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Sammanfattning 

I dagsläget sker det många satsningar på kompetensutveckling av personal inom företag och 

organisationer. När det kommer till att utveckla chefer på mellannivå, finns behovet av att 

utveckla ledarskapet på grund av deras unika position.  Därför satsar fler och fler företag på 

just ledarskapsutbildningar. Ur detta uppkom studiens syfte vilket är att undersöka 

lärandeeffekterna av en genomförd ledarskapsutbildning.  

 

Lärandeeffekterna undersöks på individnivå hos deltagare i en utvald ledarskapsutbildning. 

Denna ledarskapsutbildning är ett två-årigt projekt som skräddarsytts efter ett kundföretags 

behov där 105 chefer ingick. Utbildningen var uppdelad i en grundläggande del samt en 

uppföljning och fördjupning, som båda skedde i grupper om 15-20 personer. Studiens empiri 

samlades in genom sex halvstrukturerade intervjuer med deltagare från fyra olika 

utbildningstillfällen. Resultatet av studien visar på att lärandeeffekterna hos deltagarna är 

ökad självinsikt och förståelse för individers olikheter samt förmågan att kunna identifiera 

egenskaper. Detta har lett till att mellancheferna har lärt sig anpassa sitt ledarskap efter person 

och situation. Vidare visar resultatet att utbildningen har givit mellancheferna ett utökat 

nätverk och förmåga att se och nyttja andra kollegors styrkor och därmed fått ett utbyte av 

erfarenheter. 

 

Nyckelord: ledarskapsutbildning, ledarskapsutveckling, mellanchefer, lärandeeffekter, 

kunskapsanvändning. 
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Förord 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka utbildningsföretaget för deras stora hjälp i att göra detta 

examensarbete möjligt. Framförallt vill vi tacka den kontaktperson vi hade på företaget som 

ständigt funnits tillhands och visat ett stort engagemang och intresse i vår studie. Vidare vill 

vi tacka deltagarna för att delat med sig av sina personliga erfarenheter och av sin tid, samt 

visat intresse. Slutligen vill vi rikta en stor tacksamhet för stödet vi fått från vår handledare 

Lennart Wikander på Uppsala Universitet. Tack för att du ständigt bekräftat vår drivkraft och 

uppmuntrat oss.     
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1. Inledning 

Inom pedagogiken finns ett fokus på kunskap, utveckling, utbildning och framför allt ett livslångt 

lärande. Det är en självklarhet i svenska samhället att gå i skolan och lära sig för framtiden. Men 

lärandet slutar inte där. Arbetslivet ställer krav på fortsatt lärande i och med att omvärlden 

ständigt förändras i takt med den teknologiska framfarten och att marknadsförändringar går allt 

snabbare. Detta skapar en global konkurrens som därför har satt lärande i centrum med ett krav på 

livslångt lärande (Illeris 2007). Jarvis, Holford och Griffin (2003) menar att det rådande 

kunskapssamhället har lett till att organisationer måste förlita sig på att de anställda bär kunskapen 

och ständigt utvecklar den i takt med omvärldens förändringar. Till följd av detta satsar 

organisationer allt mer på utbildningar och kompetensutveckling i alla dess former. 

 

Satsningar på att utbilda och utveckla personal sker på olika nivåer inom organisationer. 

Studiens fokus ligger på mellanchefer inom organisationer då denna grupp chefer står inför en 

stor utmaning. Utmaningen handlar om att hantera balansgången mellan att ta direktiv 

uppifrån och att ha en verkställande funktion samt ett ansvar över en arbetsgrupp. Detta har 

uppstått till följd av att allt fler organisationer valt att decentralisera sina verksamheter och 

därmed har antalet nivåer inom organisationerna ökat och ett större ansvar har hamnat på 

mellancheferna. För att mellanchefer ska klara av den svåra balansgången mellan att ta 

direktiv och samtidigt ge direktiv krävs kunskaper kring ledarskap. 

 

Peter Nilsson (2005) ser på ledarskap som ett kompetensområde som går att utveckla och lära 

sig att bli bättre på. För detta finns ett brett spektra av ledarskapsutbildningar. Mitt i denna 

djungel av utbildningar fann vi en särskild ledarskapsutbildning med hjälp av en tidigare 

kontakt. Ett samarbete inleddes därefter med ett företag som skräddarsyr utbildningar efter 

kundens förutsättningar och behov gällande chefsskap, medarbetarskap, värdeskap och 

affärsmannaskap. Vi har valt att undersöka ett av företagets projekt där de arbetat med 

utveckling av mellanchefers ledarskap under en tvåårsperiod. Ledarskapsutbildningar är 

trendkänsliga och påverkas även dem, likt organisationer, av samhälleliga förändringar 

(Storey 2004). En av dagens aktuella trender kretsar kring ett ledarskap som kallas 

transformativt ledarskap (Alvesson & Spicer 2012). Ett sådant ledarskap innefattar ledarens 

förmåga att förändra sitt tillvägagångssätt utifrån individers och organisationers behov. Denna 

typ av ledare strävar efter att ha en stödjande och inspirerande funktion för att få 

medarbetarna att tillsammans arbeta mot gemensamma mål. (Conger & Kanungo 1998; Senge 

1996; Mintzberg 1998 i Alvesson & Sveningsson 2007) 

 

Sammanfattningsvis har dessa fenomen gett inspiration till att vidareutforska hur en 

ledarskapsutbildning kan leda till ett utvecklat lärande hos den enskilda individen, i detta fall 

mellanchefen. Målet är därmed att undersöka vilka lärandeeffekter som finns av en 

genomförd ledarskapsutbildning för att se om utbildningen har bidragit till att underlätta 

mellanchefernas balansgång. Studien har genomförts i samarbete med ett mindre svenskt 

utbildningsföretag. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka lärandeeffekterna av en genomförd ledarskapsutbildning utifrån varje 

mellanchefs upplevelse. Faktorer som berörs är vilken form av lärande som skett, vilka verktyg 

och kunskaper utbildningen givit, hur kunskapen har kommit till användning i det dagliga arbetet 

samt personlig utveckling. 

 

1. Har deltagarna tillägnat sig kunskap och hur har den i så fall kommit till användning?   

2. Har det uppkommit hinder under kunskapsanvändningen?  

3. Har utbildningen påverkat deltagarnas personliga utveckling av ledarskapet? 

 

2. Teori och tidigare forskning  

I detta avsnitt följer först en redovisning av tidigare forskning kring mellanchefers unika position. 

Därefter inleds de teoretiska utgångspunkterna för studien rörande lärande, ledarskap och 

ledarskapsutveckling.  

2.1 Problematisering av mellanchefers position 

Mellanchefer representerar en unik typ av ledare. Deras effektivitet är beroende av influenser 

både uppifrån och nerifrån i organisationen. (Caughron & Mumford 2012; Floyd & 

Wooldridge 1992) Traditionellt sett har mellanchefer inte haft någon påverkan på de 

strategiska processerna inom organisationen. Nutida teorier menar att dagens mellanchefer 

influerar organisationens strategier både med information men att de även bidrar med initiativ 

till förändring. Mellanchefer besitter en viss kompetens och perspektiv på saker och ting som 

dess högre chefer inte alltid har, vilket förklaras genom deras unika position med insikt i 

verksamhetens arbete och organisationens övergripande mål. De aktuella teorierna menar 

därmed att dagens mellanchefer är de enda som kan bidra med rådgivning gällande om 

strategiska frågor bör verkställas eller ej. (Floyd & Wooldridge 1992) 

 

Vidare definieras mellanchefer som de chefer som styr och hanterar relationen till deras 

underordnade grupper och kopplar samman dem till andra enheter inom organisationen. Mer 

specifikt handlar deras arbetsuppgifter bland annat om att slutföra projekt med hjälp av sina 

underanställda, koordinera grupper och samordna så att organisationen och den enskilda 

gruppen arbetar i samma riktning och mot samma mål. (Caughron & Mumford 2012) 

 

I en tjugofemårig longitudinell litteraturstudie av chefskap på olika nivåer, där elva 

framstående vetenskapliga tidsskrifter undersökts, upptäcktes att mellanchefer är den nivå av 

chefer som det skrivs och undersöks minst om. (DeChurch, Hiller, Murase, Doty & Salas 

2010) I kombination av den begränsade forskningen kring mellanchefer samt den 
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problematiska balansgång som de står inför, blev det intressant att undersöka just deras 

upplevelser av en utbildning i ledarskap. Vår studie kan därmed bidra med en liten del i 

forskningen om mellanchefers position och ledarskap. 

 

Litteraturstudien visar att mellanchefer idag har både en ledande och en följande roll samtidigt 

som de fått mer ansvar och kräver ett mer avancerat ledarskap (DeChurch et al. 2010). 

Forskning visar på att detta är till följd av att organisationer är mer platta och 

decentraliserade, snarare än hierarkiska. Vidare förklarar tidigare forskning att det mer 

avancerade ledarskapet kräver att cheferna kan anpassa ledarskapet till sina olika funktioner 

och situationer. Detta gör att mellancheferna har svårare att förstå hur de ska utföra sitt 

ledarskap. Därmed pekar forskarna på vikten av att förstå och bemästra olika typer av 

ledarskap för att dessa chefer ska bli mer effektiva och klara av organisationens krav. 

(Caughron & Mumford 2012) 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det finns ett behov av mer forskning kring 

mellanchefer samt att det finns utrymme för dessa att lära om sitt ledarskap genom en 

utbildning. Detta knyts samman med denna studies syfte som är att undersöka 

lärandeeffekterna av en genomförd ledarskapsutbildning. 

2.2 Lärande 

2.2.1 Lärandet som process 

För att kunna underlätta mellanchefernas balansgång satsar företag och organisationer på att 

utveckla deras ledarskap. Eftersom utvecklingen av ledarskapet ofta sker genom en utbildning 

krävs ett lärande för att kunskapen ska utvecklas och individen förändras. Därmed anser vi att 

det är av stor vikt att förstå vad lärande som process innebär och vilka former av lärande som 

ofta förekommer i vuxen ålder. Denna studie kommer att utgå från Illeris (2007) definition av 

lärande. Denna definition berör fyra aspekter enligt följande:  

 

 Lärandet är den individuella förändring som sker i resultat av en läroprocess.  

 Lärandet berör de psykologiska processerna som sker inom individen.  

 Lärandet är en samspelsprocess som uppstår i en växelverkan mellan individen, den 

sociala samt den materiella omvärlden.  

 Lärandet måste särskiljas från begreppet undervisning. Undervisning är inte detsamma 

som lärande, däremot kan undervisning leda till ett lärande.  

 

Illeris (2007) har utgångspunkt i både den traditionella läropsykologins individuella syn 

tillsammans med den moderna och mer sociala synen på lärande. Det är just denna 

kombination av individ och samspel med omvärlden som motiverat valet av att använda och 

ta utgångspunkt i Illeris lärandeteori. Den speglar därmed flera olika dimensioner av lärande, 

både som en individuell kognitiv process men även en process som påverkas av yttre faktorer. 
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Vidare upplevs denna teori som lättförståelig och applicerbar på den undersökning som vi 

ämnar genomföra. Teorin kan kritiseras för att ha för stort fokus på individuellt lärande, i den 

mening att den ständigt utgår från en individ och inte lägger lika stor vikt vid det sociala 

lärandet. Men eftersom denna studie syftar till att undersöka det individuellt lärandeeffekterna 

av en genomförd ledarskapsutbildning, lämpar den sig väl. Dessutom anser vi att lärande 

aldrig kan tas ifrån individen, även om ett lärande kan ske genom socialt samspel. I och med 

att det är genom de individuella kognitiva processerna som lärandet skapas, i första hand.  

 

Utifrån Illeris utgångspunkt i både traditionell och modern syn på lärande beskriver han att 

lärandet består av två olika processer, samspel och tillägnelse. Samspel består i en ständigt 

pågående process som sker mellan individ och omvärld. Denna process uppmärksammas av 

individen i varierande grad beroende av tid och rum. Uppmärksamheten i sig, kan av olika 

personer, riktas åt olika håll i en och samma situation, vilket påverkar vad som lärs och hur 

det lärs. Den andra processen, tillägnelse, handlar om varje individs inre psykologiska 

processer av att bland annat knyta samman nya impulser med tidigare erfarenheter. Utöver det 

är tillägnelsen av impulser influerat av samspelet och detta påverkar vilket lärande som sker 

hos den enskilda individen. Sammanfattningsvis speglar detta vikten av att både samspels- 

och tillägnelseprocessen bör vara aktiva, mer eller mindre samtidigt, för att ett lärande ska 

kunna ske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Lärandets processer (Källa: Illeris 2007, s. 39) 

 

Figur 1 illustrerar lärandets två processer, samspel och tillägnelse. Den lodräta dubbelriktade 

pilen motsvarar samspelsprocessen som visar förhållandet mellan individ och omvärld samt 

att dessa två komponenter ingår i varje läroprocess. Tillägnelse som process befinner sig längs 

den horisontella dubbelriktade pilen och är placerad ovanför “individen” då den endast pågår 

på det individuella planet och inte påverkas av omvärlden. På varje sida om den horisontell 

dubbelriktade pilen finns även faktorer som innehåll och drivkraft, som tydliggör vad som 

ingår i tillägnelseprocessen. Innehåll består i vad det är man lär sig i form av kunskaper, 
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färdigheter och insikter med mera. En läroprocess kräver dock samtidigt en drivkraft. Denna 

yttrar sig i form av psykisk energi och har en starkt påverkade roll i läroprocessen, från början 

till slut. (Illeris 2007) Detta visar sammantaget att en läroprocess är mycket komplex och att 

det är många faktorer som spelar in; tid och rum, socialt samspel, individuella erfarenheter, 

drivkraft och mål. 

 

Ytterligare en viktig del av läroprocessen är reflektion. Genom reflektion sker en djupare 

bearbetning av lärandet i det som Illeris (2007) kallar för tillägnelseprocessen. Denna 

bearbetning möjliggör ett mer fördjupat lärande än det omedelbara lärandet och kräver därför 

mer psykisk energi. Med reflektion avser Filstad (2012) den process som omfattar en 

ingående bedömning av den kunskap, de handlingar och processer som påverkar vårt 

beteende. Reflektion är därmed avgörande för att vi ska förstå våra erfarenheter. Den 

kognitiva processen som reflektion innebär är det som omvandlar det som lärs till nyvunnen 

kunskap och utvecklad kompetens. 

 

Likt Illeris (2007) menar Filstad (2012) att kunskap är en av läroprocessens effekter och mål. 

Genom läroprocessen ombildas även kunskapen till kompetens. Filstad (2012) menar vidare 

att lärandet får ett värde först då den ses i ett sammanhang och där målet är att kunna använda 

kunskapen och kompetensen i konkreta situationer, detta kallas kunskapsanvändning. För att 

kunna belysa studiens syfte och analysera lärandeeffekterna anser vi att man bör vara 

medveten om vikten av kunskapsanvändning.  

2.2.2 Lärandets olika former 

I samband med lärandets processer kan det vara intressant att veta vilken form av lärande som 

är mest förekommande hos de som i vuxen ålder genomgår nya läroprocesser. Jarvis, Holford 

och Griffin (2003) menar att erfarenhetsbaserat-, ofta kallat upplevelsebaserat lärande är mest 

aktuellt att ta upp i sammanhang kring hur vuxna lär. De beskriver att en erfarenhet är en 

subjektiv upplevelse som formar en tanke, vilken i sig är konstruerad utifrån tidigare 

erfarenheter samt sociala och kulturella förhållanden. Upplevelsebaserat lärande beskrivs mer 

ingående och konkret under punkt 3.1 då även utbildningsföretaget utgår från denna teori om 

vuxnas lärande. 

 

Illeris (2007) utgångspunkt i att både den kulturella och den sociala kontexten formar grunden 

för lärandet, återfinns hos Jarvis et al. (2003). Även de menar att allt lärande är individuellt. 

Oavsett vilken form av lärande som sker framhäver Jarvis et al. (2003) tre kriterier för 

livslångt lärande; vikten av att vara självstyrd och ha insikt i sitt eget lärande samt vikten av 

att kunna använda sin kunskap i praktiken. Vidare betonas tre faktorer som motiverar vuxna 

till att lära. Dessa är att lära för att uppnå ett mål, att ingå i en social aktivitet och interaktion 

samt att lära för lärandets skull. 
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2.3 Ledarskap 

Nilsson (2005) har en syn på ledarskap som är av stor vikt för denna studie då den 

understryker ledarskapets utvecklingsmöjligheter. Nilsson menar att ledarskap kan betraktas 

som en kompetens, vilket innebär att förmågan att vara en god ledare kan utvecklas med hjälp 

av exempelvis en ledarskapsutbildning. De utvecklingsbara förmågor och beteendemässiga 

krav som enligt Storey (2004) ställs på en ledare beskrivs i figur 2 nedan. Figuren innehåller 

tre kategorier av förmågor som därmed kan betraktas som metaförmågorna; “Big picture 

sensemaking”, “Ability to deliver change” och “Interorganizational representation”. Dessa har 

valts att översättas till; skapa mening till helheten, förmågan att leverera förändring 

respektive att representera organisationen. 

 

 

 

Figur 2. Metaförmågor hos ledare (Källa: Storey 2004, s.24) 

 

Att skapa mening till helheten innebär sammanfattningsvis förmågan att läsa av och kunna 

tolka omgivningen samt att fastställa organisationens styrkor och svagheter. Det handlar även 

om att skilja faror från möjligheter som finns för organisationen och därefter forma en 

medveten vision med uppsatta mål och strategier. Detta motsvarar ett transformativt arbetssätt 

inom organisationen där ledarskapet är nära kopplat till förändringsarbete. Det kritiska i 

ledarskapet ligger därför i förmågan att urskilja i vilken riktning förändringarna ska ske. 

Förmågan att leverera förändring består av två nivåer. Första nivån syftar till gruppledarskap 

och kallas ”near leadership”. Denna nivå berör interpersonella, mellanmänskliga, förmågor 

hos ledaren så som att mobilisera stöd, kommunicera, sprida energi och inspirera medarbetare, 

lyssna aktivt samt att vara stöttande. Vidare innefattar nivån även att kunna ge andra ansvar 

genom att utveckla och lära upp medarbetarna och bemyndiga dem till att fatta beslut. Allt 

som allt ställs det krav på emotionell intelligens. Den andra nivån kallas ”distant leadership” 

och innebär att ledaren inte har direktkontakt med sina underanställda, exempelvis på grund 

av att de är ett stort antal. Av detta skäl används inte de interpersonella förmågorna i samma 

utsträckning. För en ledare på denna nivå krävs istället andra medel och förmågor. Denna nivå 

kommer inte att tas upp här då fokus ligger på den ledare som har en direktkontakt och ansvar 

över sina medarbetare, med andra ord ledare på mellanchefsnivå. Att representera 

organisationen har kommit att bli en central metaförmåga hos chefer inom både privat och 



12 

 

offentlig sektor i och med ett utökat krav på att samarbeta mellan organisationer inom ett visst 

nätverk. Här krävs egenskaper som att skapa samverkan, ta in andras perspektiv, övertyga 

samt fastställa kundens behov ur ett helhetsperspektiv.(Storey 2004) 

2.3.1 Transformativt ledarskap 

Den rådande trenden kring det moderna ledarskapet, transformativt ledarskap, som tas upp i 

inledningen definieras enligt Terry Anderson: 

 

“...att utöva ett transformativt och utvecklande inflytande på 

människor, grupper och organisationer i syfte att förbättra 

livskvaliteten och din egen och andras prestation både hemma och på 

arbetet.” (Anderson 1993, 24) 

 

Trenden kring det transformativa ledarskapet började runt 1980- talet och skiljer sig tydligt 

från det dåvarande traditionella maktorienterade ledarskapet. Även idag är denna trend 

aktuell. Transformativt ledarskap handlar om att ledaren ska förstå och ta hänsyn till de 

anställdas behov och motiv. Detta gör att ledaren på ett effektivt sätt kan engagera och 

motivera sina underanställda. (Burns 1978, i Anderson 1993) Ledarens förmåga att se och ta 

hänsyn till de underanställdas behov är viktig för att kunna växla beteende mot olika 

människor och organisationer för att få en mer kraftfull och positiv påverkan. (Anderson 

1993)  

 

Ytterligare handlar transformativt ledarskap om att vara ansvarsfull samtidigt som att dela 

med sig av ledarskapet, ett så kallat delat ledarskap. Detta skapar en balans för 

organisationens utveckling i och med att man arbetar med delat ledarskap och att alla 

medarbetare arbetar mot gemensamma mål, vilket leder till ett effektivt arbete för 

organisationens behov. (Kanter 1983, i Anderson 1993) Anderson (1993) nämner flera 

betydelsefulla faktorer som berör transformativt ledarskap. Dessa är kommunikation mellan 

människor, rådgivning, mänsklig utveckling, personalutveckling, organisationsutveckling och 

effektiv personalledning. Han menar att det är dessa punkter som bör utvecklas för att 

förbättra sin kompetens som ledare, och att dessa även leder till den “karisma” som han menar 

är en väsentlig del av att vara en transformativ ledare. 

 

Anderson (1993) menar att transformativt ledarskap är kopplat till situationen. Varje individ 

har en antingen god eller dålig påverkan på situationen vilket därmed innebär att människor 

påverkas av varandra i den givna situationen. Med detta framhäver Anderson betydelsen av 

att vara medveten om att även ledare uppfattas som antingen goda eller dåliga. Ett effektivt 

transformativt ledarskap kan endast uppnås i kombination av positiv och respektingivande 

maktutövning. Därför bör en transformativ ledare enbart sträva efter att ha en positiv 

påverkan på sin omgivning och situation. 
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För att bli en god transformativ ledare menar Anderson (1993) vidare att ledaren måste ha ett 

gott självförtroende, vara medveten om sina egna styrkor och svagheter samt vara flexibel. 

Utöver detta krävs det även att ledaren kan tänka kreativt, har en förmåga att båda se helheten 

och de små delarna, att hen är stresstålig samt kan delegera. 

2.4 Ledarskapsutveckling 

När det kommer till ledarskapsutveckling görs det först och främst en distinktion mellan 

begreppen ledar- och ledarskapsutveckling. Inom ledarutveckling är det individbaserad 

kunskap, förmågor och färdigheter som ligger i fokus, i samband med den formella 

ledarrollen (Coleman 1988 i Day 2000). På så vis blir en satsning på ledarutveckling en 

investering i humankapital. Det vill säga en investering i människan. Det huvudsakliga syftet 

med denna typ av utveckling är att skapa en intrapersonell, inommänsklig, kompetens som 

krävs för att nå självinsikt. (Gardner 1993, i Day 2000). Utöver detta handlar ledarutveckling 

om att utveckla sig själv samt för att skapa egna strategier för att kunna bli effektiv oavsett 

roll i organisationen (Hall & Seibert 1992 i Day 2000). Vanliga övningar för att öka den 

intrapersonella kompetensen inom ledarutveckling handlar om att utveckla individens 

självmedvetande, självreglering samt självmotivering (Manz & Sims 1989; McCauley 2000; 

Neck & Manz 1996; Stewart et al. 1996 i Day 2000).  Dessa förmågor är bidragande faktorer 

till individuell kunskap, förtroende och egen styrka, vilka anses vara de grundläggande 

komponenterna i ett ledarskap (Zand 1997 i Day 2000). 

 

När man talar om ledarskapsutveckling fokuserar man istället på det sociala kapitalet snarare 

än det humana kapitalet. Att investera i det sociala kapitalet handlar om att arbeta med 

skapandet av nätverk och relationer för att öka samarbete samt resursutbyte, vilket i sin tur 

leder till ett högre värde inom organisationen (Bouty 2000; Tsai & Ghoshal 1998 i Day 2000). 

Det finns tre olika dimensioner av socialt kapital, dessa är strukturellt, relationsorienterat och 

kognitivt socialt kapital. Det strukturella sociala kapitalet avser främst den sociala 

interaktionen genom nätverksknytande (Tsai & Ghoshal 1998 i Day 2000). Den 

relationsorienterade dimensionen berör funktioner som tillkommer genom det personliga 

utbytet, exempelvis förtroende och tillit, som uppstår efter en längre relation (Tsai & Ghoshal 

1998 i Day 2000). Day (2000) menar att ledarskapsutveckling involverar både den 

inommänskliga samt den mellanmänskliga kompetensen. Dessa två dimensioner kompletteras 

av den kognitiva dimensionen som rör den kollektiva betydelsen mellan människor, detta kan 

exempelvis yttras genom en viss organisationskultur eller vision som alla medarbetare står 

bakom. Dimensionerna interagerar med varandra och har bevisats ha en stor påverkan av 

värdeskapandet inom organisationer (Bouty 2000; Tsai & Ghoshal 1998 i Day 2000). 

 

I utövandet av ledarskapsutveckling handlar det, i jämförelse med ledarutveckling, om att 

utveckla sin mellanmänskliga kompetens genom att arbeta med social medvetenhet och 

färdigheter så som empati, servicekänsla, utvecklande av andra och bygga relationer 

(Goleman 1995; McCauley 2000 i Day 2000). 
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Vid kompetensutveckling och i synnerhet ledarskapsutveckling är det vanligt att utbildningar 

sker utanför de egna kontorslokalerna. Detta höjer Örtenblad (2009) ett varnande finger för. 

Örtenblad menar att tidigare forskning visar på att utbildning som sker iväg från arbetsplatsen 

kan leda till att kunskapen som tillgodosetts blir svår att applicera tillbaka på arbetet. Vidare 

framhäver Örtenblad att kontexten är extremt viktig för lärandet samt problematiken kring att 

utbildningarnas innehåll ofta är mer teoretiska än praktiska.    

2.5 Sammanfattning av teori och tidigare forskning 

Studien utgår från Illeris (2007) definition av lärande vilken beskrivs som en individuell 

förändring genom psykologiska och kognitiva processer. Lärande handlar även om en 

samspelsprocess mellan individen och dess omvärld. Slutligen beskrivs lärandet som 

någonting som bör särskiljas från begreppet undervisning då Illeris (2007) hävdar att 

undervisning inte alltid leder till ett lärande.    

  

Lärandet som process består av en kombination av samspel och tillägnelse, två processer som 

bör vara mer eller mindre aktiva samtidigt för att lärande ska kunna ske. Samspel är den 

process som sker mellan individ och omvärld medan tillägnelse är en process som sker inom 

varje enskild individ, även om denna influeras av samspelet med omvärlden. Varför 

människor tillägnar sig olika kunskaper ur samma situation, menar Illeris (2007) beror på att 

individer uppmärksammar olika saker samt påverkas av sina tidigare erfarenheter. Genom 

reflektion sker en bearbetning av tillägnelseprocessen vilket möjliggör ett fördjupat lärande 

och en större förståelse för våra erfarenheter. Det vill säga, reflektion av lärandet leder fram 

till kunskap och utvecklad kompetens. Filstad (2012) menar att lärandet får ett värde först då 

den ses som användbar i ett sammanhang, då målet med kunskap är att kunna använda den i 

konkreta situationer. Detta kallas kunskapsanvändning. 

 

Det mest förekommande lärandet bland vuxna menar Jarvis et al. (2003) är erfarenhetsbaserat 

lärande, vilket ofta kallas upplevelsebaserat lärande. De faktorer som motiverar vuxna till att 

lära är att vilja uppnå ett mål, ingå i en social aktivitet och interaktion samt att lära för 

lärandets skull. Jarvis et al. (2003) understryker även betydelsen av ett livslångt lärande. För 

detta framhävs tre kriterier: vikten av att vara självstyrd och ha insikt i sitt eget lärande samt 

vikten av att kunna använda sin kunskap i praktiken.   

 

Enligt Nilsson (2005) kan ledarskap ses som en kompetens som går att utveckla genom 

exempelvis en utbildning. De förmågor som kan utvecklas hos en ledare är 

sammanfattningsvis enligt Storey (2004) att skapa mening till helheten, förmågan att leverera 

förändring samt att representera organisationen. En rådande ledarskapstrend är det 

transformativa ledarskapet som handlar om att ledaren ska förstå och ta hänsyn till situation 

samt de anställdas behov och motiv. Detta anses leda till en mer effektiv och positiv påverkan 

på medarbetarna som i sin tur bidrar till att uppnå organisationens behov. 
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Det görs en distinktion mellan ledar- och ledarskapsutveckling (Coleman 1988 i Day 2000). 

Det huvudsakliga syftet med ledarutveckling är att nå självinsikt och utveckla sig själv för att 

öka individuell kunskap, förtroende och egen styrka. Här satsar företag på att investera i det så 

kallade humankapitalet. Vid ledarskapsutveckling å andra sidan lägger företag fokus på att 

investera i det sociala kapitalet som handlar om att arbeta med att skapa nätverk, samarbete 

och relationer. Slutligen råder det en viss kritik kring kompetens-, ledar- och 

ledarskapsutveckling. Denna berör problematiken med att applicera den tillägnade kunskapen 

i sitt arbete, då utbildningarna i många fall sker utanför arbetsplatsen. (Örtenblad 2009) 

 

3. Bakgrund 

I detta avsnitt följer en beskrivning av vilka läroteorier och ledarskapsteorier 

utbildningsföretaget tar utgångspunkt i samt en redogörelse för det två-åriga projekt som 

denna studie baseras på. 

3.1 Utbildningsföretagets utgångspunkt i läroteorier 

Utbildningsföretaget arbetar efter teorin kring upplevelsebaserat lärande som yttrar sig i att 

deltagarna aktivt får utbyta erfarenheter, koppla samman dessa till de lärandeaktiviteter som 

sker under utbildningen, för att till sist diskutera och utveckla sina ledarskapsförmågor. 

Företaget utgår från en modell över upplevelsebaserat lärande, se nedan. Den tar 

utgångspunkt i en konkret upplevelse där individen aktivt agerar och observerar. Nästa steg är 

reflektion som sker både inom individen och tillsammans med de andra deltagarna. Detta steg 

sker genom att öppet dela med sig av sina reaktioner och dra slutsatser kring den nya 

erfarenheten. Steg tre i modellen innebär att individen har skapat ett nytt beteende tack vare 

reflektionen. Slutligen testar och tillämpar individen det nya beteendet i praktiken som i sin 

tur leder vidare till en ny upplevelse. Detta innebär att inlärningsprocessen är ständigt 

pågående. 
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Utbildningsföretaget har även ett särskilt förhållningssätt till sitt eget arbete genom att de ser 

sig själva som handledare snarare än lärare. Detta innebär att de istället uppmanar till ett 

aktivt deltagande. De utgår från synen på lärande som en individuell process som kräver 

anpassning och flexibilitet från den som handleder utbildningen. Till sin hjälp utgår de från en 

modell innehållande fyra olika inlärningsstilar: entusiasterna som lär genom en kombination 

av känsla och handling, kreatörerna som lär genom en kombination av känsla och 

observation, praktikerna som lär genom en kombination av handling och tanke samt till sist 

logikerna som lär genom en kombination av tanke och observation. 

3.2 Utbildningsföretagets utgångspunkt i ledarskap 

Utbildningsföretaget utgår i det aktuella utbildningsprojektet från Relationship Awareness 

Theory och vill med denna teori förmedla en medvetenhet hos cheferna om att människor är 

olika och att medarbetare kräver olika ledarskap. Varje anställd bär på olika erfarenheter och 

engagemang för sina arbetsuppgifter. Utifrån att medarbetarnas kompetens varierar måste 

ledaren anpassa sitt beteende, sin kommunikativa stil och agera flexibelt utefter vad varje 

situation och relation kräver, för att hantera den på bästa sätt. Syftet med relationsanpassat 

ledarskap är att uppnå smidigare dialog, nöjdare medarbetare och bättre resultat. Att utveckla 

sina medarbetare, menar utbildningsföretaget i förlängningen leder till att de presterar 

optimalt och därmed ökar företagets vinster. 

3.3 Det två-åriga utbildningsprojektet 

Den ledarskapsutbildning som ligger till grund för forskningsstudien är ett två-årigt 

utbildningsprogram som skräddarsytts för den specifika kunden och dess chefer på 

mellannivå. Utbildningen är uppdelad i en grundläggande del samt en uppföljning och 

fördjupning som båda skett i grupper om 15-20 personer. Den grundläggande utbildningen 

kallas för School of Skills for Managers (SoS) och bygger på Relationship Awareness Theory, 

teorin om relationsmedvetenhet. Denna menar att organisationer kan bli mer effektiva om 

samtliga medarbetare har självinsikt och insikt i sina kollegor, kontroll över sitt agerande både 

när allt går som det ska och när en konflikt uppstår. Utbildningen inleds med att deltagarna 

gör en kartläggning av sina personliga styrkor samt bakomvarande drivkrafter i relation till 

andra för att öka deras självmedvetenhet och vad som motiverar dem. Inventariets innehåll 

ligger sedan till grund för vidare arbete i utbildningen. 

 

School of Skills for Managers är uppdelad i tre moduler om totalt tio dagar. Detta för att 

komma åt de olika delarna i ledarskapet. Dessa är ledarskap och självmedvetande, ledarskap 

och kommunikation samt ledarskap och grupputveckling. I den första modulen arbetar 

deltagarna med personliga styrkor, motivation och relationer till andra. Den andra modulen 

handlar om återkoppling, kommunikation och coaching. Den sista modulen berör aktivt 

ledarskap där man bland annat arbetar med att lösa verklighetsbaserade uppgifter. 
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Den fördjupade delen av den skräddarsydda utbildningen kallas för Managers Challenge 

(MAC) och berör de olika utmaningar som chefer möter i sin roll som ledare. Även denna 

utbildning är uppdelad i tre moduler: utmana ledarskapet, konfliktkompetens och ledarskap 

samt värderingsbaserat ledarskap. Den första modulen handlar om att utmana ledarna att kliva 

utanför sin bekvämlighetszon. Den andra handlar om att deltagarna ska få insikt i hur de 

själva beter sig i en konflikt, hur andra beter sig och hur de ska hantera konflikter inom deras 

arbetslag. Den sista modulen handlar om att skapa en medvetenhet om vad deltagarna 

värderar högst hos sig själva samt hur det påverkar deras ledarskap. Det görs även en 

koppling mellan deltagarnas egna värderingar samt deras företags värderingar för att göra 

deltagarna medvetna om vad som driver dem i sitt ledarskap. 

 

I båda delarna av den skräddarsydda utbildningen arbetar man med uppgifter som lämnas ut 

efter varje genomförd modul. Uppgifterna är kopplade mellan utbildningen och deltagarnas 

arbete för att påbörja en implementering av vad de lärt, i sitt dagliga arbete. Handledarna 

arbetar även kontinuerligt med att ge återkoppling till deltagarna under processens gång. 

Sammanfattningsvis har deltagarna arbetat med konflikthantering, coaching, grupputveckling, 

värderingar, problemlösning samt återkoppling. 

 

4. Metod 

I följande avsnitt beskrivs det individperspektiv som studien utgår från, samarbetet med 

utbildningsföretaget, metodval, urvalskriterier samt hur intervjuerna gått till. Därefter 

presenteras de etiska överväganden som studien utgått från. 

4.1 Studiens fokus på individen 

Studiens syfte är att undersöka lärandeeffekterna hos varje enskild mellanchef, vilket går hand i 

hand med den teori om lärande som berörs i teoriavsnittet, se 2.2.1. Med vetskap om att lärandet 

är en process som sker inom individen och i samspel med andra och omvärlden, förstod vi att 

även ledarskap är kompetens som kan utvecklas genom interaktion mellan individ och den 

sociala omvärlden. Därav beslöt vi oss för att rikta fokus på mellanchefen och dess 

individuella läroprocess och påföljande lärandeeffekter. Detta genom att ta del av 

upplevelserna av ledarskapsutbildningen som både inkluderar individuella övningar samt 

gruppaktiviteter, vilket speglar att lärande kan ske både inom individen själv samt i samspel 

med andra.  
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4.2 Samarbetet med utbildningsföretaget 

Utifrån intresset av ledarskap och kompetensutveckling ställde vi oss frågan vilka effekter en 

ledarskapsutbildning har på en mellanchef som genomgår en sådan utbildning. Detta ledde 

fram till studiens syfte att titta närmre på lärandeeffekterna av en genomförd 

ledarskapsutbildning. Utefter syftet letade vi efter ett utbildningsföretag som arbetar med den 

typ av ledarskapsutveckling som vi var intresserade av, det vill säga mellanchefers ledarskap. 

Med hjälp av en tidigare kontakt fann vi ett företag som skräddarsyr utbildningar till kunder i 

bland annat ledarskap. Den utbildning vi valde att fördjupa oss i var ett två-årigt projekt med 

105 deltagare, som vi ansåg hörde samman med vårt syfte för studien. Varför vi valde enbart 

ett av utbildningsföretagets många projekt, var delvis att projektet var så pass stort samt att 

samtliga deltagare skulle ha samma grunderfarenheter från en och samma utbildning. 

Ytterligare en anledning var den svårighet som det skulle innebära att intervjua deltagare från 

olika typer av projekt då deltagarnas erfarenheter skulle skilja sig åt för mycket för att kunna 

jämföras. Detta i och med att utbildningsföretaget skräddarsyr och kundanpassar varje 

projekt.    

 

Samarbete med utbildningsföretaget har inneburit att vi har fått information om den två-åriga 

ledarskapsutbildningen och vilka teorier som ligger till grund för denna. Utbildningsföretaget 

har även förmedlat kontaktuppgifter till deltagare på det företag som ingick i det två-åriga 

projektet. Detta var vår enda möjlighet till att nå tidigare deltagare med tanke på att företag 

vanligtvis inte lämnar ut information om sina anställda. Vi ställde krav på vilken typ av 

respondenter som skulle medverka i studien. Dessa förmedlades till utbildningsföretaget som 

tog i sin tur tog hänsyn till kriterierna. Urvalskriterierna redogörs under rubrik 4.4. På detta 

sätt fick vi kontaktuppgifter till sex personer, fem män och en kvinna som tidigare deltagit i 

ledarskapsutbildningen.     

4.3 Etiska överväganden 

Studien tar utgångspunkt i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer ur rapporten God forskningssed 

(2011). Vetenskapsrådet skiljer mellan forskaretik och forskningsetik. Forskaretiken syftar till 

det ansvar man har som forskare gentemot sin forskning men även forskarsamhället i stort. 

Medan den största delen av forskningsetiken handlar om hur deltagare i forskningsförsök 

behandlas. De krav som ställs på forskaren för att behålla en god forskningssed, och som vi 

har valt att ta hänsyn till i intervjustudien, är krav på informerat samtycke, konfidentialitet, 

anonymitet samt nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002; Hermerén 2011) I denna 

forskningsstudie ansågs dessa punkter vara viktiga att ta hänsyn till eftersom respondenterna 

ombedes att delge sina personliga erfarenheter samt att den syftar till respondenternas eget 

ledarskap och kompetens. Utöver detta ansågs kravet på anonymitet och konfidentialitet vara 

av extra stor vikt med tanke på att det skedde ett samarbete både med ett utbildningsföretag 

och en av deras kunder. Detta för att undvika att deltagare skulle kunna spåras för 

utomstående samt inom kundföretaget. 
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Kravet på informerat samtycke innebär att respondenterna ska erhålla information kring 

villkoren för deras deltagande samt information kring studiens syfte och upplägg. (Hermerén 

2011; Kvale 1997; Vetenskapsrådet 2002) Mer specifikt innebar detta att respondenterna i vår 

studie informerades om att deltagandet var frivilligt, de hade möjligheten att dra sig ur samt 

studiens syfte och framtida publicering. Vidare gavs möjligheten för deltagarna att få ta del av 

den slutgiltiga forskningsrapporten. Denna information förmedlades både i ett 

informationsbrev som skickades via e-post samt i påföljande samtal via telefon. 

Informationen upprepades sedan i samband med intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet behandlades i enlighet med Vetenskapsrådets (Hermerén 2011) 

förhållningssätt. I praktiken innebar det att personnamn kodades, utbildningsföretaget och 

dess kundnamn inte skrevs ut, samt att utbildningsföretaget och det två-åriga projektet 

beskrevs på ett övergripande och oidentifierbart sätt. Detta för att obehöriga inte skulle kunna 

spåra de enskilda individerna, utbildningsföretaget och dess kund. Sammanfattningsvis 

innebar detta att samtliga respondenter och företag behandlades med konfidentialitet. 

4.4 Urval 

För att komma i kontakt med deltagare som genomgått ledarskapsutbildningen vände vi oss 

till vår kontaktperson på utbildningsföretaget eftersom kontaktpersonen var den som kunde nå 

dessa deltagare i första hand. Vi valde att använda oss av ett kriterieurval för att finna 

relevanta respondenter för vår studie. Nedan beskrivs de urvalskriterier som vi 

vidarebefordrade till vår kontaktperson. 

 

 Deltagarna ska vara mellanchefer med personalansvar. 

 De ska ha minst ett års erfarenhet som mellanchef. 

 De ska ha avslutat utbildning inom ett år från idag. 

 Lika många män och kvinnor. 

 De bör komma från minst tre olika utbildningstillfällen. 

 

Kriteriet kring mellanchefer med personalansvar är en av studiens stora utgångspunkter 

eftersom vi ville belysa mellanchefers position och ledarskap, som problematiserats i tidigare 

forskning. Vi sökte respondenter med minst ett års erfarenhet som mellanchef för att de inte 

skulle vara helt nya på denna position samt haft chansen att komma in i rollen som mellanchef 

med allt vad det innebär. Att vi sökte respondenter som genomgått utbildningen inom ett år 

var dels på grund av att fånga dem i ett utvecklingsstadium av sitt ledarskap, dels för att vi 

ansåg att minnena och upplevelserna av ledarskapsutbildningen skulle vara relativt nära till 

hands samt att det funnit tid och utrymme för reflektion. Att vi sökte lika många män som 

kvinnor kändes som ett naturligt val för att uppnå en mångfald i urvalet. Detsamma gällde 

kriteriet för att respondenterna skulle komma från minst tre olika utbildningstillfällen. 

Urvalskriteriet lika många män som kvinnor blev dock inte uppfyllt då vi i slutändan 

intervjuade fem män och en kvinna. Detta återspeglar företagets proportion av män och 

kvinnor på befattningen mellanchef. 
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4.5 Metodval 

Studien grundar sig på sex stycken forskningsintervjuer. Intervju som metod valdes för att få 

möjligheten att komma åt deltagarnas subjektiva upplevelse av ledarskapsutbildningen i syfte 

att tolka de beskrivna upplevelsernas mening, vilket enligt Kvale (1997) är huvudsakliga 

avsikten med forskningsintervjun som metod. Alternativet till en intervjuundersökning hade i 

det här fallet varit en enkätundersökning, men då vi önskar en djupare förklaring och 

förståelse för hur deltagarna upplevde lärandeeffekterna av ledarskapsutbildningen, ansågs 

intervjuer mer lämpliga för studiens syfte. Det finns dessutom en större möjlighet att få mer 

nyanserade svar från deltagarna i en intervju enligt Kjær Jensen (1995), vilket i sig kan spegla 

deras personliga åsikter och attityder. Förutom att intervjuer bidrar med djupare och mer 

utförliga svar jämfört med enkäter, finns också fördelen att de har en interaktiv egenskap, 

enligt Esaisson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud (2007). I och med intervju som metod 

hade respondenterna möjlighet att ställa motfrågor om något var oklart. Detta gav även oss 

möjlighet att ställa följdfrågor för att få mer djupgående svar från respondenterna.   

 

Då studien syftar till att undersöka lärandeeffekterna av den specifika ledarskapsutbildningen 

genom deltagarnas personliga upplevelse av utbildningen, fungerar respondenternas svar som 

det centrala i undersökningen. Med andra ord användes svaren från de transkriberade 

intervjuerna som underlag i en kvalitativ analys. 

4.6 Intervjuguide 

Studiens syfte och frågeställningar låg till grund för de teoretiska utgångspunkter som valdes 

ut. I samband med dessa togs teman fram ur studiens teorier för att underlätta konstruktionen 

av intervjufrågor, det vill säga att teorin ligger till grund för intervjuguiden. Dessa teman är: 

kunskap, kunskapsanvändning, ledarskap, samspelsprocess, tillägnelse, drivkrafter/ mål till 

utbildning samt personlig utveckling. Dessa skapades för att kunna säkerställa att 

intervjufrågorna skulle besvara både syftet och frågeställningarna men även beröra teorin. 

 

För att kunna finna mönster av likheter och skillnader mellan respondenterna menar Esaiasson 

et al (2007) att man bör ställa samma frågor till samtliga respondenter. Eftersom detta var vår 

ambition, strukturerades en intervjuguide innehållande knappt tjugo frågor som ställdes till 

samtliga sex respondenter. Intervjuguiden var halvstrukturerad med frågeområden styrda av 

de ovan nämnda teman samt påföljande följdfrågor. Fördelen med en relativt strukturerad 

intervjuguide är att frågorna som ingår täcker samtliga frågeställningar som önskas 

undersökas. Dessutom minskar detta risken för eventuell överflödig information som Ryen 

(2004) menar kan försvaga analysen. I och med att frågorna sökte efter respondenternas 

personliga uppfattningar och erfarenheter, insåg vi vikten av att ha en halvstrukturerad 

intervjuguide för att undvika att respondenterna svävade ut i sina svar och gav information 

som inte var relevant för det valda ämnet. En annan sida av myntet är att en på förhand fast 

struktur i intervjuguiden kan skapa blindhet hos forskaren, till följd av att den följs slaviskt 
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och mekaniskt. Med en fast struktur är det lätt att låsa interaktionen mellan den som intervjuar 

och respondenten. I och med att kontexten har stor betydelse finns därför risken att gå miste 

om denna. (Ryen 2004) Med detta i åtanke valde vi en halvstrukturerad för att inte gå miste 

om interaktion och kontexten helt och hållet. 

 

De frågor som ingår i intervjuguiden är bakgrundsfrågor följt av frågor kopplade till före, 

under och efter ledarskapsutbildningen (se Bilaga 2). Bakgrundsfrågorna ställdes för att få 

information om respondentens utbildningsbakgrund, tidigare erfarenhet som chef, praktiska 

information kring utbildningen och respondentens syn på ledarskap. Efter bakgrundsfrågorna 

följde allmänna frågor där vi önskar att respondenten utvecklar sina svar gällande 

förberedelserna i form av mål, motivation och inställning till utbildningen. Detsamma gällde 

frågorna kring respondentens egen upplevelse under utbildningen. Där bad vi respondenten 

att beskriva delar i utbildningen, hur det kunde gå till och vad upplevelsen av detta var. Till 

sist ställdes frågor om hur respondenten upplevde utbildningen i efterhand gällande vilken 

kunskap de fick, hur den använts i det dagliga arbetet samt den personliga utvecklingen. 

Dessa allmänna frågor gav respondenterna utrymme att utveckla sina svar samtidigt som vi 

kunde ställa mer specifika följdfrågor i anslutning till svaren för att komma åt den information 

som vi behövde kring lärandeeffekterna av ledarskapsutbildningen. 

 

Många av frågorna som handlar om deltagarnas upplevelser före och under utbildning var 

retrospektiva frågor, det vill säga frågor som ställs “idag” men syftar till något som skedde en 

tid tillbaka. Deltagarnas svar kan därför spegla uppfattningar de har idag kring något som 

hände för cirka ett år sedan då de genomförde utbildningen. (Trost 2010) Detta innebär att 

upplevelsen av utbildningen kan ha blivit omtolkad i och med att man lätt kan glömma 

detaljer samt att deltagarna har haft tid för reflektion. Ytterligare något vi hade i åtanke under 

frågornas konstruktion var att inte ställa frågor i form av påståenden. Detta för att undvika att 

respondenten håller med om dessa påståenden även om de inte stämmer överens med deras 

egentliga åsikt, vilket är en risk enligt Trost (2010). 

4.7 Procedur 

Innan intervjuerna skickades ett informationsbrev ut via mail till respektive respondent för att 

informera om upplägget, syftet med studien och deras deltagande samt studiens etiska riktlinjer 

(se Bilaga 1). Därefter följde ett samtal till respondenterna för att bekräfta deras deltagande, ge 

dem möjligheten att ställa frågor samt för att boka en tid för intervju. Innan första intervjun 

genomfördes en testintervju på en kurskamrat. Därefter reviderades intervjuguiden med mer 

allmänna frågor och tillhörande följdfrågor. Antalet fasta frågor minskades även för att ge 

respondenterna en större frihet att svara på frågorna utan att styras för mycket. Följdfrågorna 

ställdes enbart om dessa inte redan besvarats. 

 

Tre av sex intervjuer genomfördes i direkt kontakt med respondenten på dennes arbetsplats 

för att respondenterna med större sannolikhet skulle känna sig mer bekväma. De övriga tre 
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intervjuerna skedde per telefon på grund av geografiska och ekonomiska skäl. Fördelen med 

telefonintervjuerna var att vår påverkan som forskare blev mindre på respondenten jämfört 

med de intervjuer som skedde i direkt kontakt, det vill säga forskareffekten minskade. 

Nackdelen med intervjuerna via telefon var att man gick miste om interaktionen som uppstår i 

intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Samtliga intervjuer pågick 30 - 40 minuter och 

spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på en smartphone. Enligt Trost (2010) 

påbörjas bearbetningen av materialet inför analysen redan under själva intervjuprocessen. 

Med detta i åtanke valde vi båda att delta under samtliga intervjuer för att få en övergripande 

uppfattning av respondenternas svar. En av oss ansvarade för att ställa frågor medan den 

andra förde anteckningar och kontrollerade att vi inte missade någon fråga eller följdfråga. 

Ansvaret alternerades för att båda skulle få anta rollen som intervjuare. Anteckningar gjordes 

även för att ha en försäkran utifall ljudinspelningen blivit dålig eller inte fungerat.   

 

Efter varje genomförd intervju skedde transkriberingen i direkt anslutning för att 

intervjupersonernas svar skulle finnas tillgängliga i minnet. Respondenternas svar återgavs 

ordagrant med undantag för pauseringar och utfyllnadsord. Detta för att studiens syfte var att 

belysa vad respondenterna svarade och inte hur de svarade. Även vid transkriberingen var 

båda närvarande för att säkerställa att svaren inte missuppfattades samt att vi skulle få en 

samlad överblick av materialet till den fortsatta bearbetningen. 

4.8 Analysprocess 

Bearbetningen av datamaterialet har tagit utgångspunkt i en av Hjerm och Lindgren (2010) 

samt Ryens (2004) strategier för hur man på ett kvalitativt tillvägagångssätt analyserar 

insamlad data. Dessa författare har liknande tillvägagångssätt för denna metod men benämner 

stegen i metodprocessen på olika sätt. Analysen har även genomsyrats av den hermeneutiska 

tolkningsprocessen genom att söka mening i enskilda delar och utveckla dess mening för att 

sedan återgå till helheten. Kvale (1997) beskriver detta som en spiral där växlingen mellan 

delar och helhet succesivt leder fram till en djupare förståelse av meningen. En process som 

pågår fram till dess att intressanta mönster nås som har mening i ett större sammanhang. 

 

Det första steget i analysen var att läsa igenom intervjuutskrifterna för att få en uppfattning 

och allmän förståelse för helheten i materialet. Nästa steg bestod i att dela in det som kallas 

rådata i mindre meningsfulla enheter som representerade självständiga delar i materialet. Här 

skedde en ständig växelverkan mellan att förstå de mindre enheterna kopplat till helheten, och 

vice versa. Vid behandlingen av rådata användes meningskoncentrering, i linje med Kvales 

(1997) analysmetod, som syftar till att klargöra det viktigaste och mest väsentliga i materialet 

genom att koncentrera respondenternas svar till mer kortfattade meningar. Ytterligare orsak 

till meningskoncentreringen var att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt genom att utelämna 

upprepningar, utfyllnadsord och dylikt för att undvika att respondenternas svar fördummades. 

Därefter samlades enheterna ihop till olika kategorier som namngavs beroende på enheternas 

mening och betydelse. Detta steg benämns tematisering enligt Hjerm och Lindgren (2010) och 

är enligt dessa författare en viktig del i analysprocessen för att finna kopplingar och mönster 
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mellan respondenternas svar. Tematiseringen upprepades ett flertal gånger till dess att 

kategorierna upplevdes tydliga och fullständiga. I nästa steg grupperades de kategorier som 

berörde samma område till nya övergripande huvudrubriker, för att återfå en helhetsbild av 

materialet i enlighet med vår hermeneutiska tolkningsansats. Exempelvis grupperades 

kategorierna “Förberedelser”, “Personlig drivkraft” och “Inställning” till rubriken “Faktorer 

som kan ha påverkat lärandet och resultatet av ledarskapsutbildningen”. Resterande 

huvudrubriker var “Bakgrundsfakta om ledarskapsutbildningen”, “Hinder med 

kunskapsanvändning”, “Reflektion av ledarskapsutbildningen” och “Effekter av 

ledarskapsutbildningen”. 

 

Slutligen skapades profiler av samtliga respondenter utifrån alla huvudrubriker utom 

“Bakgrundsfakta om ledarskapsutbildningen”, då denna rubrik inte ansågs vara kopplad till 

individens personliga upplevelser av utbildningen. Denna huvudrubrik användes istället som 

kartläggning av utbildningens upplägg och innehåll. Profilerna sammanställdes utifrån två 

nyskapade kategorier. Dessa två är ”faktorer som kan ha påverkat lärandeeffekterna av 

ledarskapsutbildningen” och ”lärandeeffekter av ledarskapsutbildningen”. I detta steg har 

huvudrubrikerna, som vi talar om i stycket ovan, sorterats in under respektive nyskapad 

kategori. Huvudrubrikerna förberedelser, personlig drivkraft, inställning och hinder sorterades 

under kategorin ”faktorer som kan ha påverkat lärandeeffekterna av ledarskapsutbildningen”. 

De resterande huvudrubrikerna, reflektion och effekter av ledarskapsutbildningen, sorterades 

under den andra kategori, ”lärandeeffekter av ledarskapsutbildningen”. Dessa profiler 

skapades för att möjliggöra jämförelser och för att finna mönster av likheter och skillnader 

mellan respondenterna. Profilerna utgjorde därmed en beskrivning av varje mellanchefs 

upplevelse, vilket kom att utgöra studiens resultat.  Vidare tolkning skedde utefter studiens 

frågeställningar och teorier, varpå frågeställning ett och två besvarades gemensamt då vi 

ansåg att dessa två hörde samman. 

4.9 Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Enligt Kjær Jensen (1995) ställs det olika kvalitetskrav inom forskning. Kvalitetskraven kring 

kvalitativa metoder är inte lika entydiga som för kvantitativ metod. De kvalitetskriterier som 

Kjær Jensen (1995) däremot lyfter fram för kvalitativa metoder är sådana som rör de olika 

faserna i forskningsprocessen. Bland annat lyfter Kjær Jensen (1995) fram giltighet och 

tillförlitlighet vid datainsamlingsprocessen. Till skillnad från kvantitativa metoder innebär 

giltighet och tillförlitlighet i detta sammanhang snarare hur forskaren tolkar sina data, inte 

mätinstrumentets precision. Forskningsintervjuns giltighet understöds av att den samlar in rätt 

information, vilket styrs av att forskaren vet vilken information som söks och därför kan 

avgöra om intervjun samlar rätt information eller inte. Inför konstruktionen av 

intervjufrågorna skapades och bearbetades teoretiska utgångspunkter för studien. Detta 

gjordes för att ha en stark teoretisk grund som i sin tur skulle säkerställa att intervjufrågorna 

undersökte rätt faktorer. 

 



24 

 

Tillförlitligheten å andra sidan understöds av intervjuguidens struktur. Kjær Jensen (1995) 

menar att formen av en öppen intervju kan minska tillförlitligheten eftersom intervjuerna 

genomförs på olika sätt från gång till gång. För denna studies valdes en halvstrukturerad 

intervjuguide innehållande samma frågor till samtliga respondenter. Därmed finns en starkare 

tillförlitlighet i jämförelse med om intervjuerna hade varit av öppen struktur. I linje med vad 

Kjær Jensen (1995) uttrycker gällande kvalitativa metoders giltighet, anses denna studie ha 

relativt hög giltighet i och med att det också ställdes mer specifika följdfrågor i anslutning till 

svaren på de allmänna frågorna som intervjuguiden bestod av. Ytterligare en faktor som höjer 

giltigheten i studien är det faktum att studiens båda författare var deltagande under samtliga 

intervjuer. Dessutom skedde transkriberingen i samverkan för att undvika hörfel och 

missförstånd. Något som kan ha påverkat giltigheten negativt är att tre av intervjuerna skedde 

per telefon. Till skillnad från intervjuerna som skedde i direkt kontakt, upplevdes deltagarna 

missförstå några av intervjufrågorna vid tillfällen. Detta innebar att intervjufrågan upprepades 

eller omformulerades för att deltagaren skulle förstå. Därmed kan svaren på intervjufrågorna 

ha varierat mer än vad de skulle ha gjort om samtliga intervjuer hade skett i direkt kontakt. En 

positiv sida av telefonintervjuerna är dock att deltagarna inte anses ha påverkats lika mycket 

av forskareffekten, det vill säga vår närvaro under intervjun. 

 

I användningen av kvantitativa metoder syftar forskningsresultatets generaliserbarhet oftast 

till möjligheten att generalisera resultatet till den totala populationen (Kjær Jensen 1995). I 

denna studie har vi som tidigare nämnt använt kvalitativa metoder och undersökt vilka 

lärandeeffekter ledarskapsutbildningen har haft på den enskilda mellanchefen, därför blir 

forskningsresultatet inte generaliserbart i samma mening. Däremot kan resultaten från vår 

studie i viss mån appliceras på samtliga deltagare av den undersökta ledarskapsutbildningen 

och möjligen appliceras på mellanchefer som genomgått liknande ledarskapsutbildning. 

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt följer en redogörelse av samtliga respondenters profiler. Varje profil beskrivs 

utifrån de två kategorierna ”faktorer som kan ha påverkat lärandeeffekterna av 

ledarskapsutbildningen” och ”lärandeeffekter av ledarskapsutbildningen”.   

5.1 Profiler 

5.1.1 Profil av respondent A 

Faktorer som kan ha påverkat lärandeeffekterna av ledarskapsutbildningen 

Anledningen till att respondent A gick utbildningen var att hen fick erbjudandet att gå, samt 

att hen var ganska ny som chef och ansåg sig behöva denna utbildning. Respondent A:s mål 

med utbildningen var att gå in med ett öppet sinne, lära känna sig själv och genomföra 

utbildningen så bra som möjligt. Dennes drivkraft var att få en plattform att stå på som skulle 
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utgöra företagets syn på hur en chef ska vara. Respondentens inställning var positiv då hen 

älskar att lära sig, däröver uttrycker respondenten att hen hoppar på alla chanser som erbjuds. 

Därför blev hen glad när utbildningsmöjligheten kom. 

 

Inför första utbildningstillfället förberedde sig respondenten ingenting, dock gjordes de 

uppgifter som delades ut mellan tillfällena. Respondenten tillägger även att hen förberedde sig 

mentalt genom att släppa jobbet inför varje utbildningstillfälle. Hen anser att samarbetet under 

utbildningens gång var en viktig del och menar att gruppövningarna gav kunskap och annan 

syn på saker och ting. Det enda hindret under utbildningen, som respondent A uttrycker, var 

att tidpunkten när utbildningen skedde var till nackdel på grund av en samtida neddragning 

inom företaget. Respondenten upplever att vissa metoder och verktyg inte är riktigt 

applicerbara i sin verksamhet i dagsläget. Detta beror på flera faktorer så som respondentens 

position, att hen inte har haft alla typer av chefsroller än samt att hen inte har haft någon 

medarbetargrupp sedan utbildningen slutfördes. Dessutom har hen bytt arbetsgrupp och chef 

ett antal gånger under utbildningen, vilket har begränsat hen att arbeta långsiktigt med det hen 

lärt sig. Respondentens reflektioner av utbildningen är att upplägget för båda typerna av 

utbildningar var bra. 

 

“Det är alltid bra att komma bort från kontoret. Är du här så tänker 

man på jobb. Är man någon annanstans så är du frikopplad. Så det 

tycker jag är viktigt.” 

 

En av de första uppgifterna som respondent A fick var en självskattning där även ett antal 

kollegor skulle göra en skattning av hen. Vid detta tillfälle menar hen att det alltid är ”läskigt” 

att fråga medarbetare vad de tycker om en, men att det var bra och stärkande att få kritik. 

Övergripande önskar respondenten fler hemuppgifter och praktisk övning samt att 

fördjupningsutbildningen kunde ha varit än mer utmanande. På grund av upplevda hinder med 

kunskapsanvändningen anser respondenten att hen hittills inte haft så mycket användning av 

kunskapen men att hen har materialet tillgängligt vid behov. 

 

Lärandeeffekter av ledarskapsutbildningen 

Effekterna av utbildningen är att hen fick god kontakt med gruppen, vilket hen anser är 

värdefullt eftersom hen träffade nya kollegor som hen skapat förtroende för och trygghet till. 

Dessa kollegor menar hen, finns som stöd att ringa vid jobbiga situationer. Utbildningen har 

ökat hens förståelse för individers olikheter samt vikten av att anpassa sitt ledarskap efter 

person och situation. Respondent A menar att kursen, på ett övergripande sätt, har ökat hens 

självförtroende, självförståelse, erfarenhet och trygghet i sig själv. Dessa faktorer menar 

respondenten har utvecklat hen till en bättre ledare. Dessutom har utbildningen givit 

information om vad det innebär att vara chef på dess företag. Ytterligare har respondenten fått 

kunskap om sina egna värderingar och drivkrafter, samt hur man identifierar dem hos andra 
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och hur hen kan använda detta i olika situationer. Respondent A har slutligen fått kunskap i 

hur man är både stödjande och drivande som ledare/ chef. 

5.1.2 Profil av respondent B 

Faktorer som kan ha påverkat lärandeeffekterna av ledarskapsutbildningen 

Anledningen till att respondent B gick utbildningen var att företaget hade bestämt att 

genomföra en satsning på förbättrat ledarskap på chefsnivå samt att respondentens chef ansåg 

att hen behövde den. Respondenten uttrycker att hen inte hade några personliga mål inför 

ledarskapsutbildningen, men hade å andra sidan en personlig drivkraft. 

 

“…den personliga drivkraften är väl just det jag sa att jag anser mig 

inte vara fullärd… det finns alltid nytt att lära, nya saker, nya 

vinklingar att lägga till och reflektera ordentligt på.” 

 

Respondenten hade en förväntansfull och engagerad inställning till utbildningen. Hen 

förberedde sig inför första utbildningstillfället genom att genomföra självskattningen samt de 

övriga uppgifter som gavs inför resterande utbildningstillfällen. Respondenten anser att 

samarbetet växte fram med tiden samt att deltagarna blivit kompisar utefter utbildningens 

gång. Detta menar respondenten har utvecklat dennes nätverkande. Gruppövningarna under 

utbildningens gång handlade om reflektion, utmaningar, att våga ifrågasätta varandra och ta 

ställning till varandras åsikter, vilket respondenten anser medförde bra och ärliga dialoger. 

 

Respondenten anser att situationen inom företaget, som innebar en neddragning av personal, 

utgjorde ett hinder under utbildningen eftersom detta gjorde att deltagarna ifrågasatte 

prioriteringen av utbildningen i relation till företagets situation. När det kommer till hinder 

med kunskapsanvändning menar denne att hens vardag inte tillåter att var ledare i och med att 

det vardagliga arbetet handlar mer om operativt och administrativt arbete. Därför menar 

respondenten att hen inte får använda sina kunskaper efter utbildningen på det sätt hen önskar. 

Respondentens reflektioner kring utbildningen är att mycket av utbildningen handlade om att 

leda, operera och engagera medarbetarna. Hen tycker om idén att medarbetare utvärderade 

hens sätt att vara ledare då återkopplingen och förklaringen till medarbetarnas svar var 

givande. Respondenten menar att hen normalt sett får alldeles för lite feedback på hens 

ledarskap. Fördjupningsutbildningen menar respondenten var en utbildning i sig i att våga, att 

hjälpa andra samt att på ett konkret sätt prova på att leda och fördela arbetsuppgifter. Vidare 

beskriver respondenten hur utbildningens upplägg gav lärandet och den sociala biten en riktig 

“boost”. I övrigt tycker hen att utbildningen var spännande, utmanande och engagerande. 
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Lärandeeffekter av ledarskapsutbildningen 

Effekterna av ledarskapsutbildningen är att respondenten fått kompisar under utbildningens 

gång, ett samarbete som har utvecklat dennes nätverk. Hen har lärt sig att bli tuffare i sitt 

ledarskap och våga ifrågasätta mer. Respondenten har även fått insikt i att hen måste förändra 

sitt sätt att vara gentemot sina medarbetare, att det är svårt att vara ledare samt att 

förutsättningarna för ledarskap har förändrats sedan hen började som chef. De kunskaper som 

utbildningen har givit respondenten är att stanna upp och reflektera över vad hen lärt sig och 

reflektera över vad denne kan bli bättre på. Reflektion är ett av de största och tyngsta 

verktygen som respondenten fått med sig från utbildningen. Hen menar att reflektion är 

mycket användbart i sitt arbete och att hen försöker använda sig av det regelbundet. 

Ytterligare en kunskap som utbildningen givit respondent B är att ge feedback, vilket hen 

använder flitigare i sitt arbete idag än innan utbildningen. 

5.1.3 Profil av respondent C 

Faktorer som kan ha påverkat lärandeeffekterna av ledarskapsutbildningen 

Anledningen till att respondent C gick utbildningen var att hen blev anmäld till utbildningen 

tillsammans med alla andra chefer inom företaget. Respondent C hade inget personligt mål 

med utbildningen mer än att hen uttryckte att det är väldigt bra att bli påmind. Hen hade heller 

ingen personligt drivkraft inför utbildningen då hen inte visste vad som skulle ske på plats. 

Däremot tycker respondent C att det är både intressant och fantastiskt att analysera och göra 

tester på sig själv. Hen hade inställningen att det är fantastiskt att komma iväg två dagar 

emellanåt för att bland annat få prata om sig själv. Hen var förväntansfull och lite nervös men 

tyckte att det var spännande att få träffa andra chefer. 

 

Inför utbildningen förberedde sig respondent C genom att göra den självskattning som hen 

blivit ombedd att göra.  Samarbetet under kursen fungerade bra men respondent C är tveksam 

om samarbetet i sig hjälpte hen i sitt lärande. Respondenten uttrycker dock att samarbetet gav 

mycket genom att hen fick se människor i förhållande till teorierna som det pratades om. 

 

Under utbildningen upplevde respondent C att det var ett problem att komma in där man var 

sist i utbildningen eftersom hen upplevde att det var långt mellan de olika 

utbildningstillfällena. Däremot reflekterar respondenten att tiden ändå behövdes och är en av 

utbildningens styrkor, att den varit över tid. Ett annat hinder var uppstartsträckan i 

utbildningen på grund av händelser i företaget. I övrigt upplevde hen inga hinder under 

utbildningen. Däremot uttrycker respondent C att det finns hinder med kunskapsanvändningen 

i det dagliga arbetet. Detta menar hen beror på att vardagen inte är förpackad som när man är 

på utbildning utan att saker och ting istället flyter ihop i varandra. Hen nämner även att hen 

varit dålig på att göra de hemuppgifter som givits under utbildningens gång. 

 

Hen hade gärna fått mer feedback på sin insats på själva utbildningen samt på den 

grupprocess som pågick under utbildningstiden. Respondent C menar att handledarna blir 
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väldigt objektiva och tittar inte på hur gruppen utvecklas utan mer teorier. Hen hade gärna 

gått djupare och sett mer konfliktsituationer och hur människor reagerar, då hen tycker att 

man gled lite ovanpå personerna och dess självinsikter. Handledarna pratar heller inte om 

rollerna i gruppen, vilket respondenten uttrycker att hen saknar. 

 

Lärandeeffekter av ledarskapsutbildningen 

Respondent C tycker att handledarna har haft fingertoppskänsla och har tillåtit diskussioner 

att sväva iväg. Det viktigaste med utbildningen är helheten då hen säger att det inte går att 

peka ut delar. Utbildningen har fungerat som en katalysator som sätter fingret på och 

tydliggör saker. 

 

Respondent C upplever att effekterna av utbildningen har varit en ökad trygghet och 

självinsikt i att hen är bra på att komplettera sig själv med andras styrkor. Detta genom att 

utbildningen möjliggör jämförelse med andra människor i olika sammanhang. Dessutom 

accelererar självinsikten under en sådan här utbildning och hen lärde sig att acceptera både 

bra och dåliga sidor hos sig själv. 

 

Respondenten har även fått ett utbyggt nätverk som resulterat i möjligheten att göra 

affärslösningar med andra kollegor än tidigare. Kunskapen som respondent C har fått med sig 

av utbildningen är att hen lärt sig varför hen är på ett visst sätt mot andra och att människor 

har olika profiler som man kan förhålla sig till på olika sätt. Respondent C:s 

kunskapsanvändning uttrycks i att hen försöker förstå vilken typ av människa hen pratar med 

och försöker även arbeta mycket med feedback och att bekräfta människor. 

5.1.4 Profil av respondent D 

Faktorer som kan ha påverkat lärandeeffekterna av ledarskapsutbildningen 

Respondent D:s anledning till att gå utbildningen var att utbildningspaketet var ett program 

som samtliga chefer inom konsultrörelsen skulle gå. Den var obligatorisk. Hens mål med 

utbildningen kom efterhand när hen fick reda på vad utbildningen handlade om och vad de 

skulle lära sig. Utefter det uppkom målet att utveckla och använda kunskaperna kring sina 

drivkrafter och vilken personlighet hen har, samt att använda dessa insikter i sina kommande 

medarbetarsamtal. Respondent D uttrycker även att hen inte hade målet att bli bäst i kursen. 

En drivkraft som respondenten beskriver är att en ledare eller chef aldrig kan bli fullärd, 

därmed drivs hen av att ständigt utvecklas och bli bättre i sitt ledarskap. Hen menar att 

utbildningen i sig är ett verktyg att använda för att förbättra sitt ledarskap. Inför 

ledarskapsutbildningen uttrycker respondent D att hen inte förberedde sig på något sätt, 

däremot repeterade hen materialet hela tiden under kursens gång. Respondenten åkte alltid till 

utbildningstillfället med en positiv inställning. 
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Respondent D uttrycker att samarbetet självklart påverkade hen på så vis att hen nu kan 

rådfråga de andra deltagarna på ett annat sätt än om de inte hade träffats på utbildningen. Hen 

upplevde inte några direkta hinder under utbildningens gång, däremot är dennes största 

farhåga att fortsätta i samma gamla hjulspår trots all nyvunnen kunskap. Respondenten menar 

heller inte att det finns hinder med kunskapsanvändningen utan att hen har kunnat använda sig 

av all kunskap efter utbildningens gång. Hen menar att det mer är en fråga om tid och 

prioritering. 

 

Respondent D:s reflektioner av utbildningen är att alla delar var mycket bra, det var en bra 

mix att sitta i både “skolbänken” samt att utföra praktiska övningar. Hen menar att 

aktiviteterna utanför utbildningsrummen fick igång andra tankegångar och att det hade blivit 

tråkigt om de enbart hade haft föreläsningar. Respondenten uttrycker att det var bra att det 

gavs mycket tid till att reflektera och diskutera över problemställningar med de andra 

deltagarna. 

 

“Det kändes väldigt avspänt och det fanns tid för att dyka djupare i 

vissa frågor.” 

 

En viktig del under utbildningen menar respondent D var erfarenhetsutbytet mellan 

deltagarna. I och med att företaget är spritt över hela landet ansåg hen att utbildningen var ett 

eminent tillfälle att träffa kollegor och byta erfarenheter inom utbildningsområdet.   

 

Lärandeeffekter av ledarskapsutbildningen 

Effekterna av ledarskapsutbildningen anser respondent D är att man får en annan bild av 

cheferna och kan upptäcka nya kompetensområden hos dessa. Hen har fått en närmare kontakt 

med vissa deltagare som har bidragit till ett bättre samarbetsklimat på företaget. Respondenten 

menar att hen har fått ett vidgat synsätt på hur människor agerar och inte bör agera i vissa 

situationer samt att utbildningen har lett till att hen vill fortsätta utveckla de saker hen kan bli 

bättre på. 

 

Det som respondent D har haft mest nytta av är vad hen kallar för personlighetsbitarna. Dessa 

är självinsikt, struktur i sitt ledarskap, insikt i sitt ledarskap samt slutligen varför hen agerar 

som hen gör. Respondenten menar även att hen fått en metodik att använda och ta hjälp av, 

som sitter i bakhuvudet, även om hen inte använder kunskaperna i ett dagligt bruk. De 

kunskaper som respondenten använder i sitt arbete idag är vad som kännetecknar en viss 

person samt att hen måste behandla alla på olika sätt. Detta menar respondenten att hen 

använder när hen pratar med sina medarbetare samt vid kommande hel-, halvårsavstämningar 

och målsamtal. 
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5.1.5 Profil av respondent E 

Faktorer som kan ha påverkat lärandeeffekterna av ledarskapsutbildningen 

Respondent E genomförde denna ledarskapsutbildning med anledning av att hen blev 

tillfrågad av sin chef, då i princip alla chefer skulle gå denna.  Från början hade respondenten 

inget personligt mål med utbildningen utan det kom successivt. Målet blev med tiden att 

kunna ta med sig de verktyg som hen jobbat med och använda dem som ett stöd i vardagen. 

Drivkraften och inställningen för att gå utbildningen var att respondent E i allmänhet tycker 

att det är intressant med ledarskapsfrågor. Respondenten har själv inte sökt utbildningen utan 

uttrycker att hen fått den lite i knät. Respondent E förberedde sig genom att gå efter den 

packlista som delades ut och insåg då att de inte kommer att sova inomhus. I övrigt visste hen 

väldigt lite innan utbildningen drog igång. 

 

Samarbetet har påverkat respondent E genom att hen har kunnat ta till sig och lära en del av 

andra personers egenskaper. Samarbetet beskriver hen som öppenhjärtigt och speciellt den 

delen som innehöll sammansvetsande aktiviteter. Detta samarbete innebar att hen fick arbeta 

ihop med chefer från olika affärsområden i företaget. 

 

Under utbildningen skedde förändringar i företaget som respondent E menar var dåligt och 

synd och som kan ha påverkat upplägget i utbildningen till viss del. Det blev ryckigt då vissa 

deltagare inte kunde gå hela utbildningen och försvann ur gruppen. Hen uttrycker även att det 

till en början var ett hinder att våga öppna upp sig i dem delar i utbildningen som krävde det. 

Efter att respondent E genomförde sin självskattning skedde en del personalförändringar som 

innebar att hen inte kunde återkoppla till vissa av de kollegor som gjort en motsvarande 

skattning på hen. Detta innebar ett hinder i respondent E:s lärande då denna uppgift inte 

kunde slutföras på rätt sätt. Respondenten reflekterar över att utbildningens effekter hade varit 

sämre om man hade suttit i sina egna kontorslokaler istället för att vara på en kursgård. Hen 

gillar variationen i utbildningens upplägg i att vara både inne, ute och aktiva i 

övningar.  Respondent E fick känslan av att upplägget ibland inte var så genomtänkt men att 

hen efter ett tag insåg att utbildningstillfällena hölls i samma anda och därmed var 

genomtänkta. 

 

Lärandeeffekter av ledarskapsutbildningen 

Effekterna av utbildningen är enligt respondent E att hen har fått väldigt mycket nya kollegor 

som hen lärt sig att jobba ihop med, vilket respondenten upplever är en av de sakerna som gett 

mest. Självskattningen gav en medvetenhet om att egna goda egenskaper kan uppfattas på ett 

annat sätt av andra. Feedbacken hen fick från andra innebar att hen lärde känna sig själv mer. 

Hen nämner återigen att samarbetet mellan olika affärsområden i företaget har varit allra 

viktigast tillsammans med själva utbildningspaketet. Hen har haft mycket dialog med många 

av kollegorna från utbildningen. Respondenten menar att hen är mer genomtänkt och mer 

medveten om sitt ledarskap efter att ha gått utbildningen. Hen känner sig dessutom lugnare, 

mer försiktig och eftertänksam. 



31 

 

Respondent E uttrycker att effekterna från utbildningen framförallt är att hen är mer förberedd 

i obekväma samtal och att det finns möjligheter att styra samtalet om man förbereder sig och 

är medveten om vem eller vilka hen ska träffa. Ytterligare en av de viktigaste effekterna av 

utbildningen, enligt respondent E, är att hen har lärt sig mycket om sig själv och förstått 

människors olikheter och att människor kan förändras i konflikt. Hen har även lärt sig att man 

kan låna beteenden från kollegor. Respondent E har slutligen använt sig av 

utbildningsmaterialet vid medarbetarsamtal. 

5.1.6 Profil av respondent F 

Faktorer som kan ha påverkat lärandeeffekterna av ledarskapsutbildningen 

Anledningen till att respondent F gick ledarskapsutbildningen var i enlighet med företagets 

strategi, att alla chefer och säljare inom företaget skulle gå ett utbildningspaket. Hens mål 

med utbildningen var att få en gemensam tyngdpunkt för vad som är viktigt för chefer och 

medarbetare inom företaget. Respondenten har bara varit positiv till utbildningen och har 

drivit på en hel del själv till att utbildningen skulle genomföras, både för sig själv och för de 

chefer som hen har personalansvar över. 

 

“Jag är en person som väldigt sällan ser nackdelar när man får en 

utbildning bekostad och man åker iväg.”   

 

Respondent F förberedde sig till varje utbildningstillfälle genom att utföra de uppgifter som 

deltagarna fick inför träffarna. Det enda hinder som respondenten upplevde under 

utbildningens gång var att företaget genomgick en neddragning, vilket skedde samtidigt som 

ett av utbildningstillfällena. Detta ansåg hen blev en miss, men att det ändå blev så bra som 

det kunde utefter situationen. Hen uttrycker att det många gånger blir väldigt positivt och 

givande att ta hjälp av andra som man redan fått tillit och relation till. Hen tog sig inte tid att 

ta hjälp av andra i den mån hen tänkt sig, när hen väl kommit tillbaka till sin vardag. Detta är 

ett av de hinder respondent F har med kunskapsanvändningen. Ytterligare hinder är hen 

upplever att allting från utbildningen inte passar dennes arbete. 

 

Respondent F:s reflektioner kring kursen är att det var bra att gruppsammansättningarna, i 

stort sett, var desamma under hela utbildningen. Vidare reflekterar respondenten över att hen i 

början av utbildningen tänkte att hen skulle glömma av saker mellan utbildningstillfällena. 

Detta på grund av att utbildningens upplägg var uppdelat i ett antal tvådagars-pass med 

relativt lång tid mellan. Trots detta menar hen att upplägget var bra då det gav möjlighet till 

att reflektera över det som lärts samt att utbildningen inte blev för intensiv. Respondent F 

beskriver att båda typerna av utbildningar gick ut på att få riktlinjer samt att hen fått en 

värdeskapad grund och värderingar som är viktiga för att respondenten ska vara den hen är, 

både i sitt ledarskap, chefskap och i sin privata person. Ytterligare reflekterar respondenten 

över att det är deltagarna som på ett vis skapat modulerna och gjort dem till vad de blev, men 

också att det har varit ett bra och flexibelt upplägg. Hen menar på att upplägget hänger på att 
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deltagarna öppnar upp sig, reflekterar och delger tankar och åsikter utifrån de regler som de 

arbetade med. 

 

Lärandeeffekter av ledarskapsutbildningen 

Respondent F menar att de två olika utbildningarna har bidragit till att forma hen till den 

ledare hen är idag. Respondenten menar att utbildningarna har givit insikt i varför hen agerar 

och reagerar som hen gör ibland. Detta förklarar hen beror på dennes värdegrund samt att hen 

själv har möjligheten att hanterar och styra vissa situationer på ett medvetet sätt om hen bara 

tänker efter. 

 

Respondenten uttrycker att hen har tagit de verktyg och läromedel som passat hen som 

person, hens roll och situation. Respondenten berättar vidare att hen efter samtal med andra 

deltagare insett att det är lite olika från individ till individ vad som är applicerbart i dessa 

personers arbete. Respondent F beskriver att man “boostar” väldigt mycket energi under 

utbildningen och detta resulterar i att man måste hålla kontakten och använda kollegor som 

bollplank i svåra situationer, vilken hen sa att hen gjort vid ett tillfälle. Hen menar att om man 

har utmaningar och problem ska man ta hjälp av varandra. 

 

“...oftast så du är det inte alltid ensam utan det finns väldigt många 

runt omkring dig som kan hjälpa dig i svåra situationer.” 

 

Respondenten har som effekt av utbildningen fått klarhet i att hen vill fortsätta med ledarskap 

i någon form, dock inte nödvändigtvis som chef. Hen vet att hen är bra på att vara ledare och 

vill fortsätta utveckla ledarskapet. Som ett resultat kom också medvetenhet och ett kvitto på 

att respondent F vet om hur hen själv är genom att hen reflekterat över de ingående samtal 

som pågick under utbildningen. Respondenten har fått kunskap i att förstå hur andra 

människor kan uppfatta hen beroende på situation. En bra lärdom genom de här åren har varit 

att hen kan låna saker som inte alltid finns hos hen själv och att hen har utvecklats med att 

försöka fundera innan hen agerar och reagerar. Under utbildningen jobbade hen och de andra 

deltagarna med att coacha och öva samtal och detta är något som respondenten uttrycker att 

hen använt efteråt. Hen reflekterar över att ge och ta feedback är två olika sätt att arbeta på. 

Även resultatet från en av uppgifterna i att skapa en handlingsplan för en verklig 

arbetsutmaning, har hen använt sig av i sitt management-team. Sammanfattningsvis uttrycker 

respondent F att det var bra att hen fick med sig en del bra verktyg att använda sig av i sin 

egen vardag vid olika tillfällen och behov. 
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5.2 Tolkning av resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av profilerna att tolkas och jämföras för att finna mönster av 

likheter och skillnader. Detta för att beröra studiens syfte som är att undersöka 

lärandeeffekterna av en genomförd ledarskapsutbildning utifrån varje mellanchefs upplevelse. 

Sedermera kommer profilerna inte behandlas individuellt utan tolkas mer generellt utifrån 

studiens tre frågeställningar, för att kunna dra slutsatser och kopplingar till studiens 

teoretiska utgångspunkter.  

5.2.1 Har deltagarna tillägnat sig kunskap och hur har den i så fall kommit till användning?  

Har det uppkommit hinder under kunskapsanvändningen?  

Samtliga deltagare menar att utbildningen har lett till ett utökat nätverk och nyfunna kollegor 

från andra affärsområden. Detta beskriver de har inneburit ett förbättrat samarbetsklimat inom 

företaget i stort. Deltagarna berättar vidare att de har kunnat dra nytta av varandras 

erfarenheter och stöd under utbildningens gång men även i efterhand genom stödjande samtal 

i svåra situationer. Att deltagarna har kunnat rådfråga varandra och dela med sig av sina 

erfarenheter menar de beror på en uppbyggd tillit och förtroende för varandra. Detta resultat 

visar på att ledarskapsutbildningen delvis har haft en ledarskapsutvecklande funktion då 

deltagarna har bekräftat att utbildningens upplägg har bidragit till att skapa nätverk och 

relationer för ökat samarbete och erfarenhetsutbyte inom företaget. Detta innehåll i 

utbildningen går att jämföra med det som Bouty (2000) samt Tsai och Ghoshal (1998) i Day 

(2000) kallar för socialt kapital. Författarna delar in socialt kapital i tre olika dimensioner 

vilka återspeglas i denna ledarskapsutbildning. Dessa är strukturellt, relationsorienterat samt 

kognitivt socialt kapital. Den strukturella dimensionen rör nätverksknytandet som samtliga 

deltagare har nämnt. Den relationsorienterade dimensionen berör det personliga utbytet av det 

som deltagarna uttrycker som utbyte av erfarenheter och stöd till följd av den uppbyggda 

tilliten och förtroendet för varandra. Den sista dimensionen, den kognitiva, handlar om 

känslan av samhörighet, i detta fall om företagets gemensamma mål och visioner om hur en 

chef förväntas vara. Detta är något som två av respondenterna har uttryckt att de haft som 

drivkraft och mål inför utbildningen samt någonting utbildningen i slutändan har bidragit med 

ökad förståelse i. Det generella erfarenhetsutbytet och det aktiva deltagandet som har varit ett 

ständigt inslag under utbildningen visar att det har skett ett så kallat upplevelsebaserat lärande 

hos deltagarna. Detta går hand i hand med både vad Jarvis et al. (2003) anser är bäst anpassat 

för vuxna samt med utbildningsföretagets filosofi kring lärande. 

 

Större delen av deltagarna har även fått ökad förståelse för individers olikheter och att man 

bör anpassa sitt ledarskap efter person och situation och därmed behandla alla individer på 

olika sätt. Denna förståelse och flexibilitet använder flertalet respondenter bland annat i olika 

typer av samtal med medarbetare. Detta speglar att utbildningen har berört ett transformativt 

ledarskap som enligt Burns (1978) i Anderson (1993) handlar om att ta hänsyn till anställdas 

olika behov och motiv. Anderson (1993) menar att förmågan att förstå och anpassa sitt 

ledarskap efter människors olikheter bringar en mer kraftfull och positiv påverkan på sina 
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underanställda. Ytterligare nämner Anderson (1993) betydelsefulla faktorer i ett 

transformativt ledarskap, bland annat kommunikation, rådgivning och mänsklig utveckling. 

Även här ser vi en koppling mellan transformativt ledarskap och de verktyg som deltagarna 

fått genom utbildningen. Feedback, coaching och övningar i medarbetarsamtal är sådant som 

har utvecklat deltagarnas personliga kommunikativa förmåga och vidare lett till att de som 

chefer har verktyg att utveckla sina medarbetare. En gemensam uppfattning kring 

utbildningens effekter är att den givit deltagarna självinsikt, det vill säga att de har blivit mer 

medvetna om både sina bra och dåliga egenskaper. Det som bidragit till denna insikt har 

enligt deltagarna, i största mån, varit självskattningen och feedbacken från kollegor och 

närstående som utfördes i början av utbildningen. Självskattningen innebar att deltagarna fick 

lära sig identifiera drivkrafter och värderingar hos sig själv och hos andra. Att deltagarna 

ständigt fick tid till reflektion och eftertanke under utbildningstillfällena har även det påverkat 

deltagarnas självinsikt. Ännu en viktig del i transformativt ledarskap är medvetenheten av 

både styrkor och svagheter hos sig själv (Anderson 1993). Detta är något som går i linje med 

deltagarnas gemensamma uppfattning kring vad självinsikten bidragit till. 

 

Att utbildningen skedde i grupp med aktiva samarbetsövningar anser deltagarna har lett till att 

de har fått perspektiv på saker och ting, bland annat att kunna se människor i förhållande till 

de teorier som utbildningen berörde. Samarbetet i grupp har även givit deltagarna insikt i att 

de kan “låna” egenskaper och beteenden från kollegor för att komplettera sig själv. 

När det kommer till lärande anser Illeris (2007) och Filstad (2012) att reflektionen är en viktig 

del i läroprocessen. Det är genom reflektion som människan kan förstå och bearbeta sitt 

lärande och sina erfarenheter och därefter omvandla dessa till ny kunskap. De verktyg som 

deltagarna framförallt uttrycker att de fått och använder sig av, är reflektion samt att ge och ta 

feedback. Några deltagare nämner även att de lärt sig kunna styra samtal och situationer om 

man på ett medvetet sätt förbereder sig, inför exempelvis obekväma samtal med medarbetare. 

Det faktum att deltagarna uppgett att de fått tid och utrymme för reflektion samt att de ser 

reflektion som ett verktyg, visar på att utbildningen givit deltagarna en förståelse för att 

reflektion är en del av läroprocessen. Detta visar även på att utbildningen har tagit hänsyn till 

denna viktiga del i lärandet som är väsentlig för att deltagarna ska kunna tillägna sig ny 

kunskap.   

 

Vad gäller hinder och begränsningar med kunskapsanvändningen uttrycker två av deltagarna, 

A och B, att de inte haft rätt förutsättningar för att implementera och använda de kunskaper 

som de tagit till sig under utbildningen. Respondent A menar att anledningen till att hen inte 

kunnat använda sin kunskap är på grund av att hen tillfälligt inte hade något personalansvar 

efter det att utbildningen var genomförd. Detta innebar att respondenten inte fick mäta sin 

utveckling och kunskap mot ett arbetslag. Respondent B å andra sidan upplever att dennes 

arbetsuppgifter och chefsposition idag inte tillåter hen att praktisera sitt utvecklade ledarskap. 

Hen beskriver sitt dagliga arbete som till största delen administrativt och operativt vilket tar 

bort en stor del av ledarrollen ur hens chefsbefattning. Därför menar respondent B att 

ledarutvecklingen får en väldigt liten del av vardagen och att hen därmed inte kunnat använda 
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allt hen lärt sig. Ett annat hinder med kunskapsanvändningen är enligt respondent C att 

vardagen inte är förpackad på samma sätt som utbildningen är. Filstad (2012) menar att målet 

med lärande är att kunna använda den kunskap man tillägnat sig i konkreta situationer, 

därmed menar vi att målet med utbildningen bör vara detsamma. Det faktum att några av 

deltagarna anser att de inte kunnat nyttja all sin tillägnade kunskap, bildar ett gap mellan 

utbildningens mål och vad den faktiskt resulterar i. Å andra sidan ligger svårigheten i att 

utforma en utbildning, så att allt innehåll blir applicerbart i konkreta situationer för samtliga 

deltagare väl tillbaka på arbetsplatsen. Problemet med kunskapsanvändningen för den här 

ledarskapsutbildningen tror vi delvis kan bero på att alla deltagare i vår studie har olika 

positioner och förutsättningar för att använda kunskapen. Det här utbildningsprojektet har i 

stort sätt sett likadant ut för alla 105 deltagare som genomförde utbildningen. Att försöka 

skräddarsy en utbildning på ett individuellt plan som passar samtliga deltagare, skulle vara 

oerhört tidskrävande och näst intill omöjligt vilket förklarar att utbildningen i detta fall istället 

är anpassad efter kundföretagets specifika krav. Något vi tror kan underlätta processen från 

lärande till kunskapsanvändning och minska gapet mellan målet och resultatet, är att anpassa 

utbildningen efter grupper av individer. För att på ett lättare sätt anpassa innehållet i 

utbildningen så att deltagarna når sista steget i läroprocessen, kunskapsanvändning, menar vi 

därigenom att utbildningsföretaget bör samla chefer med liknande positioner och 

arbetsuppgifter i samma grupp. 

 

En företeelse som samtliga deltagare tog upp som ett mer eller mindre hinder under 

utbildningens gång var den neddragning som skedde inom kundföretaget. Detta innebar 

exempelvis att deltagarna ifrågasatte prioriteringen av ledarskapsutbildningen, att de upplevde 

sig vara på fel plats vid tidpunkten samt att neddragningen tog tid från utbildningen till 

diskussion om deras företagssituation. Å andra sidan menar deltagarna att det fanns en 

förståelse och flexibilitet från utbildningsföretaget som gav tid och utrymme för den specifika 

händelsen, vilket uppskattades. De tre faktorer som Jarvis et al. (2003) menar är viktiga för att 

vuxna skall vara motiverade till att lära är att lära för att uppnå ett mål, att ingå i en social 

interaktion samt att lära för lärandets skull. Det faktum att en del av deltagarna yttrat att de 

ansåg sig vara på fel plats vid neddragningen samt att prioriteringen av 

ledarskapsutbildningen ifrågasattes, kan ha påverkat deltagarnas motivation till att lära. 

Däremot motiverades större delen av deltagarna till att gå utbildningen och lära sig, eftersom 

de lockades av utbildningen som social aktivitet samt interaktion med andra affärsområden 

och kollegor inom företaget. Därmed anses deltagarna trots allt ha haft tillräckligt med 

motivation till att lära sig under utbildningen. 

5.2.2 Har utbildningen påverkat deltagarnas personliga utveckling av ledarskapet? 

När det kommer till deltagarnas personliga utveckling har de givetvis uppgett olika faktorer 

samtidigt som det finns likheter mellan deltagarna. En av de faktorer som samtliga 

respondenter har uppgett är en ökad självinsikt. Respondent A har uppgett faktorer som ökat 

självförtroende, erfarenhet och trygghet i sig själv. Även respondent C upplever en ökad 

trygghet efter avslutad utbildning. Ytterligare har respondent A insett vikten av att båda kunna 

vara stödjande och drivande som ledare. Sammanfattningsvis menar respondenten att 
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utbildningen har utvecklat hen till en bättre ledare. En liknande uppfattning är den som 

respondent F uttrycker. Denna respondent menar att hen fått klarhet i att hen vill fortsätta som 

någon form av ledare. Utbildningen har även givit respondent F en personlig värdeskapad 

grund med värderingar som bidragit till att skapa hen till den ledare hen är idag. 

 

Respondent B har fått insikt i att det är svårt att vara ledare men utbildningen har lärt hen att 

våga ifrågasätta mer samt att bli tuffare i sitt ledarskap.  Respondent D å sin sida uppger att 

hen har haft mest nytta av självinsikt samt ökad struktur och insikt i sitt ledarskap. Detta 

återger även respondent E som vidare upplever ett ökat lugn, försiktighet och eftertänksamhet 

i sin roll som ledare. Vidare nämner respondent D att hen efter utbildningen vill fortsätta 

utveckla det hen kan bli bättre på vilket respondenten ansåg att utbildningen i sig var ett gott 

verktyg för. Viljan att fortsätta utvecklas återspeglas i det som respondent D uttryckte som en 

personlig drivkraft inför utbildningen, nämligen att hen aldrig kan bli fullärd. 

 

Större delen av det som deltagarna uttrycker ovan syftar till det som inom 

ledarskapsutveckling definieras som ledarutveckling. Till skillnad från ledarskapsutveckling 

som fokuserar på socialt kapital, vilket vi nämnde under frågeställningen ovan, innebär 

ledarutveckling en satsning på det individuella humankapitalet. Det vill säga en satsning på 

inommänskliga kompetenser. (Coleman 1988; Gardner 1993 i Day 2000) Som vi tidigare 

nämnt har denna utbildning bidragit med ett ökat samarbete och nätverkande inom företaget. 

Vi kan även dra slutsatsen att utbildningen har utvecklat varje enskild mellanchef på ett 

personligt plan, då många av dem uttrycker ett ökat självförtroende, självinsikt och trygghet i 

sitt ledarskap. Att cheferna har lärt sig skapa samverkan och fått ett utökat nätverk går även i 

linje med en av de tre förmågor och beteendemässiga krav som Storey (2004) redogör för, att 

representera organisationen. Detta krav och denna förmåga är av stor vikt, inte minst på 

mellanchefsnivå, då de behöver kunna samverka och vara lyhörd för andras perspektiv för att 

både ta och ge direktiv i enlighet med organisationens mål.   

 

Ett annat krav som ställs på ledare är förmågan att leverera förändring. Denna innebär bland 

annat att kunna kommunicera, inspirera och vara stöttande som ledare. (Storey 2004) Detta är 

något som bland annat respondent A uttrycker, då hen lärt sig vara mer stöttande än enbart 

drivande som chef. Skapa mening till helheten syftar till ledarens förmåga att läsa av 

omgivningen för att kunna kartlägga styrkor och svagheter hos både medarbetare, sig själv 

och organisationen i stort. (Storey 2004) Även denna förmåga uttrycker flertalet respondenter 

att de har gjort framsteg i. Respondent A, C och D anser att de har utvecklat sin förmåga att 

förstå vad som kännetecknar en viss person och därmed lärt sig anpassa hur hen ska 

kommunicera med personen i fråga. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Denna studie gjordes i samarbete med ett utbildningsföretag för att i första hand komma i 

kontakt med en ledarskapsutbildning på mellanchefsnivå. Vidare genererade samarbetet 

kontaktuppgifter till sex deltagare som vi senare tog kontakt med på egen hand. I övrigt har 

samarbetet inte upplevts vara i beroendeställning till utbildningsföretaget, utan arbetet med 

studien har skett självständigt. Utbildningsföretaget har sedermera fungerat som en 

informationskälla kring det två-åriga utbildningsprojektet, vi har därmed inte arbetat på 

uppdrag. Istället har vi drivits av vårt personliga intresse i denna forskningsfråga.  

 

Kontakten med deltagarna förmedlades via utbildningsföretaget och de ansvariga för 

utbildningsprojektet, vilket vi anser bör diskuteras ur en etisk synpunkt. Förutom att vi 

framförde studiens urvalskriterier och att deltagarna uppfyllde dessa, vet vi inte på vilka 

grunder deltagarna valdes ut. Det finns en risk att deltagarna valdes ut med anledning att de 

ansågs vara särskilt goda representanter för utbildningen och på grund av detta kan deltagarna 

ha upplevt ett krav på att ställa upp och delta i intervju som goda exempel. Däremot uttrycktes 

det tydligt från vår sida, både i informationsbrevet och innan intervjuerna, att deltagandet var 

frivilligt och att de hade möjligheten att dra sig ur när som helst. Dessutom har samtliga 

deltagare i kontakten med oss godkänt att de vill delta och visat ett stort intresse i att ingå som 

respondenter i vår studie.  Därmed anses det etiska kravet på frivilligt deltagande ha 

tillgodosetts.  

 

Antalet respondenter för studien var sex stycken vilket har påverkat studiens 

generaliserbarhet. Vår initiala förfrågan av antal respondenter var mellan sex och åtta 

deltagare. Att det i slutändan blev sex intervjuer berodde på att vi endast fick kontaktuppgifter 

till dessa. I och med att studiens syfte är att nå en djupare förståelse för varje enskild 

mellanchef, snarare än att nå ett brett och generaliserbart resultat, ansågs sex deltagare vara ett 

rimligt antal. Dessutom är intervju som metod tidskrävande i aspekter av transkribering, 

analys och tolkning. Med tanke på tidsramen för arbetet blev detta ytterligare en anledning till 

att vi nöjde oss med sex deltagare. En positiv påverkan på resultatets generaliserbarhet är 

dock att respondenterna var deltagare från sammanlagt fyra olika utbildningstillfällen, vilket 

följaktligen innebär att urvalet har en större variation än om samtliga hade kommit från ett 

och samma utbildningstillfälle. Ett av urvalskriterierna, “lika många män och kvinnor”, blev 

som tidigare nämnt inte uppnått på grund av att det mer eller mindre återspeglar 

kundföretagets proportion av kvinnor och män. Det faktum att vi enbart intervjuade en 

kvinna, tror vi inte har påverkat varken tillförlitligheten eller giltigheten. Däremot anser vi att 

det hade varit av intresse att intervjua fler kvinnor på mellanchefsnivå för att få det kvinnliga 

perspektivet på ledarskap. Detta är dock en helt annan fråga, vilken vi inte tar ställning till i 

denna studie.  
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Inför intervjuerna genomfördes en testintervju på en kurskamrat vilket kan ifrågasättas då 

denne varken är chef eller har egen erfarenhet av en ledarskapsutbildning. Detta gjorde att 

kurskamraten inte kunde besvara intervjufrågorna utifrån personliga erfarenheter på ett 

verklighetstroget sätt, så som mellancheferna senare ombeddes göra. Därmed blev det svårt 

att estimera hur lång tid intervjuerna skulle ta eftersom kurskamratens svar inte blev lika 

omfattande som vi förväntade oss att mellanchefernas svar skulle bli. Den tid vi beräknade att 

intervjun skulle ta var 45 till 60 minuter. I själva verket tog intervjuerna enbart lite drygt en 

halvtimme. Hade vi vetat att intervjuerna enbart skulle ta en halvtimme hade bokningen av 

intervjuerna underlättats då deltagarna inte hade behövt sätta av lika lång tid till intervjuerna 

som de faktiskt förberett sig till. Dessutom hade det funnits möjlighet att intervjua ännu en 

deltagare. En fördel med den testintervju som ändå gjordes var att vi insåg att vi hade för 

många frågor. Detta ledde till att strukturen bearbetades och antalet frågor blev färre. Istället 

omformulerades dessa till öppna frågor med tillhörande följdfrågor som ställdes vid behov. 

Ytterligare anses testintervjun ha bidragit till en insikt i att frågorna berörde rätt faktorer och 

område, det vill säga att intervjuguiden är valid. 

 

Även deltagarnas svar på intervjufrågorna bör diskuteras. Eftersom utbildningsprojektet 

pågick i två år samt att intervjuerna ägde rum ungefär ett år efter avslutad utbildning, har 

deltagarna haft tid att reflektera över erfarenheterna och det de lärt sig. Detta ansågs i början 

av studien som en fördel då deltagarna skulle ha fått distans till utbildningen och hunnit 

fundera kring den. I efterhand anses detta snarare som en nackdel då deltagarna vid vissa 

tillfällen hade svårt att komma ihåg en del av utbildningens innehåll, tankarna inför 

utbildningen och specifika exempel. Ytterligare en nackdel anses vara att respondenterna kan 

ha omkonstruerat deras minnen från utbildningen, vilket kan ha resulterat i snedvridna svar 

och felaktigt resultat.  

6.2 Resultatdiskussion och slutsats 

Sett ur ett större perspektiv, kan vi nu dra slutsatsen att ett lärande har skett hos samtliga 

deltagare. Detta motiveras med studiens definition av lärande (se 2.2.1). Varje enskild 

mellanchef har upplevt individuella förändringar i resultat av utbildningen genom olika typer 

av psykologiska processer, exempelvis reflektion. Lärandet har även skett i samspel med de 

övriga deltagarna och den materiella omvärlden. I det här fallet har undervisningen lett till ett 

lärande eftersom utbildningen har varvats med teoripass och praktiska övningar och 

utmaningar vilket har stimulerat deltagarnas läroprocesser. Däremot har deltagarna lärt sig 

olika saker av utbildningen trots att upplevelserna har varit snarlika. Detta kan förklaras med 

att deltagarna har olika erfarenheter att knyta samman med de nya impulserna under 

tillägnelseprocessen. Dessutom riktar olika personer uppmärksamheten mot olika saker och 

intryck vilket även det gör att lärandet blir individuellt (Illeris 2007). Det som ytterligare 

påverkar tillägnelseprocessen är enligt Illeris (2007) en utbildnings innehåll och personlig 

drivkraft. Vi kan konstatera att det var väldigt få av deltagarna som hade en stark och tydlig 

personlig drivkraft inför utbildningen, vilket kan ha påverkat hur de har tagit till sig 

kunskapen och vad som ansetts vara av vikt för just dem. Anledningen till att deltagarna 
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saknade en drivkraft kan ha att göra med att de inte självmant sökt utbildningen utan att de 

blivit ombedda att gå den. Därmed skedde inte utbildningen på eget initiativ och ett personligt 

motiv kan därför ha varit svårt att skapa. Den slutsats vi kan dra av detta är att det är svårt för 

en utbildning att påverka och styra vad varje enskild deltagare kommer att få för läroeffekter. 

Detta eftersom det är en individuell process som påverkas av olika faktorer så som tid och 

rum, socialt samspel, tidigare erfarenheter, drivkraft och mål. 

 

När det kommer till ledarskap och ledarskapsutveckling har vi i enlighet med Nilssons 

(2005)  teori fått det bekräftat att ledarskap kan betraktas som en kompetens med 

utvecklingsmöjligheter. Detta eftersom alla deltagare har den gemensamma uppfattningen att 

det har skett förändringar inom deras ledarskap, till det bättre. Förändringen har både skett på 

inommänsklig och mellanmänsklig nivå, det vill säga att ledarskapsutbildningen har utvecklat 

deltagarnas humankapital och sociala kapital. Därav har utbildningen som vi tidigare sagt haft 

både en ledarutvecklande och ledarskapsutvecklande funktion. Fördelen är därmed att 

utbildningen har inneburit utvecklade mellanchefer, ett utökat samarbete mellan 

affärsområden samt gemensamma värderingar för företaget, vilket därigenom på ett eller 

annat sätt har utvecklat kundföretaget. 

 

Det faktum att deltagarna genomfört denna utbildning innebär att de fortsätter att upprätthålla 

ett lärande i arbetet. Deltagarna har uppnått självinsikt och aktivt valt att ta till sig kunskaper, 

vilket är två komponenter i det Jarvis et al. (2003) kallar för ett livslångt lärande. Icke att 

förglömma är dock den sista komponenten, kunskapsanvändning. För att uppnå ett livslångt 

lärande krävs det nämligen att kunskapen även är applicerbar i livet men då också en förmåga 

att veta hur den ska användas, vilket i sig har varit ett hinder för en del av deltagarna. 

 

För att slutligen återkoppla till mellancheferna och deras arbete tar vi återigen utgångspunkt i 

vad tidigare forskning har uppmärksammat. Detta är mellanchefernas balansgång mellan att 

både ha en ledande och samtidigt följande funktion. Denna dubbelsidiga roll innefattar delvis 

ett ansvar för en arbetsgrupp där ledarskapet handlar om att kunna anpassa sina beteenden och 

egenskaper i relation till person och situation, ett transformativt ledarskap (Alvesson & 

Sveningsson 2007). Delvis förmågan att förstå och förhålla sig till överordnades direktiv 

samt organisationens övergripande mål, detta för att bidra till organisationens utveckling. 

Utöver det har mellanchefer även en samordnande roll mellan olika nivåer i organisationen 

som ställer krav på en förmåga av att kunna nätverka inom och utanför organisationen. 

(Caughron & Mumford 2012; DeChurch et al. 2010; Floyd & Wooldridge 1992) En ständigt 

återkommande fundering under denna studie har varit om lärandeeffekterna av 

ledarskapsutbildningen har underlättat mellanchefernas position. Det är tydligt att 

kundföretaget har genomfört denna satsning för att utveckla mellancheferna och deras 

ledarskap med hopp om att underlätta deras position. Resultatet av denna studie visar att 

lärandeeffekterna av utbildningen är ökad självinsikt och förståelse för individers olikheter 

och förmågan att kunna identifiera deras egenskaper. Detta har lett till att mellancheferna nu 

kan anpassa sitt ledarskap efter person och situation. Därmed kan vi dra slutsatsen att detta 
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bör ha underlättat den del av mellanchefernas position som rör det transformativa ledarskapet. 

Vidare visar resultatet att utbildningen har givit mellancheferna ett utökat nätverk och 

förmåga att se och nyttja andra kollegors styrkor och därmed fått ett utbyte av erfarenheter. 

Sammantaget bör detta ha bidragit till att mellancheferna nu ännu lättare kan samordna 

grupper och affärsidéer inom företagets olika affärsområden. Samt att chefernas 

erfarenhetsutbyte har givit dem ett större perspektiv, nya strategier och en ökad förståelse för 

att kunna uppnå organisationens övergripande mål. 

 

Avslutningsvis har denna studie bidragit med en insikt i vilka lärandeeffekter just denna 

ledarskapsutbildning har bidragit med genom att spegla mellanchefers upplevelser och 

erfarenheter. Studien har även framhävt de hinder som finns under en läroprocess, att i första 

hand kunna ta till sig kunskap men också att kunna använda sig av den tillägnade kunskapen i 

sitt dagliga arbete. Denna studie ses som ett steg i rätt riktning mot att utöka forskningen kring 

mellanchefer och deras unika position. Förslag till vidare forskning är att undersöka 

utbildningars förbättringsmöjligheter för att kringgå många av de hinder som finns när det 

kommer till kunskapsanvändning. Exempelvis titta på hur vikten av förberedelser, så som att 

sätta upp personliga mål och ha en inre drivkraft inför utbildningen, kan komma att påverka 

det slutliga resultatet. Detta skulle förslagsvis kunna undersökas genom en jämförande studie 

mellan två grupper där den ena aktivt får arbeta med att skapa mål och drivkraft och den andra 

inte. Vidare skulle det vara intressant att fortsätta forska kring fler av utbildningsföretagets 

utbildningar, eftersom de är anpassade efter kunderna. Det intressanta ligger i att se vilka 

projekt som är mest lyckade, vilka de vinnande faktorerna är samt vad de beror på. Detta för 

att vidareutveckla de olika utbildningspaketen i takt med samhälleliga förändringar och 

därigenom förändringar inom ledarskapsteorier.   
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Bilaga 1- Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi är Caroline och Lotta, två 24-åriga studenter som läser sista året på 

Beteendevetarprogrammet vid Uppsala universitet, med inriktning mot pedagogik och vuxna i 

arbetslivet. Vi hör av oss med anledning av att vi skriver en kandidatuppsats om lärande och 

ledarskapsutveckling i samarbete med …. Vår önskan är att ni vill delta som informanter i 

detta arbete då ni uppfyller de kriterier vi skapat för personer som vi vill intervjua. Kriterierna 

berör bland annat er erfarenhet som mellanchef med personalansvar och att ni har genomgått 

utbildningen för senast ett år sedan.  

 

Kandidatuppsatsen består av en intervjustudie av sammanlagt sex personer som genomgått en 

ledarskapsutbildning i ledning av …. Syftet med denna är att undersöka effekterna av 

ledarskapsutbildningen. Det vi kommer att titta närmare på är lärandets process och den 

individuella utvecklingen.  

 

Intervjuerna sker enskilt och deltagandet kommer att ta mellan 45-60 minuter, där vi båda 

kommer att vara närvarande. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta den analys 

som vi kommer att göra i efterhand, men kommer enbart att behandlas av oss två.  

 

Vi vill passa på att informera er om de etiska aspekterna som vi kommer att ta hänsyn till vid 

intervjutillfället och i presentationen av materialet i uppsatsen. Ert deltagande är frivilligt och 

ni har rätt att dra er ur när som helst. Vi kommer att värna om er anonymitet genom att inte 

nämna några namn. Fördelen med deltagandet är att ni kommer få möjligheten att reflektera 

över utbildningen och det lärande som skett. Till sist vill vi upplysa er om att studien kommer 

att publiceras offentligt, då detta är ett krav för samtliga kandidatuppsatser från Uppsala 

universitet.  

 

Tveka inte att höra av er om ni har några synpunkter om denna information. 

Ni kan nå oss via mail 

… 

eller telefon: …. 

 

Vänliga hälsningar, 

Caroline och Lotta 
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Bilaga 2- Intervjuguide 

Introduktion: 

Har du gått någon liknande utbildning tidigare? 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Är det okej att vi frågar hur gammal du är? Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

3. Inom vilket område är du chef? (ekonomi, produktion?) 

4. Vad ingår i din roll som chef? 

- Hur stort personalansvar har du? 

5. Hur många år har du arbetat som chef? 

6. Vilka egenskaper anser du är viktiga hos en ledare? 

 

Nu tänkte vi ställa ett par korta frågor om ledarskapsutbildningen. 

7. Vilken/ vilka utbildningar har du genomgått i samarbete med …? 

-School of skills for managers 

-Managers challenge 

8. Var skedde utbildningen? På din arbetsplats, på en kursgård? 

- Vad tyckte du om det? 

- Fanns det fördelar och nackdelar? 

 

Ta gärna ett par sekunder och fundera över ett svar. 

 

Förberedelser inför utbildningen: 

9. Hur kom det sig att du gick den här utbildningen? 

- personlig drivkraft/ motivation? 

- inställning? 

- personliga mål? 

 

10. Förberedde du dig på något speciellt sätt för att gå utbildningen? 

- hur? 

 

Utbildningens genomförande: 
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11. Kan du beskriva hur en dag på utbildningen kunde se ut? Exempelvis första dagen? 

- Vad tyckte du om det? 

- Hur upplevde du materialet och informationen som du fick under utbildningen? 

- Upplevde du några hinder eller svårigheter under utbildningen? 

12. Hur såg samarbetet ut mellan dig och de andra cheferna som deltog? 

- Påverkade samarbetet din egen utveckling och lärande? 

13. Vad fick du med dig för typ av uppgifter som du skulle applicera i ditt arbete? 

- Hinder/ svårigheter med kunskapsanvändning. 

- Mest nytta av? 

- Hur arbetar du idag med det du lärt dig idag? 

14. Kan du summera vad det viktigaste var du lärde dig? 

 

Efter utbildningen: 

15. Har utbildningen påverkat din roll som ledare? 

16. Hur ser du på din personliga utveckling efter utbildningen? 

17. Finns det någonting du vill tillägga? 

 

Vill tacka dig för att du har deltagit och för din hjälp. 

Vill du så mailar vi gärna vår uppsats när den är klar i juni. 

 

 

 


