar en kurs har varit ur ett långsiktigt 
perspektiv.   
 
Vikten som fackförbundet lägger vid att anpassa utbildningar utefter tidigare deltagares åsikter 
skulle kunna ses som att utbildningen endast får en symbolisk funktion, likt Ellströms 
institutionella perspektiv. Effekten kan bli att planeringen sker endast utefter deltagarnas åsikter, 
vilket kan leda till att utbildningsplanerarna tappar både fokus och sina egna idéer och kunskaper 
kring hur de ska lägga upp en utbildning. När fokus läggs kring hur organisationen vill att 
omvärlden ska uppfatta utbildningarna kan syftet med utbildningen lätt försvinna.  
 
Innan planering av utbildning sker sätter fackförbundet upp mål som finns för den aktuella 
utbildningen. Därefter börjar utbildningsplanerarna att planera kring utbildningens 
genomförande, när den ska äga rum, vart den ska äga rum, vilken pedagogik de ska använda sig 
av och vem som ska föreläsa. Forsberg nämner att det är viktigt att veta vilka mål som finns i 
organisationen innan en utbildning planeras. Detta är dock inte möjligt för fackförbundet att 
anpassa sig efter eftersom alla deltagare kommer från olika organisationer. Fackförbundet 
erbjuder dock kurser inom målsättning och ger där verktyg till deltagarna för hur de ska tänka 
kring mål och hur mål ska sättas. I de flesta av fackförbundets utbildningar är det stort fokus 
kring ledarskap och kommunikation, vilket är ett kännetecken för en humanistisk organisation. 
De strävar efter att försöka lösa problem tillsammans och att alla ska känna en delaktighet och 
gemenskap.  
 
Forsberg ger exempel på hur den beslutsfattande processen kring vilken typ av utbildning som 
ska planeras kan se ut i en figur. Den första delen i figuren som Forsberg döpt till ”Rationella 
överväganden” eller ” Icke rationella slumpmässiga överväganden”, visar att beslut om 
utbildning kan fattas på två olika grunder. Antingen genom att identifiera de utbildningsbehov 
som finns, rationella överväganden, eller fatta beslut om en utbildning baserat på de modetrender 
som råder och ämnen som aktuellt tas upp, icke rationella slumpmässiga överväganden. 
 
När en utbildning ska planeras anpassar sig fackförbundet efter vilka behov som medlemmar 
uppvisat via utvärderingar, även trender som finns kring ledarskap läggs det vikt vid. Adam 
förklarade att det i dagsläget görs mycket forskning kring hjärnan och hur hjärnan reagerar i vissa 
situationer och att fackförbundet eventuellt kommer skapa en framtida utbildning kring sådan 
forskning. När behov och trender kring en utbildning är identifierat ska de enligt Forsberg fatta 
ett beslut om utbildningen ska hållas internt eller externt. Generellt sätt håller fackförbundet i sina 
kurser själva men kan ibland hyra in externa föreläsare.  
 
Likt Ellströms humanistiska perspektiv på kompetensutveckling satsar fackförbundet på att få 
med diskussions- och reflektionsdelar i alla sina utbildningar. Resultaten från deltagarna visar att 
det är vid diskussion och utbyte av erfarenheter med andra chefer från andra organisationer som 
det största lärandet under kursen föreligger. Detta kan kopplas till de punkter som är viktiga i det 
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humanistiska perspektivet, att känna en delaktighet och en gemenskap som leder till att personer 
öppnar sig mer.  

	  
5.2	   Hur	   genomförs	   utbildningarna	   som	   fackförbundet	   erbjuder	   för	   att	   maximera	  
lärandet	  hos	  deltagare	  från	  olika	  organisationsstrukturer?	  	  
	  
I Mintzbergs teori om de olika organisationsstrukturerna nämner han entreprenörorganisationen, 
maskinbyråkratin, den professionella byråkratin, innovativa organisationen samt divisionaliserade 
organisationen. Alla organisationsstrukturerna ser olika ut och är uppbyggda på olika sätt. 
Intervjupersonerna som arbetar med att planera utbildningar svarade att de är medvetna om de 
olika organisationsstrukturerna som deras medlemmar kommer ifrån. Det är dock svårt att 
anpassa utbildningsämnet efter varje enskild medlem. Däremot ser fackförbundet till att alla 
utbildningar genomförs med rum för interaktion för att på så vis få in allas erfarenheter och 
förförståelser i utbildningen. Genom interaktionen kan deltagarna prata utifrån sina egna 
erfarenheter och koppla till ämnet ifråga, samtidigt som deltagarna får möjlighet att lära sig 
utifrån andras erfarenheter.   
 
Adam beskriver medlemmarnas olika strukturbakgrunder på följande vis:  
 

Vi har medlemmar som är chefer i offentlig eller privat sektor. Olika nivåer i hierarkierna, det kan vara någon 
som jobbar på ett sjukhus och det kan vara någon som äger en egen byggfirma eller vad som helst. 

 
Den här beskrivningen av de olika strukturerna som medlemmar kommer ifrån kan kopplas till 
Mintzbergs olika organisationer. Om en deltagare är chef på ett sjukhus kan det vara så att han 
eller hon verkar inom en professionell byråkrati där beslutsfattandet är delegerat till de anställda i 
fackfrågor och har därför en standardiserad uppgiftslösning. Den medlem som äger en egen 
byggfirma verkar troligtvis inom en entreprenörorganisation där ledaren fattar de flesta besluten 
och de anställda arbetar med att utföra ett flertal olika uppgifter. Olika nivåer i hierarkierna som 
Adam förklarar att medlemmarna hos fackförbundet kommer ifrån visar att en del medlemmar 
kommer från en organisation med tydlig hierarki som exempelvis Maskinbyråkratin och 
Entreprenörorganisationen där beslutsfattandet är centraliserat. Arbetar en medlem inom en 
plattare organisation där hierarkin inte är lika tydlig skulle det kunna vara en professionell 
byråkrati, divisionaliserade organisation eller innovativa organisationen.    
 
Eftersom medlemmarna kommer ifrån olika strukturer behöver de som vi förstått enligt 
Mintzbergs teori fördjupad kunskap inom olika områden. Christine säger under intervjun att 
människor är lika även om systemen och kulturen kan variera vilket hon även har i åtanke när 
utbildningar planeras på fackförbundet. Även om medlemmarna behöver kunskap inom olika 
områden behöver de även kunskap inom samma områden också eftersom alla arbetar som chefer. 
Fackförbundets utbildningar genomförs genom att medlemmarna går in och registrerar sig på 
fackförbundets hemsida på den utbildning som verkar aktuell och intressant för deras ledarskap. 
Mintzberg tar upp att de olika organisationsstrukturerna har olika fördelar samt begränsningar 
och problem som kan uppstå. Mintzbergs teori har gjort att vi haft utgångspunkten i uppsatsen att 
cheferna från olika organisationsstrukturer är i behov av olika kunskaper. Dock har vi via 
resultatet från studien sett att de utbildningar som fackförbundet erbjuder passar alla medlemmar. 
Ämnen som arbetsrätt, konflikthanteringen, målsättning och coaching är ämnen som berör alla 
chefer oavsett organisation. Om du som chef arbetar inom en divisionaliserad organisation där 
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problem kring målen kan uppstå kan du som medlem hos fackförbundet välja att delta på 
utbildning om målsättning och hur du fullföljer mål. Enligt våra resultat från deltagarna betyder 
det dock inte att en chef från en professionell byråkrati inte är i behov av den formen av 
utbildning. Fackförbundet erbjuder utbildningar i ämnen alltifrån motivation, grupputveckling, 
coaching till arbetsrätt och löner. Detta gör som sagt att medlemmarna fritt kan välja vilka 
utbildningar som är aktuella för just dem.  
 
Som nämnts ovan arbetar fackförbundet mest med utbildningar i seminarieform där alla får vara 
med och diskutera och integrera. De föreläsningar och seminarium som fackförbundet erbjuder är 
det som Ellerström kallar för det icke-formella lärandet. Det vill säga ett lärande som sker i 
organiserad form i arbetet, antingen via interna eller externa utbildningar. Det icke-formella 
lärandet är frivilligt vilket även stämmer in på våra deltagare som själva väljer vilka utbildningar 
som de anser är aktuella för just dem. Som Adam sa är fackförbundet mitt uppe i att utveckla en 
ny process för deras utbildningar. Adam kallar detta för ”blended learning” där du ska arbeta mer 
med ett informellt lärande som fortsätter i vardagen efter avslutad utbildning. Deltagare på en 
kurs ska kunna uppdatera och fördjupa sig inom ett ämne genom ”podföreläsningar” på webben 
eller via webbseminarium. På så sätt har fackförbundet börjat arbeta med ett informellt lärande 
för sina medlemmar för att maximera lärandet för deltagarna ytterligare. Detta har bland annat 
efterfrågats av Dahlin och Fransson, som båda ville ha mer verktyg att fördjupa sig i efter 
genomförd utbildning.  
 
Som visat har alla intervjuade deltagare uppskattat interaktionen med de andra deltagarna och 
utbytet av kunskap deltagare emellan. Dahlin förklarar att han varit på en utbildning från 
fackförbundet som var mer i föreläsningsform och upplevde inte att han fick de verktyg han 
förväntat sig. Vi tror att interaktionen som fackförbundet är noga med att ha under sina 
utbildningar hjälper deltagarna att maximera lärandet, eftersom de då får berätta om sitt egna 
perspektiv och erfarenheter och får på så sätt hjälp från övriga deltagare med lösningar. Genom 
att diskuterar och förklarar om sina kunskaper och erfarenheter kan alla känna att det lär under 
utbildningen oavsett organisationsbakgrund. Den nya processen som fackförbundet arbetar med 
kommer möjliggöra för deltagarna att fortsätta utveckla sitt lärande och sina kunskaper längre 
framöver, vilket vi anser kommer maximera lärandet hos deltagarna ytterligare. Genom de teorier 
som vi utgått ifrån har vi haft ett förhållningssätt att det är svårt att genomföra externa 
ledarskapsutbildningar med ett brett spektrum på deltagarna eftersom alla deltagare är i behov av 
olika kunskaper. Dock har resultatet visat att det inte nödvändigtvis behöver vara ett problem 
utan en tillgång som gynnar lärandet hos deltagarna att ta del av andras erfarenheter som kan 
utveckla deras ledarskap ytterligare. 

5.3	  Hur	  användbar	  och	  aktuell	  anser	  medlemmen	  i	  fackförbundet	  att	  utbildningen	  som	  
han/hon	  deltagit	  på	  är?	  	  
	  
De deltagare som intervjuats kommer ifrån olika företag och strukturer. Trots detta har alla angett 
att de har haft nytta av det som har tagits upp på kurserna, mer eller mindre. Enligt Mitzberg 
skulle Dahlin tillhöra den professionella organisationen. Det som är typiskt för den professionella 
organisationen är att beslutsmakten delegeras, vilket möjligtvis görs på högskolan där Dahlin 
arbetat. Ekström kommer från det som Mintzberg kallar för entreprenörorganisation. Det är 
Ekström som fattar de flesta besluten då hon är VD. I en entreprenörorganisation är i regel 
beslutsfattandet centraliserat. Den organisationsstruktur som stämmer bäst in på Franssons 
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organisation skulle enligt Mintzberg vara den divisionaliserade organisationen som kännetecknas 
av att beslutsmakter är delegerad.  
 
Ekström och Fransson har båda gått en kurs i konflikthantering och nämner att de har haft nytta 
av det som lärts ut. Detta trots att de båda kommer från olika företag och strukturer. Det är svårt 
att dra en slutsats och säga att generellt sätt spelar det ingen roll vilken organisationsstruktur 
deltagarna kommer ifrån. Den slutsatsen kan bli svår att dra eftersom vi undersökt tre medlemmar 
och två av dessa kan vi sätta i relation till varandra i hur mycket nytta de har haft av en aktuell 
kurs.  
 
Två av de intervjuade deltagarna berättar att de i vissa kurser saknat material som de kan ta med 
sig hem för att följa upp lärandet. Detta kan kopplas till det informella lärandet, lärandet som 
deltagaren organiserar på egen hand för att kunna utveckla sin kunskap inom vissa områden. 
Fackförbundet har som mål att i framtiden satsa mer på det informella lärandet genom det de 
kallar för ”blended learning”.	   

6.	  Slutsats	  och	  avslutande	  reflektioner	  	  
I följande avsnitt kommer vi att diskutera slutsatser kring analysen och de resultat vi fått fram. Vi 
kommer därefter reflektera kring studiens utformning och vad vi hade kunnat göra bättre eller 
annorlunda. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning.   

6.1	  Slutsats	  kring	  analysen	  	  
Som ingångspunkt i uppsatsen gick vi in med synen att det är svårt att planera utbildningar för 
deltagare från olika organisationsstrukturer. Vi hade även en teori om att cheferna i de olika 
organisationsstrukturerna behöver olika kunskaper. Det vi har kommit fram till i ovanstående 
analys är att även om det är viktigt att ta hänsyn till att alla medlemmar på fackförbundet kommer 
från olika organisationsstrukturer behöver inte utbildningarna anpassas efter den faktorn. Alla 
medlemmar har olika bakgrund men trots detta har de mycket gemensamt, som att vara ledare 
med uppgiften att leda människor och organisationen framåt. Alla chefer oavsett 
organisationsstruktur behöver kunskap inom konflikthantering, målsättning, löner, arbetsrätt och 
personalutveckling.  
 
Noterat utifrån resultatet är att de aspekter som ledarskapsutvecklarna tar i beaktning stämmer bra 
överens med vad deltagarna efterfrågar och uppskattar. Alla medlemmar har uppskattat 
interaktionen som föreligger under utbildningarna. Detta är något som fackförbundet blivit 
medvetna om genom utvärderingar och försöker därför få med denna typ av pedagogik.  
 
Fackförbundets nya process som kallas ”blended learning” tror vi kommer göra deltagarna ännu 
mer nöjda med fackförbundets utbildningar då två av de tillfrågade deltagarna har efterfrågat mer 
material och övningar efter avslutad utbildning. Den slinga som fackförbundet håller på att 
utveckla med ”podföreläsningar” och webbseminarium ser vi som ett bra sätt att få in det 
informella lärandet hos deltagarna och på så sätt maximera lärandet hos deltagarna ytterligare. 
 
En annan aspekt som vi tror bidrar till deltagarnas nöjdhet trots att de kommer från olika 
organisationsstrukturer är den beskrivning som finns om varje kurs på fackförbundets hemsida. 
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Vi förutsätter att medlemmarna inte anmäler sig till någon utbildning de själva inte anser sig ha 
användning av. Faktorn att fackförbundets beskrivningar på utbildningarna har stämt bra överens 
med hur utbildningen varit tror vi gör att deltagare väljer en utbildning som passar den strukturen 
de befinner sig i. Processen att ledarskapsutvecklarna först tittar på utvärderingarna som gjorts 
och vad deltagarna efterfrågar visar dock att de till viss del tar hänsyn till de enskilda 
medlemmarna och vad de efterfrågar för sitt ledarskap.  
  
Vi tror att det hade varit svårare att planera utbildningar för fackförbundet om utbildningarna 
berörde olika ledarskapsstilar och hur du i rollen som chef ska förhålla dig till dessa, eftersom vi 
anser att det skiljer sig mycket beroende på vilken organisation chefen verkar i. Som en av 
utbildningsplanerarna nämnde kan det vara svårt att planera utbildningar i ämnen som 
affärsutveckling eftersom de då måste veta en hel del om organisationen för att en sådan 
utbildning ska kunna vara användbar. Som vi har uppfattat det har fackförbundet hållt sig till 
ämnen som kan vara användbart för varje medlem, kanske just för att det har efterfrågats mest i 
utvärderingarna.  
 
Som Forsbergs teori anger är en del i utbildningsplanering för personal att se över resultatet på 
lång sikt, något som vi förstår att fackförbundet i dagsläget inte gör. Vi tror att en utvärdering 
som skickas ut en längre tid efter utbildning kan undersöka om deltagarna har känt att de fått 
användning av kunskapen de fått från utbildningarna. I en sådan utvärdering skulle deltagarna 
kunna fylla i vilken typ av organisationsstruktur de kommer ifrån för att på så sätt se om de 
skiljer sig i skattning mellan medlemmar från olika organisationsstrukturer.  

6.2	  Reflektioner	  kring	  studien 
På grund av problemen kring ”PUL” tog det tid för oss att få tag på deltagare som kunde 
medverka i studien. Vi valde därför att göra telefonintervjuer med de som ville ställa upp.  
Begränsningarna med det valet blev att intervjuerna blev något kortare då vi valde att korta ner 
intervjuguiden. Trots detta känner vi att vi fick svar på de frågor som var relevanta för studien, vi 
tror dock att vid ett personligt möte hade det varit lättare att ställa följdfrågor. Följdfrågorna hade 
kunnat ge oss en större förståelse för deltagarnas organisationsstruktur. I efterhand kan vi känna 
att vi borde haft fler detaljerade frågor kring organisationsstrukturen som deltagare verkar inom 
och mer om vilka ämnen som de specifikt efterfrågar hos fackförbundet.  
 
De halvstrukturerade intervjuerna fungerade bra när vi gjorde intervjuer med fackförbundet. Vi 
båda upplevde dock att det var en utmaning under telefonintervjuerna att förhålla oss till 
intervjuguiden. Att få en uppfattning av en person över telefon är inte alltid lätt, vilket vi tror var 
en av orsakerna till att vi inte blev lika bekväma med att ställa följdfrågor. I efterhand kan vi 
känna att vissa frågor påskyndades då det var svårt att avgöra hur mycket tid deltagaren i andra 
änden hade för oss. Även det tekniska såsom mottagning och ljud var något som påverkade hur vi 
ställde våra frågor. Detta är en av anledningarna till att en fråga ställdes till en av deltagarna, men 
inte till de andra, vilket kan ses som en brist i intervjun. Det är något som vi tar med som lärdom i 
framtiden vid intervjuer som metodval. 
 
Deltagarnas anonymitet i studien är skyddad från utomstående läsare, däremot vet 
utbildningsplanerarna vilka deltagarna är, då de var de som hjälpte oss att få kontakt med dem. 
Detta kan påverkat svaren hos deltagarna i och med att de själva var medvetna om att de inte var 
anonyma för fackförbundet. De svar vi har fått kan därför varit positivare än om deltagarna känt 
sig helt anonyma. Något vi också måste ha i beaktning är att fackförbundet kan ha valt deltagare 
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som de vet är väldigt nöjda med kurserna som erbjuds, på så vis är det svårt för oss att få en 
objektiv bild av intrycken av kurserna. Det brev som finns i bilaga fyra innehåller den 
information som skulle ges till deltagarna, men eftersom fackförbundet kontaktade deltagarna 
själva kan vi inte heller vara hundra procent säkra på att allt som stod kom fram till deltagaren. 
Däremot lämnade vi samma information till deltagarna över telefon och vi anser därför att 
deltagarna fått tillräckligt med information inför intervjun.   
 
Uppsatsen skrevs med syfte att undersöka hur externa ledarskapsutbildningar kan planeras och 
genomföras när deltagarna kommer från olika organisationsstrukturer. I studien undersöktes 
enbart ett fackförbund och vi är medvetna om att deras sätt att planera och genomföra 
utbildningar kan skilja sig åt om vi hade jämfört med ett annat fackförbund eller företag. Vi 
generaliserar därför inte de resultat vi fått fram till alla externa ledarskapsutbildningar i Sverige, 
utan ser den här studien som begränsad till ett fackförbund. Fackförbundet erbjuder olika former 
av utbildningar, dock ligger störst fokus i uppsatsen kring seminarium och föreläsningar. Vi tror 
att onlinekurserna fick en mindre plats i intervjuerna eftersom fackförbundet fortfarande 
utvecklar dessa kurser. Fackförbundet arbetar som sagt i dagsläget med att få in ”blended 
learning” i kurserna. Tanken med ”blended learning” är kunna kombinera information från 
webben med seminarium och föreläsningar. I efterhand upplever vi att mer frågor borde ställts 
kring onlinekurserna för att få en bredare bild av alla utbildningsformer som fackförbundet 
erbjuder. Vidare uppfattade vi det som att fackförbundet mestadels erbjuder utbildningar i 
seminarieform vilket kan resulterat till att fokus hamnade på den typen av utbildning.   
 
Ett hinder under uppsatsprocessen har varit att hitta relevanta teorier som berör externa 
utbildningar. En del av de teorier som vi har kommit över har berört interna utbildningar och hur 
dessa skapas utefter vad det finns för behov inom organisationen. Forsbergs teori som vi använt 
oss av berör både interna och externa utbildningar. Vi kan känna att det hade varit intressant att 
ha med en teori om externa utbildningar från 2000-talet, då Forsbergs teori är äldre. Dock har vi 
gjort avvägningen att hennes teorier även kan ses som relevanta idag, då det som berörs i 
teorierna är grundläggande för hur organisationer även är utformade idag. Ellströms teori 
behandlar främst interna utbildningar, men vi gjorde avvägningen att använda oss av denna då 
den till viss del berör externa utbildningar.  
 

6.3	  Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  
I framtiden vore det intressant att ta studien ett steg längre genom att undersöka hur en intern 
utbildning planeras och på så vis jämföra om det skiljer sig mycket i planeringen och utförandet 
av interna respektive externa utbildningar. Under intervjuernas gång fick vi fram att 
utbildningsplanerarna inte vet vilken organisationsstruktur de medlemmar som kommer anmäla 
sig på kursen kommer ifrån. Därför ser vi att det skulle vara intressant att följa upp och se om det 
finns något samband med organisationsstruktur hos deltagarna och vilken utbildning de helst går 
på.  
 
Christine tog upp att de höga skattningarna fackförbundet får på sina utbildningar kanske beror 
på att utbildningarna är gratis, vilket gör att förväntningarna är lägre. I en vidare studie vore det 
intressant att undersöka hennes uttalande genom att jämföra fackförbundets kurser med 
ledarskapskurser på andra företag där deltagarna betalar en engångssumma för och se om de får 
lika höga skattningar. Begränsningen med en sådan studie skulle vara att det blir svårt att jämföra 
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om de eventuellt olika skattningarna då kan bero på att den ena kursen är gratis och den andra 
kostar, eller om det blir en skattning kring materialet kurserna emellan.  
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Bilaga	  1	  	  

Information	  som	  intervjupersonerna	  fick	  ta	  del	  av	  innan	  intervjun	  
	  

- Vi kommer från Uppsala Universitet och läser personalvetarprogrammet med inriktning 
pedagogik.  

- Syftet med studien är att ta reda på hur fackförbundet planerar externa 
ledarskapsutbildningar för att maximera lärandet för chefer från organisationer med olika 
organisationsstrukturer.  

- I denna studie kommer vi intervjua tre personer som planerar fackförbundets utbildningar 
och tre personer som har genomgått fackförbundets utbildningar.   

- Du är anonym och rapporten kommer att publiceras i en databas som allmänheten har 
tillgång till.  

- Din medverkan frivillig och du har rätt att avsluta intervjun när du vill.  
- Med ditt godkännande så skulle vi gärna vilja spela in intervjun.  
- Innan vi börjar med intervjun så kommer vi att definiera organisationsstruktur 
- Finns det några frågor innan vi börjar med intervjun?  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  

Bilaga	  2	  	  	  

Intervjufrågor	  till	  utbildningsplanerare	  på	  fackförbundet	  	  
 

- Hur länge har du arbetat på fackförbundet? 
- Vad är din roll i organisationen? 
- Vad har du för utbildning?  
- Hur länge har du arbetat med att planera utbildningar? 
- Har du fått gå någon kurs i hur utbildningar planeras? 

 
- Ser planerandet olika ut beroende på om en onlinekurs , föreläsning eller ett seminarium 

planeras? 
- Hur ser processen ut i planeringen av utbildning? Vad är det första steget?    
- Finns det ramar att hålla sig inom när en ledarskapsutbildning utformas? 
- Finns det krav på vad en kurs ska innehålla?  
- Får du som utbildningsplanerare sätta din egen prägel på kursen? 
- Utgår ni från vissa speciella teorier när utbildningarna utformas? 
- Finns de regler på vilka teorier ni får och inte får använda sig av? 
- Anpassar ni utbildningarna efter utbildningstrender som dyker upp?  
- Hur genomförs de olika utbildningarna? (antal föreläsare, timmar, lokal)  

 
- Kommer era medlemmar från olika företagsstrukturer?  
- Brukar ni få respons från deltagarna efter genomförd utbildning?  
- Hur brukar responsen i så fall bli?  
- Lägger ni stor vikt vid att tänka på att alla deltagare kommer från olika 

organisationsstrukturer?  
- Upplever ni att det kan uppstå problem med att utforma utbildningar som ska passa 

personer som kommer från olika organisationsstrukturer?  
- Följdfråga: Tror ni att lärandet hos deltagarna påverkas av att det kommer från olika 

organisationsstrukturer?  
 

Intervjufrågor	  till	  deltagare	  som	  genomfört	  fackförbundets	  utbildningar	  
	  

- Vad för typ av företag arbetar du på? 
- Hur ser strukturen ut på företaget du arbetar på?  
- Vad är din roll i organisationen?  
- Vilken kurs har du gått via fackförbundet? 
- Är det här din första genomförda kurs via fackförbundet? 

OM JA  
Vilken kurs gick du?  Online, Föreläsning, Seminarie? 

- OM NEJ  
Vilka kurser har du gått? Online, Föreläsning, Seminarie? 
 

- Vad tycker du om upplägget på kursen/kurserna? 
- Tycker du att kursen/kurserna kändes väl genomtänkt?  
- Fick du någon ny kunskap från kursen/kurserna?  
- Känner du att du har kunnat ta tillvara på den kunskapen du fick efter genomförd 



	  

utbildning i din verksamhet?  
- Känner du att innehållet i kursen är aktuellt för den organisation du arbetar i? 
- Stämde kursen/kurserna överens med dina förväntningar? 
- Stämde fackförbundets beskrivning av kursen/kurserna överens med hur den 

genomfördes? 
- Var det något du saknade i kursen/kurserna? 
- Upplevde du att kursen var anpassad utefter att alla deltagare kommer från olika 

organisationsstrukturen? 
- Har du fått göra någon utvärdering efter genomförd kurs? Hur upplevde du att den 

utvärderingen var?  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Bilaga	  3	  

Definition	  på	  organisationsstruktur	  till	  utbildningsplanerarna	  	  
	  
Ett nyckelbegrepp i denna studie är organisationsstruktur. En organisationsstruktur kan beskrivas 
som verksamhetens ”skelett”. Organisationsstrukturen ger organisationen dess form och anger 
vilka krav som formellt ställs på alla medlemmar i den. De organisationsstrukturer som finns 
inom en organisation visar hur man fördelat och grupperat uppgifterna inom organisationen. 
Strukturerna visar hur den hierarkiska uppbyggnaden och ansvarsfördelningen samt 
beslutsfattandet ser ut. Medlemmar från organisationen vet vad de förväntas göra och hur de ska 
uppträda genom befattningsbeskrivningar, skriftliga regler och bestämmelser. 	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Bilaga	  4	  	  

Brev	  som	  skickades	  ut	  av	  fackförbundet	  till	  medlemmar	  	  
Hej! 
 
Vi är två studenter som pluggar sista terminen på Personalvetarprogrammet vid Uppsala 
Universitet.  Vår inriktning på programmet är pedagogik och vi tillhör institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.  
 
Vi skriver just nu vår C- uppsats där syftet med uppsatsen är att undersöka hur man planerar 
externa ledarskapsutbildningar för att maximera lärandet för chefer från företag med olika 
företagsstrukturer. En av våra frågeställningar är att ta reda på hur medlemmar ser på de externa 
utbildningarna som de har deltagit på.  
 
Därför söker vi nu medlemmar som har deltagit på någon utav fackförbundets externa 
utbildningar för intervjuer. Intervjuerna tar ca en halvtimme och du kommer vara anonym. Vi ser 
helst att få träffa er över ett personligt möte, men skulle detta inte vara möjligt går även en 
telefonintervju bra. Intervjufrågorna behandlar bland annat:  
 

-‐ Hur har du uppfattat den externa utbildningen? 
-‐ Vilken organisation kommer du ifrån? 
-‐ Hur användbar har utbildningen varit för din roll som chef? 

 
Vi skulle vara jättetacksamma om ni kunde hjälpa oss i vår studie. Om du är intresserad av att 
delta kontaktar du oss på mail eller telefon. 
 
Ulrika Ytterberg: ulrika@mail.com, 073******** 
Andrea Forssell: andrea@mail.com, 073******** 

 
Med vänliga hälsningar 
 
Andrea Forssell och Ulrika Ytterberg  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


