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Sammanfattning 

Ledarskapsutbildning är idag en miljardindustri i Sverige. Det är av yttersta vikt för dagens 

organisationer att ha ledare med bred kunskap inom marknadens olika delar. Samtidigt ställs det krav 

på ledare att vara motiverande och kommunikativa. Ledarskapsutveckling genom utbildning ses om ett 

av de bästa verktygen för dagens organisationer att säkerställa ett ledarskap som är konkurrenskraftigt 

gentemot andra aktörer på marknaden. 

Samtidigt så pekar studier på att det finns begränsningar i hur effektiva dessa ledarskapsutbildningar 

egentligen är.  

I denna studie har en stor svensk organisation undersökts med syfte att skapa en förståelse för ifall 

chefer finner värde i den ledarskapsutveckling som de genomgår och huruvida de använder sig av 

kunskapen och de nyfunna teknikerna i sitt ledarskap.  

Vidare finns det ett intresse för hur detta i förlängningen kan påverka organisationen positivt. För att 

undersöka frågan har en enkätundersökning genomförts med personer som genomgått 

ledarskapsutbildning i en stor svensk organisation.  De data som insamlats har analyserats, tolkats och 

diskuterats med anknytning till tidigare forskning inom området samt studiens teoretiska 

utgångspunkter som består av bland annat Värdeskapande HR och human elements teori. 

Resultatet visar att cheferna är positivt inställda till ledarskapsutvecklingen och att de tror sig komma 

att använda kunskaperna från den i sitt dagliga arbete. Resultatet visar även på att det finns utmaningar 

i att ge rätt förutsättningar och överbygga hinder gällande tillämpningen av kunskapen.  
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1. Inledning 

  

Här följer en kortare presentation av studien och en omvärldsbild för att aktualisera studiens syfte. I 

första delen ges en bakgrund kring studiens tillkomst, en beskrivning av det verktyg som 

organisationen använder sig av i sin ledarskapsutveckling samt en kortare beskrivning av miljön där 

studien ägt rum, med andra ord den organisation som har studerats. Sedan presenteras det 

övergripande syftet med arbetet som förtydligas genom ett antal frågeställningar för att beskriva 

forskningsproblemets art. I den sista delen förtydligas de avgränsningar som krävts för att det skulle 

bli möjligt att genomföra denna studie utan att påverka kvalitén på arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Som en följd av globalisering och en allt mer föränderlig omvärld så är det snabba svängningar i 

dagens samhälle och det råder en ökad konkurrens på marknaden. Den ständiga utvecklingen och de 

nya villkoren i arbetslivet ställer allt högre krav på ledarskapet i organisationer. Ledare förväntas idag 

framgångsrikt kunna röra sig mellan områden som sträcker sig från strategiska marknadsfrågor till 

kompetensutvecklings- och personalrelaterade frågor. Det finns ett ökat krav på ledare idag att vara 

specialister men även generalister med en stor förmåga att anpassa sig efter marknadens ständigt 

föränderliga förutsättningar (Nilsson, 2005).  

Ett verktyg för att möta de utmaningar som den moderna ledaren ställs inför är ledarskapsutbildning. 

Genom att utveckla sina ledare hoppas organisationen att göra dem mer förberedda att möta 

marknadens krav. Användandet av ledarskapsutbildningar har stadigt ökat och idag är 

ledarskapsutbildningar en miljardindustri i Sverige. Det finns dock flera studier som visar på att den 

kunskap som man tillskansar sig i en ledarskapsutbildning bara i begränsad utsträckning används i det 

dagliga arbetet. Detta skulle innebära att organisationers investeringar i dessa utbildningar bara delvis 

leder till den önskade ledarskapsutveckling som eftersträvas (Ciporen, 2010).   

Det har skett förändringar i hur man ser på HR-funktionen i organisationer. Den har blivit allt mer 

strategisk i sin framtoning och under de senaste åren har HR-verksamma rört sig mer mot att bli 

företagspartners med affärsstrategier och lönsamhet i fokus. Det finns idag ett större fokus för HR-

funktionen att vara värdeskapande för organisationen (Ulrich & Brockbank, 2007).  

En av HR-funktionens verktyg för att vara värdeskapande för organisationen är kompetensutveckling 

och ledarskapsutbildning. Värdet för organisationen bedöms utifrån värdet som åtgärden har för 

mottagaren (Ulrich & Brockbank, 2007). 
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1.1.1 Intresse 

 

Det som intresserar med området är hur personer som genomgått ledarskapsutbildning och fått 

möjlighet till ledarskapsutveckling i en organisation upplever värdet av den. Hur tillämpar dessa 

individer sina nyfunna kunskaper och ges de möjlighet att tillämpa dessa i organisationen. Jag är av 

uppfattningen en konkurrenskraftig organisation på dagens marknad måste ge organisationens ledare 

alla verktyg och förutsättningar för att utvecklas och växa i sina roller.  

Ledarskapsutvecklingen har en central roll. Jag hoppas att genom min studie presentera ledares 

inställning till ledarskapsutvecklingen samt möjligheterna för tillämpning av kunskapen i 

organisationen.  

Som ett led i den utveckling som sker inom HR-området med ett ökat fokus på att HR-funktionen ska 

vara en del av organisationens strategiska del (Ulrich & Brockbank, 2007) så är det idag väldigt 

intressant att undersöka hur ledarskapsutveckling kan bidra till framgång för organisationen.  

Jag har fått möjlighet att skriva denna uppsats i samarbete med en stor svensk organisation som jobbar 

medvetet med ledarskapsutveckling och hoppas genom denna studie att kunna visa på hur medarbetare 

i organisationen ser på detta.  

 

1.1.2 Harrison Assesments 
 

Verktyget Harrison Assesment grundare är Dan Harrison. Han är organisationspsykolog och har en 

bred bakgrund inom bland annat matematik, personlighetsteori och rådgivande psykologi. Han är även 

grundaren till Paradox Technologies.  

Den Engelska termen assessment har ingen riktigt bra översättning på svenska. Det översätts ofta till 

svenska som bedömning eller utvärdering eller liknande. Termen som eftersöks i det här 

sammanhanget är närmare det som det engelska ordets betydelse som kan liknas vid uppskattning, 

bedömning av värdet eller karaktären av en person. Jag kommer fortsättningsvis att använda den 

engelska termen assessment samt den svenska termen analys. 

Harrison Assesments är ett verktyg för rekrytering, utveckling och utvärdering som grundar sig i 

mångårig forskning. Verktyget består av 165 egenskaper och dessa är matchade mot olika 

yrkeskategorier.  

Harrison-Assessment bygger på teori kring paradoxer. En paradox kan definieras som ett sant men 

motsägelsefullt påstående. En paradox kan vara antingen konstruktiv eller destruktiv beroende på 

andra kompletterande egenskaper. Till exempel kan uppriktighet kombineras med diplomati och blir 

då en konstruktiv paradox, detta innebär taktfullhet, rakhet och rättframhet. Ifall uppriktighet inte 

kompletteras med diplomati kan den istället bli destruktiv och uppfattas då snarare som taktlöshet och 

okänslighet. Diplomati och uppriktighet kan verka motsägelsefull men de samexisterar och 

kompletterar varandra. 
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Efter genomförd Harrison-analys genereras en rapport som utgår från de 12 paradoxer som i störst 

utsträckning rör det arbetsmässiga sammanhang som personer verkar inom.  En paradox innehåller 

som tidigare beskrivits två egenskaper som har ett paradoxalt samarbete. Den ena av dessa kallas för 

en dynamisk egenskap och den andra för en mjuk egenskap.  Dessa presenteras i rapporten genom ett 

XY-diagram.  

 

Vid rekrytering används verktyget för att underlätta selekteringsprocessen genom att i ett första steg 

automatiskt välja ut de kandidater som har rätt formella kompetenser. Genom att man utgår från en så 

kallad kravprofil på vilka erfarenheter som behövs för den specifika tjänst som rekryteringen gäller.  

I nästa steg så utför kandidaterna en Harrison-analys där de rangordnar olika påståenden ur ett 

arbetsplatsmässigt perspektiv. I verktyget finns vetenskapligt utredda nyckelegenskaper för olika 

tjänster. Efter detta så väljs de kandidater som har rätt nyckelegenskaper för tjänsten ut för 

djupintervjuer.  

Harrison Assessment är även ett verktyg för ledarutveckling, både för personlig utveckling och 

utveckling av ledares förmåga att behålla, utveckla och leda medarbetare. Det finns möjlighet att göra 

en utvecklingsplan som fokuserar på att individen ska förbättra två egenskaper. De två egenskaperna är 

identifierade som de egenskaper som ifall de förbättrades skulle öka individens prestation i jobbet 

maximalt.  

För att behålla, utveckla och leda medarbetare så finns det en rapport som genereras när medarbetarna 

genomför Harrison-analys. Den är tänkt som ett hjälpmedel för ledaren att bättre utnyttja 

medarbetarens styrkor, neutralisera medarbetarens svagheter och utveckla en positiv och långsiktig 

relation till medarbetaren för att försöka begränsa personalomsättningen.  

För att förstå verktygen närmare och skapa sig en bild över hur en Harrison-Analys ser ut så har jag 

bifogat rapporten på den Harrison-analys som jag själv utfört. Den har jag gjort för att själv få en 

förståelse för Harrison Assessment (Se bilaga). Kunskapen om Harrison assessment har sitt ursprung i 

flera samtal med en uppgiftslämnare som jobbar med verktyget samt genom information från hemsida. 

( Harrison Assessment, 2014). 
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Användning i organisationen 

I organisationen som jag studerat så användes Harrison Assessment från början som enbart ett 

rekryteringsverktyg för att rekrytera enhetschefer. Man utgick från en undersökning man gjort internt. 

Det togs fram ett antal nyckelegenskaper som krävdes för att man skulle lyckas i rollen om enhetschef 

i organisationen.   

 

Senare utökades användningsområdet till att även omfatta ledarskapsutbildning och utveckling. 

Enhetscheferna i organisationen fick genomgå olika ledarskapsutbildningar inom organisationen, de 

fick även samtliga göra en Harrison-analys. Syftet var att se Harrison-analysen som ett verktyg för 

cheferna att förstå och använda sig av det som förmedlas i ledarskapsutbildningarna.  

 

Efter att Harrison-analyserna genomförts sker en återkoppling med en utbildad person. I 

återkopplingen går man igenom analysen som gjorts och diskuterar informationen som framkommit. 

Detta är ett viktigt steg i att förstå och kunna tolka analysen. Här är man tydlig med att det inte handlar 

om ett test som ger svar på saker, utan en analys som gemensamt diskuteras, är det något som känns 

oklart eller konstigt i analysen så diskuteras detta och förändringar kan göras (Harrison Assesment, 

2014). 

 

Efter denna återkoppling är det tänkt att ytterligare tre återkopplingar ska genomföras med närmaste 

chef i organisationen.  

I det skedet då denna studie genomförs så har nästan samtliga enhetschefer gjort Harrison-analysen 

och fått en eller två återkopplingar kring sin analys. 
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1.1.2 Organisationen 

 

Jag har i denna studie valt att studera forskningsområdet med utgångspunkt från en stor svensk 

organisation Det är en organisation där det läggs stora resurser på ledarskapsutveckling och utbildning. 

I organisationen genomgår chefer på olika nivåer ledarskapsutveckling. Tanken är att alla ska genomgå 

en ledarskapsutveckling där Harrison Assesments används som verktyg. Jag har valt att inrikta mig på 

de chefer som kan kallas enhetschefer i denna studie. Deras plats i organisationen är särskilt intressant 

då de å ena sidan är på arbetsgivarens sida men samtidigt själva är underordnade organisationens 

distriktschefer som i sin tur rapporterar till ledningen. Personernas placering i organisationen är 

intressant då de har en stor insyn i organisationen både från ledningshåll och från medarbetarnas 

vardag. Det är även här som organisationen tror att ledarskapsutvecklingen kan ha störst inverkan.  

Organisationen är väletablerad i Sverige och har filialer över hela landet. Organisationen sysselsätter 

tusentals personer i Sverige och har även verksamheter utanför landets gränser.  

Frågan ställdes till en representant från organisationen om hur de såg på ledarskap och 

ledarskapsutveckling.  

De menar att det är viktigt för deras organisation att människor utvecklas i den. De vill expandera i 

både Sverige och i resten av världen. De har som mål att vara ett ”gott” företag där unga medarbetare 

tas om hand. Det är viktigt för organisationen att tillåta människor att växa och ta hand om de som vill 

vara en del av dess framtid. På grund av detta menar organisationen att ledarskapet måste vara ett 

sådant som ökar möjligheterna till utveckling. Organisationens ledarskap bygger på principer som 

självmedvetenhet, val, öppenhet och lyssnande. De arbetar hårt för att försöka förstå sig själva, 

varandra och deras kunder. De ser organisationen som ett enda system, det som stoppas in i systemet 

kan de också kvittera ut. Deras positiva inställning till människor och utveckling ska leda till att 

organisationen får ut positiva resultat.  

De försöker ha en förståelse för att alla människor är olika och att det behövs en blandning av 

personligheter och specifika kunskaper för att kunna upprätthålla och bygga ett öppet klimat. Alla 

anställda har ett ansvar för utvecklingen av organisationens medarbetare.  

Synen på ledarskap i organisationen är bra att ha i åtanke när man läser studien. Svaret har delvis 

omformulerats från dess ursprungsform för att undvika att organisationens anonymitet påverkats. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Det huvudsakliga syftet med min studie är att bidra till förståelse för hur ledarskapsutveckling sker i en 

stor svensk organisation och hur de personer som varit föremål för utbildning- och utvecklingsinsatser 

sedan bedömer sig ha möjlighet att använda kunskapen praktiskt i sitt yrkesutövande. Vidare så är 

syftet att undersöka huruvida rätt förutsättning finns i organisationen för tillämpning av denna 

kunskap. Det specificerade syftet med studien är att ge kunskap kring huruvida organisationens 

ledarskapsutveckling anses värdeskapande för de ledare som tagit del av det och hur ledare som 

genomgått den ser på användbarheten av den i sin yrkesutövning.  

 

För att undersöka detta så har en övergripande forskningsfråga formulerats: 

”Upplevs ledarskapsutvecklingen med Harrison Assessment som ett värdeskapande 

verktyg av deltagarna?” 

I strävan att besvara denna fråga så har forskningsfrågan delats in i en frågeställning innehållande tre 

delfrågor: 

”Vad är deltagarnas allmänna uppfattningar av ledarskapsutvecklingen med hjälp av Harrison-

analysen?” 

 

”Kommer ledarskapsutvecklingens kunskaper till användning för deltagarna i den dagliga 

verksamheten?” 

 ”Upplever deltagarna att det finns förutsättningar för användningen av kunskapen i organisationen?” 

 

 

 

1.3 Avgränsning 

 

Då jag gör denna studie ensam och tidsramarna är begränsade så är en avgränsning viktig för att få en 

hanterbar mängd data att bearbeta och presentera. Därav har studien begränsats till att undersöka 

respondenternas upplevelse av utbildningen och dess värde i deras arbete. Vidare så har en 

organisation och dess ledarskapsutvecklingsinsats valts. Avgränsning har även skett i valet av 

population då jag valt att undersöka ledarskapsutbildningen bland enhetscheferna i organisationen. 
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2. Tidigare forskning och Teoretiskt ramverk 

 

I avsnittet presenteras delar av den tidigare forskning som bedömts som relevant för studien. Sedan 

presenteras de teoretiska utgångspunkter som används som ett ramverk för att tolka studiens resultat 

och för att ge en förståelse kring forskningsområdet. Med en början i Ulrich & Brockbanks teori om 

värdeskapande HR. Denna teori ska i sammanhanget ses som en brett ramverk som berör hur 

kompetens- och ledarskapsutveckling värderas i moderna organisationer. Sen redogörs för Will Shutz 

Human element-teori som härstammar från FIRO-modellen även den av Shutz. Den beskrivs och 

förklaras i avsnittet med tonvikten på självkännedom som är ett nyckelbegrepp i studien. Vidare så 

görs en beskrivning av teorin kring ”röd och grön zon” av James W.Tamm och Ronald J.Luyet. Dessa 

två teorier har en koppling kring de idéer som ligger bakom Harrisson-Assessment och den aktuella 

organisationens bild på ledarskap. Slutligen redogörs för de nyckelbegrepp som berörs i studien.  

2.1 Tidigare forskning 

 

Det finns viss tidigare forskning som delvis behandlar mitt problemområde. Den inkluderar en studie 

genomförd vid Göteborgsuniversitet (Engström & Hallenrud, 2013). Studiens syfte är att undersöka 

hur en organisation kan skapa förutsättningar för chefer att använda det som förmedlats under 

ledarskapsutbildningen.  

Studien genomfördes på en av Skandinaviens största uthyrare av byggrelaterade tjänster och produkter. 

Datainsamlingen till studien genomfördes med hjälp av tio stycken kvalitativa intervjuer med chefer i 

organisationen. 

 Det teoretiska ramverket består av litteratur och forskning kring företeelsen Kunskapsöverföring. 

Resultatet av studien visar att de som intervjuats haft en positiv inställning till utbildningen och att de 

upplevt utbildningens innehåll som relevant. De lägger särskild tonvikt på socialt stöd från kollegor 

och chefer som en faktor som kan skapa hinder eller förutsättningar för tillämpning av kunskapen i 

arbetet. 

 I studien förs även ett resonemang kring autonomi och handlingsfrihet. Engström & Hallenrud menar 

att det är tvetydligt huruvida handlingsfrihet och autonomi är ett hinder eller en förutsättning för 

tillämpningen av kunskap från utbildningen. Å ena sidan ger handlingsfriheten utrymme för lärande 

och utveckling men å andra sidan har stort ansvar lagts på utbildningsdeltagarna att själva säkerställa 

upprätthållandet av det som förmedlats i utbildningen. Det diskuteras att detta kan vara ett hinder då 

det faller på ledarna själva att prioritera detta i förhållande till arbetsuppgifter som hör den dagliga 

driften till (Engström & Hallenrud, 2013).  
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I en studie av Johansson (2011) vid Linköpings universitet studerades ledares möjlighet att använda 

lärandet från ledarskapsutbildningar i det dagliga arbetet. Syftet med studien vara att bidra med 

kunskap om hur ledares upplevelser av detta var. I studien har åtta kvalitativa intervjuer används som 

datainsamlingsmetod och efter sammanställning och analys presenterats. Undersökningsenheterna 

kommer alla från olika organisationer men har genomfört samma ledarskapsutbildning hos en extern 

aktör.  

I studien beskrivs att ledarna generellt upplever svårt att konkret redogöra för hur användandet av 

kunskapen utövas i arbetet. Det diskuteras även att drivkraften och självförtroendet att använda den 

nyvunna kunskapen avtar över tid och att det finns en brist i handlingsutrymme. En av de hindrande 

faktorerna beskrivs vara organisationers fokus på resultatinriktade aktiviteter och bristen på 

uppföljning. 

Ytterligare en studie genomförd på högskolan i Halmstad av Gunnarsson och Svensson (2007) 

undersöker vilka förutsättningar som krävs för bättre effekter av ledarskapsutbildningar. Den 

undersöker både individuella och organisatoriska förutsättningar. Tyngdpunkten i denna studie ligger i 

att ledarskapsutbildningen bör vara anpassad efter organisationen och dess chefer samt att deltagarna 

måste ges möjlighet att använda kunskaperna i sitt arbete. Studien är utförd på en västsvensk kommun 

och dess ledarskapsprogram. Åtta intervjuer har legat som grund för datainsamlingen och urvalet har 

varit enhetschefer på två olika avdelningar som genomfört ledarskapsprogrammet.  

 De studier som presenterats ovan är samtliga utförda med en kvalitativ ansats. I denna studie hoppas 

jag att med en blandning av kvantitativ och kvalitativ ansats att skapa en bredare förståelse för 

upplevelsen av ledarskapsutveckling.  
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2.2 Teoretiskt Ramverk 

 

2.2.1 Värdeskapande HR 

 

Ulrich & Brockbanks (2007) värdeskapande HR beskriver en sammanslagen bild av HR-funktionens 

samtliga områden. Syftet är att ge en framtidsbild av HR i organisationer. Den grundläggande synen är 

att HR måste vara värdeskapande. Med detta menas att HR måste ha ett affärsfokus gentemot alla 

inblandade parter. Från investerare till kunder, chefer och medarbetare. Värdet av HR:s insatser 

definieras av insatsernas mottagare och inte av givaren. HR måste vara öppna och lyhörda för 

parternas viljor och perspektiv. Det är lätt menar Ulrich & Brockbank (2007) att HR påtvingar sina 

egna åsikter, mål och handlingar på organisationen. De är då lätt att HR får ett tunnelseende och blir 

för resultatfokuserade utan att se till att medarbetarna är delaktiga i processen. Synen på 

talangutveckling och ledarskapsutveckling är att ledarna ska göra en inventering av sina styrkor och 

svagheter för att sedan utforma en plan som vägledning inför fortsatt utveckling.    

Det finns fem centrala delar av värdeskapande HR. Dessa är fem delar tillsammans är grunden för 

värdeskapande HR (se modell:1). 

 Externa Affärsrealiteter – Alla organisationer verka i en miljö av externa affärsrealiteter. Dessa 

kan vara tekniska eller ekonomiska realiteter. Det kan även innebära följder av globalisering så 

som förändringar i befolkning. Eller strukturella faktorer som lagar och regler. Grundläggande 

för att vara en värdeskapande funktion är att ha en god förståelse för omvärlden och kunna 

analysera eventuella konkurrensfördelar och nackdelar.  

 

 Aktörer – HR lyckas i den omfattning som dess aktörer upplever att dess verksamhet 

producerar värde. Att leverera är det som har störst tyngd hos aktörerna som kan vara 

Investerare, kunder, linjechefer och medarbetare. Vad som producerar värde skiljer sig mellan 

olika aktörer och det måste finnas en förståelse för hur olika aktörer definierar värde.  

 

 HR-processer – Processerna måste vara tydligt definierade och högt utvecklade för att kunna 

leverera det som aktörerna förväntar sig. Processerna som rör personal ska vara av en kvalitet 

som gör att värde skapas.  

 

 HR-resurser – Det måste finnas en tydlig struktur och strategier kring HR-medarbetarnas 

individuella insatser. Dessa måste kombineras med varandra för att uppnå värde. HR-

funktionen ska vara organiserad så att varje insats skapar ett värde.  

 

 HR-professionalismen – Rollerna i HR-organisationen måste utvecklas. För att ha en effektiv 

HR-funktion måste medlemmarna ha rätt kompetenser. 
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Modell:1 Värdeskapande HR (Ulrich & Brockbank, 2007, s.20) 

 

De delar av teorin som i denna studie främst används som ramverk är det avsnitt som berör utveckling. 

Att utveckla innebär i det här sammanhanget att frigöra talang genom satsningar på utbildning eller 

utveckling. Det finns en mängd frågor man måste ställa sig när man när man ska starta en ny 

utvecklingsinsats.  

 Vem ska delta i insatsen? Är det medarbetare från en viss nivå, eller blandat som ska bjudas in? 

Utförs programmet på egen hand eller i grupp? Är det internt som insatsen ska rikta sig eller 

ska även kunder eller leverantörer bjudas in? 

 Vem ska presentera insatsen? Ska extern eller intern personal användas till detta. Ska man 

använda en universitetslärare eller konsult?  Vad ger den största trovärdigheten?  

 Vem ska utforma insatsen? Ska externa experter anlitas som har en omvärldsbild och förståelse 

från andra organisationer? Kommer interna chefer vara delaktiga i utformningen?  

 Vad ska insatsen täcka in? Ska det byggas på individuella egenskaper som deltagaren ska ha 

eller på egenskaper som behövs för att företaget ska lyckas? Ska det vara baserat på resultat? 

Handlar det om individuell utveckling eller utveckling av grupper? Hur ska kunskaperna från 

insatsen överföras till arbetsplatsen? 

 Hur ska insatsen levereras? Kommer detta ske i organisationen eller ska det ske på annan plats 

eller på flera andra platser? Ska det finnas praktiska exempel eller ska det testat i det dagliga 

arbetet? Ska det vara självstyrande (e-lärande) eller ska det finnas en ansvarig utbildare? 

 Hur kommer insatsen att förändra deltagarna?  Vad tänker du göra för att mäta effekterna av 

utbildningen? Ska fokus ligga på ändrade beteenden eller hur det påverkat affärsresultat? Hur 

ska uppföljning och handlingsplaner se ut? 

Dessa är några av de viktigaste frågorna som måste besvaras när en utvecklingsinsats ska planeras.  
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I frågan kring hur HR-funktionen ska skapa värde för organisationen är informationsöverföring ett 

centralt begrepp. Information rör sig enligt Ulrich & Brockbank (2007) i fem riktningar. Utifrån 

organisationen och in, Inifrån och ut, Uppåt och neråt, samt vågrätt. HR har en central betydelse för 

hur informationen rör sig i organisationen och att hämta in information från alla dessa riktningar är en 

grund i värdeskapande HR. 

2.2.2 Human Elements 

 

FIRO-modellen, ”Fundamental Interpersonal Relations Orientation”, är en modell som beskriver hur 

individer i relationer eller grupper går igenom olika faser samt hur det finns tre dimensioner för 

interpersonella relationer. The Human element-teorin är en utveckling av FIRO och menar att det finns 

tre grundläggande dimensioner, tillhörighet, kontroll och öppenhet (Shutz, 1994). Dessa tre har 

utvecklats i Human element-modellen och används för att skapa en förståelse för hur relationer och vår 

självuppfattning fungerar.   

Dimensionen tillhörighet kan beskrivas som önskan att bli sedd och få uppmärksamhet. Att göra saker 

tillsammans med andra och tillhöra något som är unikt. Detta är vanligtvis den första dimensionen i en 

grupps uppkomst. Att vara delaktig eller stå utanför(Shutz 1994). 

 Kontroll är den andra dimensionen. Här handlar det inte bara om att tillhöra gruppen utan behovet att 

kontrollera. Det behöver inte innebära att själv styra utan kan även handla om ett motstånd mot att bli 

styrd. Denna fas uppstår ofta när tillhörighet växt fram och relationer börjar skapas. I denna fas sker en 

rollsökning där gruppens medlemmar ska ta olika roller i gruppen. Det kan här uppstå kontrollproblem 

och ofta kallas denna fasen för en konfliktfas. En del av denna dimension är kompetens som är en 

bakgrundsfaktor till att få kontroll och utökat ansvar. Som kompetent är man kapabel till att hantera sin 

omgivning, utvecklas i sitt jobb och uppnå självständighet. Just självständighet eller Autonomi är 

viktigt i den här dimensionen, att man har ett självbestämmande och egna val är en stor del av 

kontrolldimensionen (Shutz, 1994).  

Den tredje och sista dimensionen är öppenhet. Den handlar om hur öppen man är beredd att vara i 

relationen. Denna fas bidrar till att skapa starkare band i gruppen och är därför ofta den sista fasen i 

gruppens utveckling. Öppenheten varierar mellan olika relationer inom gruppen och är flexibel i olika 

situationer.  Denna fas har en stark koppling till självkänsla. En person med hög självkänsla trivs i sitt 

eget sällskap och är inte rädd för att öppna upp sig i gruppen eftersom personen förutsätter att andra 

uppskattar den man är. Motsatsen är personer med låg självkänsla som är återhållsamma på grund av 

risken att bli nedvärderad eller hamna utanför. Här menas känslan av att känna sig omtyckt (Shutz, 

1994).  I denna dimension finns även ett nyckelbegrepp för denna studies teoretiska ramverk, 

Självkännedom. 

Självuppfattning och självaktning menar Shutz (1994) är grundläggande och avgörande för både 

personlig och yrkesmässig effektivitet. Inte förrän man är medveten om källan till sitt beteende kan ett 

medvetet beslut tas om förändring.  
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Detta är centralt i ledarskapsutvecklingen inom organisationen som denna studie undersökt. Shutz 

(1994) menar att arbetsgrupper, avdelningar och hela organisationer som fokuserar på självuppfattning 

och prioriterar att dess medlemmar har självkännedom kan se fram emot inte bara allmänt trevligare 

arbetsförhållanden utan avsevärt högre effektivitet och produktivitet.  

 

I teorin finns det försvarsmekanismer som agerar som hinder för självkännedom. Dessa används för att 

dölja delar av självuppfattningen som man inte accepterat. Dessa försvarsmekanismer uppkommer ur 

känslan av inkompetens, att man känner sig betydelselös eller ur rädslan för att inte bli omtyckt. Man 

förvränger sin verklighet med hjälp av dessa. Enligt denna teori är att man skall jobba med detta 

genom att först bli medveten om dess existens, då först kan man börja lära sig förstå dem. När man 

uppnått förståelsen så kommer insikten om att alla har dessa försvarsmekanismer, och slutligen lära sig 

att inte ödsla energi på dem utan att erkänna sin mänskliga natur.  

Detta är en av grunderna i att förstå denna teori. Det handlar om att minimera den energi som spills på 

improduktiva tankar och defensivt beteende och se till att man till största del lägger sin energi på de 

styrkor som man blivit medveten om genom sin självkännedom.  

Human element-teorin betonar starkt sambandet mellan självkännedom och ökad produktivitet och har 

en särskilt stark betydelse för ledarskapet i organisationen. Det är ledarna som ska skapa den atmosfär 

som ger utrymme till öppenhet och i förlängningen skapar ett klimat där medlemmarna kan känna sig 

betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.  

Om man som ledare förstår sitt eget och andras beteende, arbetsgruppers dynamik, hur de samarbetar 

samt metoderna för att se till att medarbetarna når sin fulla potential i arbetet så har man en god grund 

att stå på i sitt ledarskap (Shutz, 1994). 

2.2.3 Röda och gröna organisationer 

 

Nästa del av det teoretiska ramverket i denna studie behandlar begreppen röd och grön zon och även 

röda och gröna organisationer. Enligt Tamm och Luyet (2006) finns det fem grundläggande färdigheter 

för att skapa långsiktiga, framgångsrika grupper och organisationer.  

 Avsikt/vilja att samarbeta - Att det finns ett klimat där man strävar efter ömsesidig 

framgång och där medlemmarna i gruppen känner trygghet i att diskutera de viktiga 

aspekterna av arbetet utan att behöva oroa sig för att andra ska hamna i en försvarsposition.  

 Sanning/öppenhet – Att parterna förbinder sig till att både tala sanning och att lyssna på 

andras sanning. Därigenom skapas ett klimat av öppenhet där svåra frågor kan tas itu med.  

 Eget val/Personligt ansvar – Att medlemmarna tar ansvar för sina val och att det finns ett 

personligt ansvar för sitt arbete. Att man hellre finner en lösning än skyller ifrån sig.  

 Förståelse för andra och sig själv – Att man förstår sina egna styrkor och 

utvecklingsområden och är beredd att förstå andras behov, avsikter och motiv i det 

sammanhang man befinner sig i.  
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 Problemlösning/Förhandling – Det finns ett samarbetsinriktat klimat där man använder sig 

av problemlösningsmetoder som motverkar att det skapas konkurrenssituationer.  

 

Dessa fem färdigheter beskrivs som viktiga för att en grupp eller organisation ska befinna sig i den 

gröna zonen. Grunden till dessa färdigheter är att det finns en trygg miljö som möjliggör detta.  

I en otrygg miljö eller det som kallas den röda zonen uppvisar medlemmarna ett försvarsinriktat 

förhållningssätt, här är drivkraften att vilja besegra andra, och där konkurrens och tävling är 

grundläggande fenomen. Ofta innebär detta att tänkandet blir kortsiktigt snarare än ett långsiktigt 

planerande. Konflikter kan här kännas mer som krig än problem som kan lösas på ett kreativt sätt. Det 

finns här en övertro till de egna ståndpunkterna och andras synpunkter och argument är av 

underordnad betydelse (Tamm & Luyet, 2006). 

Teorin menar att organisationskulturen skapas av de individer som ingår i organisationen. 

Organisationer där kulturen till största del kan jämföras med hjälp av det som beskrivs som den röda 

zonen kommer enligt Tamm & Luyet (2006) att genomsyras av fientliga, improduktiva miljöer och 

kortsiktighet.  Medan organisationer med en miljö som kan jämställas med den gröna zonen kommer 

att skapa mer samarbetsinriktade förhållningssätt och mer långsiktig produktivitet.  

I en studie som genomfördes av 200 ledande företag på Nasdaq-börsen inom 22 olika branscher 

gjordes en särskiljning mellan Stärkande kulturer, som kan jämställas med det som beskrivs som grön 

zon, och Icke-stärkande kulturer, kan jämställas med röd zon. Företagen analyserades över en 

elvaårsperiod och mättes på vedertagna resultatmått. Studien visade att kulturen hade en mycket stor 

betydelse för organisationens långsiktiga produktivitet.  

Över en 11-årsperiod    Stärkande kultur (grön zon)          Icke stärkande kultur (röd zon)  

Nettoinkomsten ökade             756%                           1%  

Aktiepriset steg             901%    74% 

Arbetskraften växte             282%    36% 

Intäkterna Ökade             682%                                           166% 

Diagram 1: John P. Kotter & James L. Heskett (1992) 
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2.3 Centrala Begrepp  

 

Ledarskap – Kan definieras som den process som syftar till att påverka andra människors motivation 

till att arbete för att uppnå ett fastställt mål (Bergengren, 2008).  Ledarskap innebär att ha inflytande 

och kunna påverka. Därför kan begreppet även sägas vara nära kopplat till makt. 

Ledarskapsutveckling – i organisationen som studerats i denna studie så används verktyget Harrison 

Assesments vid ledarskapsutveckling (se tidigare avsnitt, 1.1.2). I löpande text kommer benämningen 

ledarskapsutbildningen eller Harrison Assesment att användas.  

HR – Med förkortningen menas Human Resources, ibland även kallat Human Resources management. 

Det innebär hanteringen av organisationens mänskliga resurser Några exempel på HR-funktionens 

arbetsuppgifter är rekrytering av personal, belöningssystem och befattningar samt olika former av 

kompetensutveckling och personalutbildning. När förkortningen HR används menas denna funktion i 

organisationen (Ulrich & Brockbank 2007).  

Självkännedom – Är ett grundläggande begrepp som är centralt i ledarskapsutvecklingen som 

organisationen genomför. Med begreppet menas en insikt i de egenskaper som är starka hos individen 

och även en förståelse för de områden som kräver mer energi.  

Harrison Assessments – Det verktyg som organisationen använder sig av i sin ledarskapsutveckling. 

Ett verktyg för rekrytering, utveckling och utvärdering av medarbetare och ledare i en organisation.   
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3. Metod 

 

Î det här avsnittet presenteras mitt val av ansats samt datainsamlingsmetod. Sedan redogör jag för 

urvalet och därefter ges en beskrivning av studiens genomförande samt beskrivning av bearbetningen i 

datamaterialet redovisas. Slutligen så förs ett resonemang kring etiska avväganden och studiens 

tillförlitlighet.  

 

När jag inledde arbetet med denna studie så hade jag en idé att skriva om ledarskapsutbildning och 

ledarskapsutveckling. Jag formulerade en tanke om hur forskningsfrågorna ungefärligen skulle 

formuleras samt vilka organisationer jag skulle vända mig till.  

Jag fick kontakt med en organisation som hade ett enligt mig intressant sätt att jobba med rekrytering 

och ledarskapsutveckling. Ett samarbete inleddes då organisationens HR-chef ville veta hur deras 

medarbetare uppfattade organisationens satsningar. Jag fick möjlighet att undersöka mina 

forskningsfrågor genom organisationens enhetschefer. Utöver de frågor som jag ville ställa till 

cheferna hade organisationen egna frågeställningar de ville få besvarade, därigenom fick jag möjlighet 

att använda mig av deras interna kommunikationskanaler vilket underlättade för mig att komma i 

kontakt med undersökningsenheterna. De frågor som ställdes från organisationens sida har ej använts i 

denna studie och ingen hänsyn har tagits till svaren på dessa som dessutom tydligt var skilda studiens 

frågor via ett annat försättsblad.  

3.1 Ansats 

 

Målet med denna studie är att få en representativ bild av hur satsningarna på ledarskapsutveckling i 

organisationen uppfattas av dess mottagare. För att nå ut till enhetscheferna på ett bra sätt och få en 

bred uppfattning kring deras åsikter och tankar valdes en enkätundersökning som 

datainsamlingsmetod. Enkätundersökningen har använts för att inhämta en större mängd data. Om man 

vill veta mer om fördelningen i en stor grupp är det lämpligt att använda enkätundersökningar 

(Repstad, 2007).  Ansatsen i denna studie är en blandform av kvalitativ och kvantitativ. Datainsamling 

har skett kvantitativt men i enkäten förkommer även två öppna frågor med syfte att inhämta fördjupade 

kommentarer kring deltagarnas uppfattningar. Man kan alltså säga att det även finns en kvalitativ 

ansats. För att på ett tillfredställande sätt besvara studiens frågeställningar används således denna 

blandform.  

 

Till karaktären är studien abduktiv, vilket innebär att den växlar mellan induktiv och deduktiv karaktär. 

Det sker en växelverkan mellan empirin och teorin, där teorin till viss del används som ett ramverk 

men även är ständigt anpassningsbar efter den empiri som framkommer genom datainsamlingen 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Till en början så studerades tillgänglig litteratur samt tidigare 

undersökningar, det teoretiska ramverket har sedan under arbetets gång utvecklats och anpassats för att 

fungera som ett tolkningsverktyg av empirin.  
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3.2 population och urval 

 

Valet av population för undersökningen gjordes med hänsyn till organisationens struktur. Till en 

början så klargjordes vilka medlemmar i organisationen som varit föremål för ledarskapsutveckling, 

detta var ett grundkriterium för att få in de data som låg i studiens intresse. Därefter gjordes en 

bedömning kring vilken grupp av ledare som på bästa sätt kunde ge utryck för sin upplevelse av 

ledarskapsutvecklingen. Efter att ha fått en djupare förståelse kring organisationens arbete med 

ledarskapsutveckling så framkom att de två grupper av ledare som genomgår ledarskapsutveckling 

med Harrison Assessment är distriktschefer och enhetschefer. 

Distriktscheferna som är tio till antalet, har ett arbetsgivaransvar och ett eget intresse i 

ledarskapsutvecklingen av de underställda enhetscheferna. Enhetscheferna är fler till antalet och är på 

så sätt en intressant population utifrån studiens ansats att få en bredare förståelse för upplevelsen av 

ledarskapsutvecklingen. En annan anledning till att enhetscheferna ansetts vara en intressantare 

population för undersökningen är att de till en lägre grad ses som representanter för arbetsgivaren och 

på så sätt bedömts ha en mer nyanserad bild av organisationens satsningar på ledarskapsutveckling.  

När beslutet tagits om att enhetscheferna i organisationen skulle utgöra populationen behövdes vidare 

justeringar göras för att utesluta de enhetschefer som ännu inte hunnit påbörja 

ledarskapsutvecklingsprogrammet. Med hjälp av organisationens HR-avdelning togs dessa bort ur 

populationen. Kvar som population blev således de enhetscheferna som påbörjat sin 

ledarskapsutveckling med Harrison Assessments som verktyg.  

Då datainsamlingsmetoden var en webbaserad enkät behövdes inget vidare urval göras utan hela 

populationen utsågs som undersökningsenheter. Alltså har en totalundersökning genomförts (Trost, 

2012). Antalet undersökningsenheter fastslogs till 97 st.   
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3.3 Mätverktyget 

 

I arbetet med enkätkonstruktionen togs hänsyn till de faktorer som Trost (2012) beskriver i sin bok. 

Enkäten innehåller frågor om sakförhållanden som kön, ålder samt tid på nuvarande position i 

företaget. Den innehåller även åsiktsfrågor och dessa är uppdelade i tre teman: 

 Upplevt värde av Harrison-analysen.  

 

 Tillämpning av kunskapen i det dagliga arbetet  

 

 Förutsättningar i organisationen.  

 

Inom dessa teman ställs slutna och öppna frågor även kallade strukturerade och icke-strukturerade 

frågor.  

I enkätens strukturerade frågor har valet gjorts att inkludera svarsalternativet ”vet ej”.  Risken med ett 

dylikt svarsalternativ är att det kan leda till att en stor del av undersökningsenheterna då väljer att inte 

ta ställning i frågan. Dock beslutades att detta svarsalternativ ska finnas då det kan förekomma 

respondenter som inte kan ta ställning i frågan.  Man kan då få missvisande data när respondenten 

”tvingas” välja ett annat alternativ. Valet har även gjorts med anledning av att man genom exkludering 

ett sådant svarsalternativ ökar risken för ett internt bortfall eller sekundärt bortfall då respondenten 

kanske avböjer att svara (Trost, 2012). 

I de strukturerade frågor som rör åsikter och attityder hos respondenterna är de fasta svarsalternativen 

utom ”vet ej” fyra till antalet. Här fanns först en tanke kring att strukturera påståenden som 

respondenten sedan kunde ta ställning genom att i olika grad svara instämmande. Detta valdes dock 

bort med motiveringen att det kan trötta ut respondenten som till följd av det svarar slarvigt eller på 

måfå. En annan motivering till det upplägg som valdes var att försöka skapa en liknande konstruktion 

som organisationen använder i sin medarbetarundersökning och på så sätt ge respondenten en bekant 

struktur för att motverka motvilja (Trost, 2012). 

I konstruktionen av frågorna har hänsyn tagits till en rad faktorer. Först och främst har fokus legat på 

att använda ett alldagligt språk och på att undvika kunskapsfrågor. Frågorna som finns i enkäten har 

konstruerats så att samtliga enhetschefer ska kunna svara efter bästa förmåga och då är hänsyn till 

varierad grad av språkskicklighet och förkunskap viktigt (Trost, 2012). För att ytterligare skapa 

tydlighet har frågor innehållande två eller flera delfrågor undvikits och frågorna har konstruerats så 

korta som möjligt. Känsliga frågor och områden har i största mån undvikits. I den mån det ändå 

behövts frågor av känsligare karaktär har dessa placerats i avslutningen av enkäten. bakgrundsdelen 

som innehåller frågor kring kön, ålder och anställningstid har lagts sist i enkäten, då de kan upplevas 

som känsliga. Det har även lagts möda på att undvika negationer och ledande frågor (Trost, 2012). 
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Enkäten innehåller även två stycken öppna frågor. För att få en djupare förståelse för vad 

respondenterna har för uppfattning gällande ledarskapsutveckling med hjälp av Harrison-analys 

bedömdes detta som viktigt. Verktyget används subjektivt i relation till vad individen och den som 

håller i återkopplingen diskuterar, och hur de individuella utvecklingsområdena ser ut. Delvis därför 

kändes det viktigt att låta respondenterna med egna ord beskriva detta i fritext. De två frågor där ett 

öppet svarsalternativ valdes anses vara viktiga för att besvara frågeställningen och analysen av dessa 

har gjorts med hjälp av en innehållsanalys.  

Det finns många utmaningar med att ha öppet svarsalternativ i en enkät. En av faktorerna som måste 

tas i beaktande när man väljer att använda öppna frågor är tidsaspekten. Det har varit ett tidsödande 

jobb att gå igenom de öppna svaren från enkäterna, dock sågs detta inte som en anledning god nog för 

att undvika konstruktionen. Eftersom enkäten gjordes via dator har svårigheten med handstil inte 

behövt tas i beaktande. Att svaren kan skilja sig mycket åt i längd och innebörd samt att de kan röra sig 

i olika dimensioner anses vara intressant för att få en djupare förståelse för respondentens sätt att se på 

ledarskapsutvecklingen. Den största utmaningen att reflektera kring var risken för internt bortfall till 

följd av motviljan mot att skriva i fritext då det kan anses tidsödande och besvärligt. Redogörelse för 

detta finns senare i avsnittet (Trost, 2012).  

3.4 Genomförande 

 

Med ett färdigt mätinstrument och populationen utvald var nästa steg att skicka ut enkäten till hela 

populationen. Detta skedde genom organisationens interna webbportal. Detta underlättade tidsmässigt 

och minskade respondenternas eventuella motstånd mot att svara då det kunde ske genom enkla 

knapptryckningar. Dock fanns det vissa aspekter att resonera gällande valet av denna metod. Då 

enkäten skickats ut genom organisationens egna kanaler måste tas i beaktande att respondenterna är i 

en beroendeställning till deras arbetsgivare och att minsta otydlighet kring informationens användande 

och studiens ägare kan leda till bristande tillförlitlighet. Om respondenterna erfar att informationen på 

något sätt kan användas mot dem från arbetsgivarens sida kan benägenheten att ge ärliga samt 

eventuellt kritiska svar minska. För att undvika detta skickades ett meddelande ut tillsammans med 

enkäten som tydligt beskrev att studien inte utfördes av organisationen och att samtliga uppgifter i 

enkäten skulle komma att behandlas konfidentiellt av studiens ägare. Utöver detta innehåller 

meddelandet en kortare presentation av studiens författare samt tydligt formulerade meningar kring 

studiens syfte, frivillighet och anonymitet (Se bilaga). Genom detta meddelande samt genom att i 

tydlig dialog med organisationen understrukit betydelsen av deltagarnas anonymitet finns det 

förhoppning om att tillförlitligheten i detta avseende påverkats minimalt.  

I organisationens IT-system finns inbyggda funktioner för att behandla inkommande data av detta slag. 

Det används bland annat vid medarbetarundersökningar samt externa undersökningar som 

organisationen gör. Studien gavs tillstånd att använda detta verktyg och fick en kortare introduktion 

och utbildning i det av en representant från organisationen. Detta dokument finns oavkortat som bilaga 

(Se bilaga).  
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I denna uppsats har vissa av frågorna presenterats närmare och dessa finns senare i uppsatsen 

(Resultat, del 5). 

Gällande de två öppna frågorna i enkäten har dessa bearbetats i olika nivåer. Först har de öppna svaren 

systematiserats. Genom organisationens interna verktyg för inkommande data har ytlig bearbetning 

redan skett i form av att helt överensstämmande svar lagts ihop. Nästa steg var att i en genomgång av 

svaren först göra en grövre kategorisering kring svarens natur. Återkommande kommentarer och 

nyckelbegrepp har antecknats och kartlagts. Denna filtrering och reduktion har lett till att ett antal 

huvudkategorier har kunnat tas fram (Malterud, 2009). Dessa presenteras närmare i analysdelen 

(Resultat, del 5).  

3.5 Bortfall 

 

Vid genomgång av studiens resultat- och analysdel bör en medvetenhet finnas kring det bortfall som 

finns i enkäten. Enkäten gick ut till de 97 enhetschefer som genomfört en Harrison-analys och fått 

återkoppling en eller två gånger. Av de 97 enhetscheferna så har 71 svarat på enkäten, svarsfrekvensen 

har uppmätts till 73 % och bortfallet blir således 27 %. Bortfallet anses vara inom rimliga nivåer i 

enlighet med samtida uppfattningar Trost (2012).  

En reflektion är att svarstiden som gavs till deltagare var relativt kort, endast en vecka. Anledningen 

till detta var att möjlighet skulle finnas att bearbeta data och analysera data inom de tidsramar som 

funnits för detta arbete. En annan anledning till bortfallet kan vara användandet av organisationens 

egna kanaler för distribution av enkäten, detta kan ha skapat ett motstånd för deltagare som av denna 

anledning inte velat svara på grund av att de känt sig osäkra på sin anonymitet. Dock kan argumenteras 

att användandet av de interna kommunikationskanalerna snarare ökat svarsfrekvensen. Utan den hjälp 

som mottagits i denna del av studien hade enkäten varit tvungen att skickas ut av studiens författare 

och distributionstiden hade ökat avsevärt samtidigt som ett större motstånd kunde ha uppstått då 

studiens relevans för deltagarna möjligen blivit oklarare.  

I övrigt har strävan efter ett lågt bortfall varit närvarande i alla delar av arbetet. Från konstruktionen av 

enkäten, för att likna enhetschefernas egna medarbetarundersökningar till att hålla enkäten relativt 

kort. Alla de övriga åtgärder som utförts i enkätkonstruktionsarbetet har redogjorts för här ovan.  

Vad gäller bortfallet på de två öppna frågor som ställdes i enkäten fanns en oro att det skulle kunna 

uppstå ett stort internt bortfall. Dock har båda de öppna frågorna genererat näst intill fullständig 

svarsfrekvens. Totalt har de två öppna frågorna ett bortfall på 3 respondenter (Trost, 2012).    
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3.6 Etiska Aspekter 

 

En stor vikt i studien har lagts på att förhålla sig till de krav som vetenskapsrådet (2011) har formulerat 

för hur forskning ska bedrivas. De fyra huvudkraven har tagits i beaktande i samtliga steg av studiens 

genomförande.   

Informationskravet har uppfyllts genom att deltagarna informerats i meddelandet som skickats ut 

tillsammans med enkäten (se bilaga). I övrigt har även information om studien kommunicerats ut i 

organisationen från HR-chefen. 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att det tydligt formulerats att deltagandet i studien var frivilligt 

och att det när som helst under studiens gång varit möjligt att avsluta sitt medverkande. I meddelandet 

har även information lämnats till deltagarna om att de har möjlighet att undvika att svara på frågor som 

de ansett vara känsliga eller av annan anledning inte vill lämna information kring.  

Konfidentialitetskravet har varit viktigt att uppfylla. Speciellt viktigt i denna studie då deltagarna är i 

en beroendesituation gentemot arbetsgivare. Enkäten har genomförts helt anonymt och uppgifter som 

kunnat avslöja enskilda individer åsikter och uppgifter har strukits ur resultatpresentationen. 

Nyttjandekravet är uppfyllt då den insamlade informationen endast används inom ramarna för denna 

studie (Vetenskapsrådet, 2011). Presentation och analys och resultat som organisationen mottager i 

form att detta arbete kan komma att användas för förbättringsåtgärder gällande dess interna 

ledarskapsutveckling (Vetenskapsrådet, 2002, 2011). 
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4. Resultat  

 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Först presenteras fördelningarna i populationen gällande 

kön, ålder och anställningstid. Sedan går presentationen vidare till delarna som rör studiens 

frågeställning. Redovisningen sker i 3 teman som följer uppdelningen från enkäten. För att underlätta 

översikten och förståelsen för resultatet, har procentsatser avrundats till heltal. Till sist så presenteras 

resultatet från de två öppna frågorna som ställts i enkäten. Hela studiens resultat finns även som en 

bilaga.   

4.1 Enhetscheferna 

 

Av de 71 stycken enhetschefer som svarat på enkäten 39 män och 32 kvinnor vilket ses som en relativt 

jämn könsfördelning. Procentmässigt så är fördelningen 45 % kvinnor och 55 % män, alltså är det 

några fler män som är enhetschefer (diagram: 1). 

 

Diagram 1: Kön 
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 De flesta av deltagarna är mellan 21 och 30 år. Av deltagarna i studien är 67 % inom detta 

åldersspann. Dock är 18 % av deltagarna över 35 år gamla. Det finns en relativt stor spridning i åldrar 

på enhetscheferna i organisationen (Diagram: 2).  

 

Diagram 2: Åldersfördelning 

 När det gäller hur länge enhetscheferna har haft sina positioner så har de flesta haft jobbet i 5 år eller 

mindre. Av deltagarna så är det 64 som hamnar under denna kategori varav åtta varit enhetschefer i 

mindre än sex månader (Diagram: 3). 

 

 

Diagram 3: Tid som enhetschef 

 

Hur många återkopplingar som deltagarna fått på sin Harrison-analys varierar från en till två stycken. 

Planen från organisationen är att fyra återkopplingar ska genomföras med samtliga enhetschefer.  
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4.2 Upplevt värde av ledarskapsutveckling med Harrison-Assessments 

 

Under detta tema i enkäten ställs frågor kring hur deltagarna uppfattat värdet av 

ledarskapsutvecklingen. I genomsnitt har deltagarna i det frågebatteri som rör detta tema svarat positivt 

kring det upplevda värdet. I en gradering av svarsalternativen från 1 (inte alls) till 4 (i hög grad) har 

deltagarna i snitt svarat 3.13 vilket gör att den allmänna uppfattningen närmast hamnar i 

svarsalternativ 3 (till viss grad). För att få en ordentlig bild av deltagarnas uppfattning bör man dock 

studera de enskilda frågorna närmare.  

Första frågan rör begreppet Självkännedom som är en grundläggande förutsättning för 

ledarskapsutveckling enligt Harrison-Assessments. 

Frågan lyder: ” Till vilken grad anser du att återkopplingen hjälper dig att öka din självkännedom?”.   

Här har 46 % av respondenterna svarat med svarsalternativ 4 (I hög grad). Det innebär att 33 av de 71 

enhetscheferna upplever att återkopplingen som de fått på sin Harrison-analys i hög grad har bidragit 

till en ökad självkännedom. 28 av enhetscheferna upplever att återkopplingen till viss grad har ökat 

deras självkännedom. Upplevelsen av att ledarskapsutvecklingen bidragit till att öka självkännedomen 

till viss eller hög grad delas med andra ord av 78 % av enhetscheferna som genomfört minst en 

återkoppling på sin Harrison-analys. En av enhetscheferna var av uppfattningen att återkopplingen inte 

alls hjälpt öka dennes självkännedom (Diagram: 4).    

 

Diagram 4: Upplevelsen av att återkopplingen ökat deltagarnas självkännedom 
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Nästa fråga inom temat berör huruvida Återkopplingen av Harrison-analysen påverkat deltagarnas 

ledarskap. Frågan lyder: ”Till vilken grad anser du att återkopplingen bidragit till att utveckla ditt 

ledarskap?” 

Här har majoriteten av deltagarna svarat att återkopplingen till viss grad bidragit till ett utvecklat 

ledarskap. 59 % delar denna uppfattning, vilket motsvarar 42 av deltagarna. 24 % av deltagarna är av 

uppfattningen att återkopplingen till hög grad har bidragit till ett utvecklat ledarskap.  Här har även 11 

av deltagarna svarat att den till låg grad utvecklat deras ledarskap och återigen är det en deltagare som 

inte upplevt någon utveckling alls genom återkopplingen (Diagram: 5) 

 

Diagram 5: Upplevelse av ett utvecklat ledarskap 

En av frågorna i temat berör huruvida deltagaren skulle rekommendera en kollega att göra en 

Harrison-analys. Frågan lyder: ”Till vilken grad skulle du rekommendera kollegor att göra en 

Harrisonanalys?” 

Här har 54 av deltagarna svarat att de till hög grad skulle rekommendera kollegor att genomföra en 

Harrison-analys. Detta antal motsvarar 76 % av deltagarna. 11 av deltagarna eller 15 % skulle till viss 

grad rekommendera Harrison-analysen till kollegor. Här har två av deltagarna använt sig av 

svarsalternativet ”vet ej” och två av deltagarna skulle inte rekommendera kollegor att göra analysen 

(Diagram:6).  
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Diagram 6; Rekommendation till kollegor att genomföra Harrison-analys 

För att få en utförlig redogörelse för samtliga enskilda frågor och procenttal utan avrundning så finns 

hela resultatet bifogat (se bilaga) 

4.3 Tillämpning av kunskapen från ledarskapsutvecklingen  

 

I det här temat ställs frågor som berör tillämpningen av den kunskap deltagarna tillskansat sig från 

ledarskapsutvecklingen. I genomsnitt har deltagarna på frågorna i detta tema svarat positivt kring 

upplevelsen av hur pass tillämpningsbar kunskapen från Harrison-analysen och återkopplingen är. 

Utifrån de graderade svarsalternativen har deltagarna i genomsnitt svarat 3.28 vilket innebär 

svarsalternativ 3 (Till viss grad).  

På frågan ” Till vilken grad anser du att du har möjlighet att tillämpa kunskapen från Harrison-

analysen i ditt dagliga arbete?” Har majoriteten av deltagarna svarat att de till viss grad upplever att 

det finns möjlighet till tillämpning av kunskapen. Närmare bestämt 55 % eller 39 av deltagarna är av 

denna uppfattning. Fem av deltagarna upplever att graden av tillämpningsbarhet är låg eller att det inte 

det inte går att tillämpa den. Dessa två kategorier av svar står för 7 % av svarsfördelningen. 27 av 

deltagarna menar att de till hög grad kan tillämpa kunskapen från Harrison-analysen i sitt dagliga 

arbete (Diagram:7).  

 

Diagram 7: Hur tillämpningsbar kunskapen är för deltagarna 

En mer utförlig redovisning av resultatet i detta tema kommer i slutet av resultatdelen där den öppna 

frågan som berör detta tema redogörs för.  
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4.4 Förutsättningar i organisationen 

 

Det tredje och sista temat berör förutsättningarna för tillämpning av kunskapen i organisationen, med 

det menas hur organisationen ger förutsättningar till deltagarna att använda sig av kunskapen från 

ledarskapsutvecklingen i arbetet. Genomsnittligt har deltagarna svarat 2.53 i gradering från 1 (inte alls) 

till 4 (i hög grad). Det innebär att deltagarnas uppfattning kring hela temat är mellan 2 (i låg grad) och 

3 (i viss grad). Dock måste här tas i beaktande att en av frågorna berör huruvida det finns hinder för 

användningen av kunskapen i organisationen. Ifall respondenter på denna fråga svarar att de i hög grad 

upplever att det finns hinder, alltså svarsalternativ 4 så kommer snittet bli högre. Här anses med andra 

ord att genomsnittsvärdet i detta tema kan lämnas utan bedömning då de två frågorna har formulerats i 

motsatt graderingsvärde.  Man får istället gå ner på de enskilda frågorna för att hitta uppfattningarna 

kring förutsättningarna i organisationen.  

Den första frågan berör huruvida deltagarna uppfattar att det finns förutsättningar i organisationen.  

Frågan lyder: ”Till vilken grad upplever du att du får rätt förutsättningar för att använda kunskapen 

från Harrison-analysen i vardagen?”  

På denna fråga har 3 av deltagarna svarat att de inte vet ifall de rätta förutsättningarna ges från 

organisationen och 1 person tycker inte alls att det ges rätt förutsättningar. Tillsammans utgör dessa 

deltagare 7 % av respondenterna. Majoriteten av deltagarna 70 % har svarat att de uppfattar att 

förutsättningar ges till låg eller viss grad. Fördelningen här är 20 deltagare som upplever att de i låg 

grad har rätt förutsättningar för användandet av kunskapen från ledarskapsutvecklingen och 30 

deltagare upplever att de till viss grad fått rätt förutsättningar. 16 respondenter upplever att de i hög 

grad har fått rätt förutsättningar. Detta motsvarar 23 % av deltagarna (Diagram: 8).  

 

Diagram 8: Upplevelsen hos enhetscheferna att organisationen ger dem rätt förutsättningar att använda kunskapen från Harrison-analysen 
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Nästa fråga berör ifall det finns eventuella hinder i organisation för användning av de nyfunna 

kunskaperna. Frågan lyder: ”Till vilken grad upplever du att det finns hinder för användningen av 

kunskapen från Harrison-analysen”? 

Här har 44 % av deltagarna svarat att de upplever att det i låg grad finns hinder i organisationen, detta 

motsvarar 31 respondenter. Dessa tillsammans med de 22 respondenter som menar att det i viss grad 

finns hinder uppgår tillsammans med till 75 % av deltagarna. De deltagare som är av uppfattningen att 

det i hög grad föreligger hinder för användandes av kunskapen från ledarskapsutvecklingen uppgår till 

10 %, lika många som de deltagare som inte uppfattar att det finns några organisatoriska hinder. Här 

har även fyra deltagare valt att svara ”vet ej” på frågan (Diagram: 9).  

 

 

Diagram 9: Upplevelsen av organisatoriska hinder för kunskapsanvändningen 
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4.5 Resultat från enkätens öppna frågor 

 

I denna del redovisas resultaten av de två öppna frågorna i enkäten. Dessa är tänkta att ge en djupare 

förståelse för deltagarna uppfattningar kring ledarskapsutvecklingen och även en fingervisning på 

vilka delar av ledarskapsutvecklingen som kan tillämpas i arbetet. 

Den första öppna frågan som ställts i enkäten är tänkt att ge respondenterna möjlighet att beskriva vad 

i ledarskapsutvecklingen med hjälp av Harrison-analysen som de känner att de kommer kunna 

tillämpa.   

Frågan lyder: ”Vilken del av din Harrison-analys tror du att du kommer ha mest nytta av?” 

Av de 71 respondenterna så har samtliga svarat på denna fråga. Dock måste ett svar här lämnas utanför 

resultatet då svaret inte går att tyda. Av de övriga 70 svaren är det två som upplever att de inte kommer 

ha någon nytta av ledarskapsutvecklingen alls medan två deltagare upplever att de inte vet vilka delar 

de kommer att ha nytta av. 

 En djupare beskrivning kring deltagarnas uppfattningar samt huvudområden där mönster kan 

observeras finns i analysdelen.   

Det finns vissa delar av Harrison-analysen som deltagarna i större utsträckning svarat att de tror sig 

komma ha mest nytta av. Av respondenterna så har 19 stycken i sitt svar tagit upp paradoxerna (Se 

1.1.2) som den del av Harrison-analysen de kommer ha nytta av.  

Andra områden som var återkommande i svaren var personliga egenskaper och egna 

utvecklingsområden.  Även kunskaper kring sina egna styrkor och svagheter förekom i flera svar.   

Den andra frågan av öppen karaktär är konstruerad för att deltagarna ska kunna ge en förklaring kring 

det allmänna värdet av ledarskapsutvecklingen. Frågan är tänkt att fungera som ett verktyg för att 

fånga upp eventuella åsikter och uppfattningar som studien annars gått miste om.  

Den lyder ”Vad har du för allmänna reflektioner kring Harrison-analysen?” 

Av de 71 respondenterna så har 69 svarat på frågan, här finns alltså ett bortfall på två deltagare som 

valt att inte svara.  Utöver detta så har fyra av respondenterna inte lämnat några svar utan enbart 

delgett att de inte har några reflektioner. Respondenternas svar i denna fråga är till högsta grad i 

positivt riktning.  

Återkommande allmänna reflektioner från respondenterna är att Harrison-analysen är bra, intressant 

och givande.  

För att få en fullständig bild av hur respondenterna svarat i de öppna frågorna så finns samtliga svar 

bifogade i bilagan som innehåller det sammanfattade resultatet av enkäten (se Bilaga).  
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5. Resultatanalys 

I denna del kommer det redovisade resultatet att analyseras. Uppdelningen kommer vara i de tre 

övergripande teman som tidigare redogjorts för. Eventuella mönster kommer att diskuteras och det 

teoretiska ramverket kommer att användas i hopp om att förklara företeelser som anses intressanta för 

studiens frågeställning. Svaren från de öppna frågorna kommer att analyseras genom en diskussion 

kring dessa kopplat till verktyget Harrison-Assessment.  

5.1 Upplevt värde av ledarskapsutveckling 

 

Flera frågor har ställts i detta tema för att försöka få en bred bild av uppfattningen kring 

ledarskapsutvecklingens värde.  

Av deltagarnas åsikter i dessa frågor så kan en generell bild skapas av att enhetscheferna har en positiv 

inställning till utvecklingsinsatsen och att majoriteten av dem anser att de upplevt en utveckling av 

både sin självkännedom och sitt ledarskap. Dessutom skulle den stora majoriteten rekommendera sina 

kollegor att utföra en Harrison-analys. Hela 76 % skulle till hög grad rekommendera kollegor att 

genomföra denna utvecklingsinsats, totalt skulle 93 % till viss eller till hög grad rekommendera 

Harrison-Assessment till kollegor. Denna fråga tolkas som att den övergripande upplevelsen av 

ledarskapsutvecklingen är mycket positiv.  

För att gå djupare in på analysen under detta tema har uppdelning skett i underrubriker för att 

tydliggöra intressanta områden.  

5.1.1 Självkännedom 

 

Begreppet självkännedom är centralt i denna typ av ledarskapsutveckling. Brist på självkännedom och 

öppenhet i organisationer leder till minskad effektivitet och produktivitet. Enligt Shutz (1994) har 

erfarenheterna inom Human element konceptet visat att ungefär 80 % av alla arbetsrelaterade problem 

inte är några egentliga problem utan en följd av bristande öppenhet och självkännedom. När 

medarbetarna i ett företag förvränger och undanhåller åsikter, tankar och annan information går 

effektivitet och produktivitet ner markant. När det brister i självkännedom i de delar som är 

utvecklingsbara för de individuella medarbetarna är samma resultat en följd.  

Ifall människor i organisationer och företag ökar sin självkännedom anser Shutz (1994) att detta kan 

starta en produktivitetsvåg som kan vara större än någon tidigare.  

Det är av yttersta vikt att ledare har god självkännedom. Som ledare är det inte ovanligt att man bli 

föremål för medarbetares missnöje. Ibland kan medarbetare skylla sina egna misslyckanden på ett 

dåligt ledarskap och en otydlig kommunikation. Detta behöver dock inte alltid vara sanningen och det 

är därför av största vikt att en ledare vet sina egna styrkor, vad denne står för och vem denne är. Detta 

kan underlätta för ledaren att stå stadigt i sin uppfattning.  (Bergengren, 2008) 
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I teorin kring röda och gröna organisationer beskrivs en grön organisation vara baserad på fem viktiga 

egenskaper. En av dessa egenskaper benämns som förståelse för andra och sig själv. Det innebär att 

man ska ha en förståelse för sina styrkor och utvecklingsområden på så sätt kan man även förstå andras 

behov och få en bredare förståelse för sammanhanget man befinner sig i. För att vara en grön 

organisation är det med andra ord viktigt att dess medlemmar har en god självkännedom (Tamm & 

Luyet, 2006). 

I Harrison Assessment är självkännedom grundläggande för att kunna avgöra vilka områden som ger 

och tar energi. Med detta menas områden där individens personliga egenskaper är olika starka. Man 

ska enligt utvecklingsverktyget fokusera sin tid på områden där de starka egenskaperna kommer till 

användning, dessa områden ger personen energi. De områden som tar energi är där de svagare 

personliga egenskaperna behöver utnyttjas. Detta betyder inte att personen kommer att prestera sämre 

inom dessa områden utan endast att de kräver mer energi från personen och i förlängningen kanske 

leder till dålig trivsel eller stress. Ju mer en person kan befinna sig i områden som ger energi ju högre 

produktivitet och effektivitet kan man vänta sig.  

För att medarbetare och chefer ska känna till vilka områden hos dem som är vad man kan kalla 

”energitjuvar” krävs att det finns en självkännedom. Att genomföra en Harrison-analys och sedan få en 

återkoppling på sin Harrison-analys där resultatet diskuteras och analyseras är tänkt att öka 

självkännedomen hos deltagaren.    

I enkäten svarade över 80 % av deltagarna att återkopplingen av deras Harrison-analys till viss eller till 

hög grad ökat deras självkännedom. Detta måste anses som ett positivt intryck av 

utvecklingsverktyget. Över hälften av dessa 61 deltagare, närmare bestämt 33 är av upplevelsen att 

deras självkännedom i hög grad har ökat. Enbart en deltagare upplevde ingen ökad självkännedom. 

Deltagarna har genomfört en eller två återkopplingar kring sin Harrison-analys och det kan därför 

antas att efter de två ytterligare planerade återkopplingarna kommer deltagarna att ha ökat sin 

självkännedom. Dessa höga siffror är ett gott betyg från deltagarna kring huruvida 

utvecklingsverktyget har fyllt sitt syfte.  
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5.1.2 Ledarskap 

 

I temat har två frågor ställts kring hur deltagarna upplevt att ledarskapsutveckling utvecklat deras 

ledarskap och gjort dem till bättre ledare.  

Ledarskap kan definieras på följande sätt 

”En påverkansprocess med syftet att motivera andra människor att arbeta för att uppnå fastställda 

mål”  

(Bergengren, 2008, s.127) 

 87 % av studiens deltagare har svarat att de upplever att utvecklingsinsatsen utvecklat deras ledarskap 

till viss eller till hög grad. På frågan om de blivit bättre ledare har 77 % svarat att det till viss eller till 

hög grad är bättre ledare efter att ha påbörjat denna utvecklingsinsats. Resultatet av dessa två frågor 

tolkas som att deltagarnas upplevelser av ledarskapsutvecklingens inverkan på deras ledarskap är 

positiv.  

Genom att utföra en analys och få återkoppling på den så har enhetscheferna hittat verktyg eller 

kommit till insikt inom områden som gör att de efter deltagandet har ett utvecklat ledarskap. Därför 

anses ledarskapsutvecklingen haft en positiv inverkan på enhetschefernas ledarskap.   

5.2 Tillämpning av kunskapen från ledarskapsutvecklingen 

 

Under detta tema har deltagarna fått svara på till vilken grad de upplever att kunskapen de fått av 

ledarskapsutvecklingen går att tillämpa i deras dagliga arbete. De har även fått svara på en öppen fråga 

kring vilka delar de tror sig komma ha mest nytta av.  

På frågan kring tillämpning av kunskapen så har deltagarna svarat i positiv riktning. 55 % anser att de 

till viss grad har möjlighet att tillämpa kunskapen och 38 % anser att de till hög grad kan tillämpa 

kunskapen. Sammanlagt är 66 av deltagarna av en positiv uppfattning när det kommer till användandet 

av ledarskapsutvecklingens kunskaper i arbetet.  

Detta frågeområde ansågs vara av värde för studien då en positiv upplevelse av ledarskapsutvecklingen 

inte nödvändigtvis innebär att de nyfunna kunskaperna kommer till användning. Dock visar studiens 

resultat att en stor majoritet av deltagarna anser sig kunna tillämpa kunskapen i arbetet nämligen 82 %.  

Det anses klarlagt i studien att enhetscheferna kommer att tillämpa kunskapen från utvecklingen men 

vilken kunskap som är tillämpningsbar är en mycket intressant fråga. Den öppna frågan är ställd för att 

deltagarna ska kunna utveckla sina svar kring vilka delar de anser är tillämpningsbara.  
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På den öppna frågan har några tydliga mönster kunnat tydas ur materialet. Ett återkommande svar på 

denna fråga är att enhetscheferna upplever att den delen av Harrison-analysen som berör paradoxerna 

kommer vara användbar för dem i arbetet. Här kan de se hur de agerar i olika situationer och få en 

förståelse för i vilka sammanhang som deras ledarskap blir extra testat (Se 1.1.2: Paradox 

Technology).   

En deltagare har här svarat ” En del som gjorde mig uppmärksam på en egenhet hos mig som inte gör 

mig taktiskt i alla situationer”. Med hjälp av paradoxerna kan man förstå hur man reagerar i situationer 

där ens svagare egenskaper skapar destruktiva beteenden. Det kallas i verktyget för ”flippar” och 

innebär att dessa svagare egenskaper i vissa situationer kan leda till icke-önskvärda beteenden. Att få 

en inblick var ens flippar kan uppstå kan ge personer möjlighet att undvika dessa situationer och även 

att jobba med utveckling av dessa egenskaper (Se 1.1.2: paradox Technology).  

En annan deltagare har svarat att han kommer ha nytta av Harrison-analysen för att veta ”hur kan man 

leda, utveckla och behålla”. Detta är mycket centralt i ledarskapsutvecklingen och i rapporten som 

genereras efter genomförd analys så finns dessa delar med. Från hur man ska jobba med sitt ledarskap 

till hur man ska utveckla sin personal samt hur man ska jobba enskilt med sina medarbetare för att 

motivera och behålla personal (Se Bilaga: Rapport Harrison-analys).  

Några andra svar som tydligt ger en bild av respondenternas upplevelser av nyttan följer här nedan.  

”Kommer dra nytta av att vara medveten om och förvalta mina styrkor i första hand” 

”Hur jag är som person och jobba efter det för att få en bättre arbetssituation” 

”Att veta vilka styrkor jag ska jobba med och hur jag ska göra för att uppnå bästa resultat” 

”Personlig utveckling. Vilka punkter jag behöver jobba med för att bli en bättre chef” 

”Vad som händer med mig i pressade lägen” 

”Vad som ger och tar mest energi för mig” 

Det har varit mycket värdefullt att få svar på dessa öppna frågor för att skapa sig en djupare insikt 

kring tillämpningen av ledarskapsutvecklingen. Det allmänna intrycket av deltagarnas svar är att de 

finns flera områden som kommer vara till nytta i deras arbete. Ledarskapsutvecklingsinsatsen innebär 

att enhetscheferna ska genomföra fyra återkopplingar och samtliga deltagarna i denna studie har minst 

två av dessa tillfällen kvar. Man kan alltså förmoda att deltagarnas uppfattning kring tillämpningen 

kommer att bli tydligare framöver. Det kan till följd av deltagarnas svar anses att kunskapen från 

ledarskapsutvecklingen kan och kommer att tillämpas i det dagliga arbetet. 

 

 



37 
 

5.3 Förutsättningar för användning i organisationen 

 

Detta tema är tänkt att ge en bild kring huruvida den studerade organisationen ger enhetscheferna rätt 

förutsättningar för att använda sig av ledarskapsutvecklingens kunskaper i arbetet.  

Två frågor är ställda för att få en förståelse av deltagarnas uppfattningar kring temat. En berör 

förutsättningar för användningen och en berör möjliga hinder som kan tänktas finnas. Här har 65 % av 

deltagarna svarat att det till viss eller hög grad finns goda förutsättningar i organisationen. Det 

motsvarar 46 av respondenterna. En relativt stor del av deltagarna uppfattar att det till ganska låg grad 

finns förutsättningar i organisationen, närmare bestämt 28 %.  

Det finns alltså en uppfattning bland enhetscheferna att organisationen kan göra mer för att ge dem rätt 

förutsättningar för att använda sig de insikter och de verktyg som det tillgodogjort sig genom 

ledarskapsutvecklingen.  

På frågan om det finns upplevda hinder för användningen så har 85 % av deltagarna svarat att det till 

låg, till viss eller till hög grad finns hinder i organisationen. Av dessa 85 % så är det 10 % som 

upplever att det till hög grad finns hinder och 44 % som upplever att det till låg grad finns hinder.  

Det anses härmed vara deltagarnas uppfattning att mer kan göras från organisationens sida för att 

skapa rätt förutsättningar för användandet av ledarskapsutvecklingens kunskaper. Det anses även 

delvis råda en uppfattning om att hinder för användandet finns i organisationen. 

Även här bör hänsyn tas till var i utvecklingsprocessen organisationen befinner sig. Förutsättningar 

och hinder kring tillämpningen kan i detta skede vara svåra att lokalisera.  

Enligt Ulrich och Brockbanks (2007) teori ska organisationens HR-funktion leverera och inte bara 

handla. HR ska med andra ord snarare än att vara kravställare till övriga organisationen och bestämma 

deras handlande själva ta sig an saker som skapar värde. Det är mycket lättare att mäta aktivitet än 

värde. Det är lättare för organisationen att mäta andelen chefer som genomgått 10 timmars 

ledarskapsutveckling än att mäta resultatet av ledarskapsutvecklingen. För att denna insats ska vara 

värdeskapande enligt teorin bör organisationen se över vilka faktorer det är som gör att enhetscheferna 

inte till högre grad anser sig ha rätt förutsättningar samt vilka upplevda hinder som finns i 

organisationen.    

I teorin kring röda och gröna organisationer beskrivs en grön organisation vara baserad på fem viktiga 

egenskaper. En av dessa är Sanning och öppenhet. Med detta innebär att alla parter i organisationen 

måste förbinda sig till att både tala sanning och att lyssna på varandras sanningar. 

 I detta tema finns indikationer på att enhetscheferna anser sig behöva bättre förutsättningar och en 

överbyggnad av de hinder som finns i organisationen. Det är även viktigt att det finns en trygghet i att 

diskutera områden som detta i en organisation. Det handlar om en gemensam strävan mot framgång 

där trygghet att diskutera likande frågor är grundläggande (Tamm & Luyet, (2006)   
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5.4 Allmänt intryck av ledarskapsutvecklingen. 

 

Den sista öppna frågan är tänkt att ge respondenterna möjlighet att brett svara kring det allmänna 

intrycket av ledarskapsutvecklingen. Här kan information som studien annars gått miste om i de fasta 

svarsalternativen redogöras för och på så sätt kan en bredare bild skapas av deltagarnas uppfattningar 

av ledarskapsutvecklingen.  

Åsikter som framkom i svaren på denna fråga är av mycket blandad karaktär och om intresse finns kan 

samtliga svar läsas i bifogad bilaga (Se bilaga).  

 En återkommande åsikt bland enhetscheferna är att de fortfarande är inne i processen och inte skapat 

sig någon helhetsbild. Materialet anses vara väldigt omfattande och flera av deltagarna menar att det 

kommer ta tid att sätta sig in i det.  

Enhetschefernas allmänna intryck måste dock sammanfattas som mycket positivt och i flertalet kortare 

kommentarer har ord som, bra, mycket bra, överraskande bra används för att beskriva intrycket.  

En respondent svarade på frågan ”Nyttigt och viktigt verktyg. Tror på en viktig återkoppling från 

närmaste chef med för att det ska ge full effekt”. Upplägget av ledarskapsutbildningen är att 

enhetscheferna får en första återkoppling från en person som jobbar med Harrison-analysen som 

verktyg, de följande tre återkopplingar utförs tillsammans med närmaste chef, genom denna 

uppdelning ska en förståelse för sig själv och en förståelse mellan chef och medarbetare skapas.  

Svar som ger en tydlig bild av det allmänna intrycket är: 

”Analysen kommer att kunna hjälpa mig att utveckla det jag vill förändra. Svårt att jobba med varje 

dag kanske, men lite grann då och då kommer man ta fram och titta på den. Skulle väldigt gärna få en 

rapport till om ca 1 år.” 

”Det är både en fördel och en nackdel att resultathäftet är så pass stort. Det är väldigt omfattande och 

ger en fantastisk självinsikt men det kan kännas lite övermäktigt att veta var man ska börja ibland.” 

”Kul att ledningen ger oss detta och satsar på oss” 

”Riktigt bra, intressant samt lärorikt. Viktigt är nog att man inte stirrar sig blind på siffror utan just 

ser det som en analys, det är kanske inte så svart och vitt som det verkar på pappret” 

Efter att ha gått igenom svaren i denna fråga anses det allmänna intrycket av ledarskapsutvecklingen 

vara mycket positivt.  
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6. Slutsatser 

 

Här kommer studiernas frågeställningar att återigen presenteras med en diskussion kring det 

analyserade resultatet och eventuella slutsatser som kan dras ur detta. Ett försök görs att knyta ihop 

säcken utifrån studiens perspektiv. För att diskutera de slutsatser som dragits kring studiens 

frågeställningar så har ordningen på dessa vänts. Denna del kommer inledas med de tre delfrågorna i 

frågeställningen och avslutningsvis kommer dessa att sammanföras med den övergripande 

forskningsfrågan och genom detta så är förhoppningen att det ska bli tydligt hur tankarna och 

förhållningssättet till materialet haft en röd tråd genom hela arbetet med denna studie.   

6.1 Vad är deltagarnas allmänna uppfattning av ledarskapsutvecklingen med hjälp av Harrison-

analysen?  

 

Enhetschefernas uppfattningar av ledarskapsutbildningen bedöms utifrån studiens resultat som mycket 

positivt. Knappt några av deltagarna har gett negativa omdömen kring ledarskapsutvecklingen. Den 

absoluta majoriteten skulle rekommendera kollegor att genomföra ledarskapsutvecklingen. Av 

deltagarna menar de allra flesta att Harrison-analysen hjälp dem att utveckla och förbättra sitt 

ledarskap och öka sin självkännedom. Denna delfråga anses därför besvarad.  

6.2 Kommer ledarskapsutvecklingens kunskaper till användning för deltagarna i den dagliga 

verksamheten? 
 Denna delfråga anses besvarad genom den fasta och den öppna frågan i temat som berör 

frågeställningen. Enhetscheferna har i enkäten i stor utsträckning svarat att kunskapen kommer att 

användas i arbetet. 66 av de 71 deltagarna är av denna uppfattning. Vilket får anses styrka ovanstående 

fråga att ledarskapsutvecklingens kunskaper kommer att komma till användning i den dagliga 

verksamheten.   

6.3 Upplever deltagarna att det finns förutsättningar för användningen av kunskapen i 

organisationen? 

 

På frågan kring om rätt förutsättningar finns för att använda kunskapen går åsikterna isär dock är 

andelen deltagare som svarat att den inte alls finns förutsättningar relativt låg samtidigt som fyra 

deltagare valt att svara vet ej på frågan. Svaret som enkäten ger i denna fråga är att deltagarna är 

mycket splittrade kring huruvida rätt förutsättningar finns för användning av kunskapen. Anledningar 

till att svaren på denna fråga i relativt stor utsträckning är utspridda kan bero på att det finns regionala 

skillnader i hur förutsättningarna ser ut och därför kan svaren variera. En annan förklaring kan vara att 

enhetscheferna och organisationen befinner sig relativt tidigt stadie i denna process och därför har inte 

eventuella åtgärder och processer riktigt klarnat ännu.  
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I denna fråga var enhetscheferna mer delade i sina åsikter. Majoriteten upplevde ändå att det till låg 

eller viss del finns hinder för användandet medan sju respondenter menade att det inte alls upplevde att 

det finns hinder. Samma antal, sju respondenter menade att de i hög grad ansåg att hinder finns.  Även 

här kan spridningen bero på olika förutsättningar beroende på vilken arbetsplats enhetscheferna tillhör.  

Svaret på denna fråga blir således att det finns skilda meningar bland enhetscheferna kring huruvida 

det finns förutsättningar för användningen av kunskapen i organisationen.  

De tre delfrågorna var konstruerade för att underlätta besvarandet av min huvudsakliga forskningsfråga 

6.4 Upplevs ledarskapsutvecklingen med Harrison Assessment som ett värdeskapande verktyg 

av deltagarna? 

 

De tre delfrågorna har gett en förståelse för enhetschefernas allmänna upplevelser av 

ledarskapsutvecklingen, deras uppfattning av kunskapen från den som tillämpningsbar samt huruvida 

de givits rätt förutsättningar inom organisationen att använda sig av dessa.  

Begreppet värdeskapande härstammar från Ulrich och Brockbanks (2007) teori om värdeskapande HR. 

Med detta menas den transformation som HR genomgått från att ha varit en till stor del administrativ 

funktion till att ses som en värdeskapande del av organisationen. I detta resonemang används termen 

värde som en förklaring för det som uppstår mellan HR-funktionen och de som på ett eller annat vis 

kommer i kontakt med den. Detta kan vara både externa och interna mottagare som medarbetare eller 

kunder. För kunden kan detta innebära en upplevelse av bra och snabb service, för interna medarbetare 

kan det vara en känsla av stöd och möjligheten till belöning, utveckling eller vidareutbildning. Det är 

med andra ord mottagaren som definierar värdet. HR:s mål bör vara att hjälpa företaget genom att 

skapa värde (Ulrich & Brockbank 2007).  

Centralt i detta synsätt är hur något definieras som värdeskapande. HR-funktionen kan planera in 80 

timmar ledarskapsutbildning och lägga mycket stora resurser på detta, men det är bara värdeskapande 

ifall mottagarna finner det värdeskapande. Med andra ord är det enhetscheferna i organisationen som 

man måste undersökas för att kunna definiera ledarskapsutveckling med hjälp av Harrison Assesment 

som värdeskapande.  

Begreppet värdeskapande HR är ett samlingsbegrepp som beskriver hela HR-funktionens möjlighet att 

skapa värde för organisationen. Denna studie har avgränsat sig till att enbart undersöka den specifika 

utvecklingsåtgärd som organisationen använder sig av. En av åtgärderna för att vara en värdeskapande 

HR-funktion är att serva interna aktörer. Där ingår att etablera medarbetarna som värdeskapare och se 

till att de har de färdigheter som de behöver för att i sin tur vara värdeskapande mot kunder. En åtgärd 

för att uppnå detta är utbildning och utveckling.  
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Det handlar även om att hjälpa chefer att leverera strategier genom att bygga upp deras kompetens. 

HR-funktionen utformar och rekommenderar chefer hur de ska jobba med personal men det är 

cheferna som faktiskt utför personalarbetet ute i organisationen. För att leverera värdeskapande 

aktiviteter till medarbetarna ute i organisationen måste de själva känna att de får värde från HR-

avdelningen genom till exempel en utvecklingsinsats som denna (Ulrich & Brockbank 2007). 

I de tre underfrågorna har visats att enhetscheferna är allmänt positiva till ledarskapsutvecklingen. Det 

har tolkats som att ledarskapsutvecklingen hjälpt dem att utveckla och förbättra sitt ledarskap och öka 

deras självkännedom. Det har även framkommit en positiv inställning från enhetscheferna om 

möjligheten att tillämpa kunskapen i arbetet. Det ges en delad bild kring huruvida rätt förutsättningar 

finns i organisationen. Den huvudsakliga forskningsfrågan ses med detta i beaktande som besvarad. 

Studien visar att de enhetschefer som genomgått ledarskapsutveckling med hjälp av Harrison-analysen 

samt haft en eller två återkopplingar uppfattar den som ett värdeskapande verktyg.  

 

7. Avslutande reflektioner och framtida forskning 

 

7.1 Avslutande reflektioner 

 

Genom att använda enkät som datainsamlingsmetod var förhoppningen att skapa en bred förståelse för 

uppfattningen kring ledarskapsutvecklingen. De tidigare studier inom området som presenterats i 

uppsatsen samt andra som studerats i planeringsskedet av denna uppsats har uteslutande använt 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag anser att genom mitt val av metod ha bidragit med en mer 

generell bild av forskningsproblemet.  

Genom att använda mig av Ulrich och Brockbanks (2007) Värdeskapande HR som ett övergripande 

teoretiskt ramverk har jag strävat efter att skapa en förståelse för utbildning och utveckling av ledare 

och dess plats i det övergripande HR-pusslet. Det övriga teoretiska ramverket har använts för att skapa 

en förståelse kring organisationen och verktygets syfte med att bedriva ledarskapsutveckling.  

Beskrivningen av Harrison Assessment i det inledande skedet (Se 1.1.2) och den återkommande 

kopplingen till verktyget genom arbetet har ansetts som viktigt för att läsaren ska bilda sig en 

uppfattning kring hur ledarskapsutveckling kan bedrivas.  

En utmaning har varit det abduktiva arbetssätt som använts. Det har skett en ständig växelverkan 

mellan empiri och teori.  Det teoretiska ramverket har varit föränderligt och detta kan ha kommit på 

bekostnad av objektivitet gentemot de insamlade data som ligger till grund för studiens resultat, dock 

anses fullständig objektivitet vara svåruppnåeligt då egna värderingar och erfarenheter ständigt 

påverkar resultatet (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 
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Denna studie får till viss del ses som en förstudie. Detta med anledning av att utvecklingsinsatsen i 

organisationen inte är avslutad utan pågående. Enhetscheferna ska alla genomföra tre eller två 

ytterligare återkopplingar gemensamt med närmaste chef. Framöver är även tanken att enhetscheferna 

ska rekrytera sin egen personal genom att låta kandidater genomföra en Harrison-analys. Det kan 

därför anses troligt att om denna studie upprepades vid ett senare tillfälle med samma deltagare så 

skulle resultaten skilja sig åt. Enhetscheferna skulle då ha en tydligare bild av ledarskapsutvecklingens 

värde för dem. Denna studie kan dock med fördel användas för att få en bild av de inledande 

uppfattningarna.  

7.2 Framtida forskning 

 

Att genomföra en liknande studie i framtiden när enhetscheferna har genomgått hela processen kring 

ledarskapsutvecklingen och själva börjat använda Harrison Assessment i sitt arbete kring rekrytering 

och utveckling av personal vore intressant. Att då sammankoppla resultatet från denna studie med de 

uppfattningar som då skulle framkomma kring verktygets användbarhet, organisationens 

förutsättningar och hur värdeskapande insatsen upplevs skulle skapa en djupare förståelse kring 

forskningsfrågan.  

För att få en mer tydlig bild av hur deltagarna upplever värdet av ledarskapsutveckling vore det 

intressant att göra en uppföljande studie där djupintervjuer med enhetschefer används för att skapa en 

mer specifik bild av fenomenet. I denna studie har konstaterats att det delvis föreligger hinder för 

användandet av kunskapen i organisationen samt att det till viss grad skulle kunna ges bättre 

förutsättningar för användningen. Det skulle vara av intresse att göra en studie kring vilka dessa hinder 

kan vara. Sammanfaller hindren med de som kartlagts i tidigare studier av detta slag (Se 2.1). 

Det vore även intressant att göra en bredare studie kring den aktuella organisationens HR-funktion och 

fler av de processer som de driver. Med utgångspunkt i Värdeskapande HR (Ulrich & Brookbank, 

2007). I denna studie har endast en liten del av denna övergripande teori om hur HR ska bedrivas 

berörts. Att studera flera av de delar som tillsammans utgör HR-pusslet skulle kunna ge intressant 

information kring hur framtiden ser ut för HR-professionen och för HR-funktionens plats i en modern 

organisation.   

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att bredda populationen från denna studie till att omfatta flera 

av de organisationer som använder Harrison-Assessment i sin rekrytering, utvärdering eller 

ledarskapsutveckling. På så sätt skulle möjlighet uppstå att kunna se mönster och samband kring olika 

typer av organisationer och branscher.  
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Bilaga 1 

 

Meddelande till deltagarna av studien 

Mitt namn är Mattias och jag är student på Programmet med inriktning mot personal och arbetsliv vid 

Uppsala Universitet. Jag skriver min examensuppsats kring ledarskapsutvecklingen med Harrison 

Assessments i er organisation.   

Studiens syfte är att skapa en bild av hur Harrison Assessments uppfattas av dig. Framför allt är målet 

att få en bild av din uppfattning av dess värde och nytta. Syftet är också att undersöka huruvida du 

känner att du kommer använda dig av kunskapen från analysen i ditt dagliga arbete. Det finns ett värde 

i att få en ökad förståelse för vilka hinder och möjligheter som finns i organisationen för tillämpningen 

av den kunskap du fått.  

Jag har som mål att nå 100 % svarsfrekvens, detta för att studiens resultat ska bli så användbart som 

möjligt.  

Jag är i oberoende ställning gentemot både er organisation samt utbildningsföretaget.  

Ditt deltagande är helt anonymt och det materialet som framkommer i enkäten kommer att hanteras 

konfidentiellt. Du har när som helst möjlighet att avbryta ditt deltagande. Ifall du upplever att du inte 

vill eller kan svara på vissa av frågorna kan du även avböja att svara på dessa. Dina uppgifter kommer 

att användas i en examensuppsats och opponering sker i juni 2014.    

 

Med Vänlig Hälsning, Mattias Stenberg 
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Bilaga 2 

Frågeformulär 

Upplevt värde av Harrison Assessment 

Till vilken grad anser du att återkopplingen hjälper dig att öka din självkännedom? 

Till vilken grad anser du att återkopplingen bidragit till att utveckla ditt ledarskap?  

 

Till vilken grad hjälper Harrisonanalysen dig att förvalta kunskapen från dina tidigare utbildningar?  

Till vilken grad skulle du rekommendera kollegor att göra en Harrisonanalys? 

Till vilken grad anser du att återkopplingen har gjort dig till en bättre ledare? 

Användning i vardagen 

Till vilken grad anser Du att Du har möjlighet att tillämpa kunskapen från Harrison i Ditt dagliga 

arbete? 

Vilken del i din Harrisonanalys anser du var mest betydelsefull för dig? 

Text 

Förutsättningar i organisationen 

Till vilken grad upplever Du att Du får rätt förutsättningar för att använda kunskapen från Harrison 

analysen i vardagen?  

Till vilken grad upplever du att det finns hinder användningen av kunskapen från Harrison analysen? 

 

Allmänna intryck av Harrison Assessment 

Text 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du haft din nuvarande position på företaget?  

Kön? 

Ålder?  

I vilket distrikt jobbar du? 

Hur många återkopplingar har du fått hittills? (Inklusive den du fick med XXXXX 1-5) 
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Bilaga 3 

Mattias Harrison-analys 
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Bilaga 4 

Enkätresultatet 


