
 

 
 

	  

 	  

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Examensarbete i 
Pedagogik med 
inriktning mot vuxna 
och arbetsliv C, 15 hp 
 

Rapport 2014ht01466 

”På samma sätt som man servar bilen så 
måste man serva sitt ledarskap” 

En studie om deltagares uppfattningar efter medverkan i 
ledarutvecklingsaktiviteter 

Erica Owen-Berghmark & Marie Svensson 

 
Handledare: Joel Jansson   

Examinator: Guadalupe Francia 



 

Sammanfattning 

Det uppfattas idag som en självklarhet att fortsätta lära och utvecklas genom hela livet. 
Årligen spenderas stora summor på ledarutveckling, vilket har väckt ett intresse att undersöka 
denna form av utbildningsaktiviteter. Denna studie syftar till att undersöka vad som kan ligga 
till grund för valet att delta i ledarutvecklingsaktiviteter utifrån en fallstudie hos Stelena, samt 
hur deltagarna uppfattar att dessa aktiviteter bidrar till lärande och praktisk användbarhet. 
Fyra frågeställningar formulerades; Vilka motiv framkommer för deltagande i dessa 
aktiviteter? På vilket sätt uppfattar deltagarna att kompetenser och verktyg genereras i 
aktiviteterna? På vilket sätt uppfattar deltagarna att ledarutvecklingsaktiviteterna influerat 
deltagarna och bidragit till ett lärande? Hur uppfattar deltagarna möjligheterna att kunna 
använda genererade kompetenser och verktyg i sitt dagliga arbete? 
 
För att få en ingång till våra frågeställningar tog vi inledningsvis del av tidigare forskning 
inom området ledarutveckling. För att insamla vårt empiriska material genomfördes sju 
intervjuer. Därefter analyserades materialet med inspiration av pragmatisk diskursanalys, 
samt med hjälp av utvalda teoretiska utgångspunkter; aktivitetsteorin, proximala 
utvecklingszonen, samt reflekterande handling. I detta analysförfarande urskildes en norm, att 
individers problemformuleringar i aktiviteterna kunde ses som ett dialektiskt spel mellan det 
individuella och kollektiva. Resultatet visar att motiv till att delta ofta grundade sig i ett behov 
av stöd.  Således har det visat sig att kommunikation och reflektion i 
ledarutvecklingsaktiviteterna tycks generera redskapen. Likväl som kommunikation ligger till 
grund för verktygsskapandet uppfattades kommunikativ kompetens och ett reflekterande 
förhållningssätt viktigt i rollen som ledare. Ledarutvecklingsaktiviteterna har vidare bidragit 
med redskap vilka lärt individer hantera situationer utifrån nya perspektiv. Det har 
framkommit hur aktiviteterna gett en ökad förståelse för betydelsen av att lära känna sig själv, 
medarbetares olikheter och således hur dessa lärdomar bidrar till ett mer effektivt ledarskap. 
Resultatet visar hur individer upplever att de haft nytta av flera av de verktyg som genererats, 
både för egen del och för organisationen i stort.  
 
Nyckelord: ledarutveckling, ledarutvecklingsaktiviteter, aktivitetsteori, proximala 
utvecklingszonen, reflekterande handling 
 

	  

 

	  

 
 
 



 

Abstract 

Present conception is that individuals are under constant development and learning during 
their entire life. Every year a large amount of money is spent on leadership development. 
There has been an increasing interest to such educational activities. The aim of this study is to 
examine, what the basis beyond participation can be in leader development activities, through 
a case-study at Stelena, and how participants perceive that the activities contributes to 
learning and practical use. Four questions were framed; which motives for participation in 
these activities appear? In which way do participants perceive that competencies and tools 
generates in the activities? In which way do participants perceive that the leader development 
activities have influenced them and contributed to learning? How do participants perceive the 
ability to use acquired competencies and tools in their daily work?   
 
In order to find answers to our questions, we took part of recent science connected to leader 
development. Seven interviews were done in order to collect our empirical material. With 
inspiration from pragmatic discourse analysis and with theoretical base, the material was 
analysed. Our theoretical bases are activity theory, the zone of proximal development and 
reflective action. In the analysis work we did distinguish a norm, that problem formulations in 
the activities could be seen as a dialectical game between the individual and the 
collective.  The result shows that motives beyond participation many times were based on a 
need of support. It has been shown how communication and reflection in Stelena leader 
development activities appear to generate tools. As well as communication and reflection is 
underlying the creation of tools, communicative competence and a reflective approach are 
seen as very useful in the role of a leader. Stelena has also provided tools, which have taught 
individuals to manage situations from new perspectives. The study shows how the activities 
increased the understanding of the importance to get to know oneself, differences of co-
workers and in what way such learning contributes to more effective leadership. The result 
shows how individuals experienced great usefulness of those tools, both for themselves and 
for the organisations.  
 
Keywords: leader development, leader development activities, activity theory, the zone of 
proximal development, reflective action 
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1	  Inledning	  
Vår uppsats har sin utgångspunkt i arbetslivpedagogiken med avsikt att studera 
ledarutvecklingsaktiviteter utifrån en fallstudie hos företaget Stelena1. Föreliggande uppsats 
avhandlar och analyserar ur ett pedagogiskt perspektiv ledarutvecklingsaktiviteter via 
företaget Stelena och ansluter sig till det arbetslivspedagogiska forskningsfältet. Detta för att 
få möjlighet att studera hur deltagarna uppfattar Stelenas sociala och kulturella sammanhang 
och således hur samtalens2 innehåll kan bidra till ett lärande hos deltagarna. 
 
Debatten om det livslånga lärandet och kravet för individer att vidareutbilda sig har pågått i 
Sverige sedan 1960-talet. Diskussionerna har väckt åsikter som beskriver behovet för 
individer, och således även för grupper, att förhålla sig öppna till att lära nytt och utvecklas i 
relation till samhällets förändring. Fortsättningsvis har synpunkter som anser att utbildningar 
har en möjlighet att öka individers livskvalitet överlag lyfts fram. I sammanhanget har 
begrepp som vidareutbildning blivit centralt. Finansieringen till vuxenutbildningar har ökat 
och antalet utbildningar fortsätter växa (Kjellberg, Söderström & Svensson, 1998). De 
mediala, akademiska och inte minst politiska diskussioner som ljudit i anslutning till samtalet 
om livslångt lärande har uttryckt relevansen av att människor måste ha en viss adaptiv 
förmåga i relation till samhället. Utvecklingsaktiviteter är således inget nytt påfund utan har 
varit ett omdebatterat område på den svenska arbetsmarknaden. Många röster menar att 
vidareutbildning och viljan att utveckla sina anställda är en nödvändig åtgärd och investering 
för företag. Här lyfts inte bara de fördelar som återverkar på organisationen i form av 
produktivitet och ekonomisk vinning, utan även möjligheten till att öka 
arbetstillfredsställelsen hos de anställda (Kjellberg et al., 1998). Idag hänförs företags 
utvecklingspotential framförallt till att maximalt utnyttja dess mänskliga resurser. Där ses 
ledarutveckling som en central del för att effektivisera organisationers arbete, samt som en 
åtgärd med potential att lösa flera befintliga problemområden. Totala kostnader på fyra 
miljarder kronor spenderas årligen på ledarutveckling bara i Sverige (Nilsson, 2005). 
Lyckosamt ledarskap uppfattas ofta som en konkurrensfördel på dagens komplexa och 
globala arbetsmarknad där förändringar sker i allt snabbare takt (Johnstal, 2013). 
 
Kjellberg, Söderström och Svensson (1998) framhåller betydelsen av relevansen bakom de 
utvecklingsaktiviteter individer genomför. Utbildningsaktiviteter bör uppfattas användbara av 
de som deltar. Därav anser vi det intressant att utifrån en fallstudie studera Stelenas metodik, 
då de i sina ledarutvecklingsaktiviteter utgår från individens problemformuleringar. Det 
faktum kan tänkas öka möjligheterna för individerna att finna sig ha god användning av 
aktiviteterna. Det kan låta som en självklarhet att de utvecklingsaktiviteter som genomförs i 
en organisation således blir användbara i arbetet. Så behöver dock inte vara fallet. Enligt 
Nilsson (2005) finns individer som erfarit ledarutvecklingsaktiviteter3 vars innehåll bestått av 
mer allmänna råd, vilka utformats för att appliceras på samtliga ledare. I dessa sammanhang 
                                                
1  Se mer information om företaget Stelena i kapitel 3. 
2 Aktiviteter, ledarutvecklingsaktiviteter och samtal kommer användas synonymt. 
3 Med ledarutvecklingsaktiviteter avses i denna uppsats aktiviteter som företaget Stelena genomför. I kapitel tre 
görs en mer ingående redogörelse av de aktiviteter som är aktuella. 
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har svårigheten att använda innehållet i arbetslivet framkommit och således för aktiviteterna 
att återverka med positivt utfall i organisationen. 
 
Enligt Nilsson (2005) domineras det pedagogiska fältet av studier gällande 
utbildningsväsendet där barn- och skolungdomar hamnar i centrum. Han menar att studier 
som kan relateras till arbetslivets pedagogik hamnar i skuggan, trots pedagogikens lika 
betydelse i de olika områdena. Vidare tycks det finnas ett begränsat antal undersökningar som 
inriktar sig mot specifikt ledarutvecklingsaktiviteter som studieobjekt4, medan studier om 
ledarskap som studieobjekt är otaliga (Storey, 2012). Mot denna bakgrund finner vi det både 
intressant och relevant att genomföra en arbetslivspedagogisk studie om ledarutveckling. 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

                                                
4 Vad som studeras (Askling, 2004). 
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2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Mot bakgrund av de stora summor som årligen läggs på ledarutvecklingsaktiviteter, växte en 
nyfikenhet fram att undersöka dess effekter och bakomliggande motiv. Under en 
inspirationsdag med fokus på ledarskap kom vi i kontakt med företaget Stelena. I detta möte 
väcktes flera funderingar gällande ledarutvecklingsaktiviteter. Genom denna kontakt fick vi 
möjlighet att genomföra en fallstudie hos företaget och studiens syfte preciserades utifrån det 
intresse som väckts. Vidare formulerades frågeställningarna utifrån en önskan att fånga 
deltagares uppfattningar och således erhålla en ökad förståelse för bakomliggande motiv till 
utvecklingsaktiviteter, självaste läro- och utvecklingsprocessen i aktiviteterna, samt hur 
lärandet kunde förverkligas och fortskrida mellan och efter aktiviteterna. 

 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som kan ligga till grund för valet att delta i 
ledarutvecklingsaktiviteter utifrån en fallstudie hos Stelena, samt hur deltagarna uppfattar att 
dessa aktiviteter bidrar till lärande och praktisk användbarhet. 
 
För att precisera vårt syfte har vi formulerat fyra frågeställningar. Dessa är följande: 
 

• Vilka motiv framkommer för deltagande i dessa aktiviteter? 
• På vilket sätt uppfattar deltagarna att kompetenser och verktyg genereras i 

aktiviteterna? 
• På vilket sätt uppfattar deltagarna att ledarutvecklingsaktiviteterna influerat dem och 

bidragit till ett lärande? 
• Hur uppfattar deltagarna möjligheterna att kunna använda genererade kompetenser 

och verktyg i sitt dagliga arbete? 
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3	  Stelena	  
Stelena är ett företag som arbetar med att utveckla chefer inom svenskt näringsliv 
(http:// http://www.stelena.se/show.asp). Individer som vänder sig till Stelena arbetar inom 
olika branscher och önskar utbildning och utveckling av en extern part. De individer som 
deltagit i denna studie har genomfört ledarutvecklingsaktiviteter som hänförs till coachande 
samtal. I dessa samtal skapar deltagaren, tillsammans med en coach, agendan för varje 
tillfälle. Fokus ligger på individens ledarroll och hur han eller hon kan bli bättre på att leda 
och utveckla sina medarbetare. Aktiviteterna utgår från individens egna motiv och 
förutsättningar, något som framkommit både i samtal med företaget och våra respondenter. 
Nedan kommer företagets arbetsmetodik beskrivas genom att exemplifiera delar av dess 
innehåll. Detta i syfte att ge en bakgrund och således ökad förståelse för hur 
ledarutvecklingsaktiviteter kan se ut.   
 
Stelenas aktiviteter önskar inte enbart generera insikter. De finns även som ett stöd. Genom 
samtal med en coach kommer individen fram till vad för handling som ska utföras. Här tar 
individen eget ansvar och återkopplar sedan vid nästa möte och redovisar utfallet. Metodiken 
bygger på att individer tar med sig verktyg och provar dessa i sin verksamhet. I de coachande 
samtalen behandlas exempelvis individens livsintentioner där de får gradera vad som är 
viktigt för dem i livet, samt i relation till arbetet. Stelena arbetar också med att stötta individer 
att finna sina grundläggande egenskaper och värderingar för att detta sedan ska kunna fungera 
som hjälpmedel vid agerande i olika situationer. Metodiken hänförs vidare till hur individer 
kan lära sig hantera en inre dialog som kan begränsa dem i arbetet och hur de kan beskåda 
personer i sin omgivning på nya sätt. Att medvetandegöra energier är ytterligare ett verktyg 
som Stelena använder. Detta rör hur människor kan förverkliga sina drömmar och visioner. 
Individer kan också få stöd i processer som hänförs till hur de kan gå från idé till 
förverkligande genom praktisk handling (M. Diseborn., personlig kommunikation, 17 
november 2014).  
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4	  Tidigare	  forskning	  
För att röra oss framåt på forskningsfältet kommer vi nu att presentera fragment av vad det 
tidigare forskats kring angående ledarskap, ledarutveckling, kompetenser, samt möjligheten 
att använda erhållna kompetenser i arbetslivet. För att ge en bakgrund till studieobjektet 
ledarutvecklingsaktiviteter utifrån en fallstudie hos Stelena, inleds avsnittet med att kortfattat 
presentera hur synen på ledarskap har förändrats under senaste århundradet. Därefter 
presenteras vad andra studier kommit fram till gällande ledarutveckling som fenomen i syfte 
att öka förståelsen för denna form av utbildningsaktiviteter. Vidare beskrivs vilka 
kompetenser som framkommit som betydelsefulla för ledare. Detta anses intressant att beröra 
med anledning av antagandet att utbildningsaktiviteter har målet att generera någon form av 
kompetenser. Ytterligare en aspekt som ansågs relevant var att redogöra för var tidigare 
forskning om lärandets kontext i utbildningssammanhang. Slutligen redovisas andra studier 
om utveckling och lärande med inriktning mot dess kunskapsobjekt5. Hur andra har studerat 
utveckling och lärande anses väsentligt då det kan illustrera lärandets potential i 
utbildningsaktiviteter utifrån andra perspektiv än vad som ämnas i denna studie.  
 

4.1	  Ledarskap	  
Ledarskap har en historisk bakgrund med olika svängningar och modeväxlingar som präglat 
synen på ledaren och chefen. Trenderna har påverkat hur utbildningar utformats. Tengblad 
(1997) beskriver hur mycket (många variationer) kan hänföras tillbaka till olika 
managementteorier. Gamla idéer återkommer med jämna mellanrum, men har formaterats om 
och lanserats som om de vore nya tankar inom managementkulturen. Samtidigt har olika 
behov i samhället styrt vilken typ av ledare som efterfrågats. På 1950-talet växte de anställdas 
kunskapsnivå vilket bidrog till att detaljstyrningen minskade till förmån för en mer normativ 
och indirekt styrning. Jämfört med tidigt 1900-tal är det i dagens samhälle många 
välutbildade individer som önskar få ta ansvar och ha inflytande över sitt arbete. Under tidigt 
1900-tal var taylorismen stark och det rådde en mer rationell styrfilosofi. Denna filosofi 
innebar att organisationer skulle regleras utifrån beslut, regler och instruktioner. Enligt 
Tengblad (1997) fanns det fortfarande influenser av taylorismen i sättet att organisera arbete 
och ledarskapsutbildningar långt in på 1990-talet. Under de senaste tjugo åren har det blivit 
allt större fokus på normativ styrning vid chefsutveckling. Aktiviteter som kan hänföras till 
det normativa synsättet är exempelvis utvecklingssamtal, mentorskap och karriärplanering 
(Tengblad, 1997). 
 

4.2	  Ledarutveckling	  
Ledarutveckling är en marknad som vuxit sig stark och som det idag satsas stor summor på. 
Ledarutveckling och dess effekter är ett fält som inkluderar skilda åsikter. En återkommande 
fråga är dock vad vi egentligen vet om dess effekter (Day, 2001; Nilsson, 2005; Sooyoung, 
2007). Mabey och Ramirez (2005) menar att trots begränsat empiriskt stöd för 
ledarutvecklingars effekter och dess bidrag till förbättringar i organisationer, betraktas 

                                                
5 Hur studieobjektet studeras eller begripliggörs (Askling, 2004). 
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ledarutveckling i många sammanhang som en betydelsefull och strategisk åtgärd.  Nilsson 
(2005) menar att det är en följd av att många organisationer idag gör allt större satsningar på 
mänskliga resurser. Allt fler ser den kompetens som finns i organisationerna och det finns en 
önskan att utveckla både ledare och medarbetares potential. 
 
I en artikel från 2013 diskuterar Gilad och Chussil hur många av dagens 
ledarutvecklingsprogram tenderar att enbart fokusera på de kompetenser som behövs för att 
hantera interna problem och relationer inom organisationer. En konsekvens blir att flera 
ledarskapsutbildningar ofta utesluter aktiviteter som berör hantering av yttre omständigheter 
som exempelvis konkurrens. I studien föreslås ett ökat fokus på konkurrensinriktade tekniker 
och hur dessa skulle kunna leda till förbättrade resultat (Gilad & Chussil, 2013). Clarke 
(2002) diskuterar hur ledarutvecklingen längre tillbaka i huvudsak inriktats mot kompetenser 
på det individuella planet. I takt med utvecklingen mot en allt mer komplex arbetsmarknad är 
det nödvändigt att ledarutveckling fokuserar på interaktionen mellan både individer och 
övergripande organisatoriska processer. Det kan förstås som att det finns ett behov att 
utveckla kompetenta, individuella ledare, samtidigt som ledarutveckling handlar om att kunna 
utveckla företags struktur och kultur på ett lyckosamt sätt i samhälle där det råder förändring. 
Utifrån denna beskrivning finns behov av mer komplexa ledarutvecklingsmodeller som kan 
stötta ledare med exempelvis anpassningar till dagens arbetsliv, samt utveckla deras 
innovativa förmåga (Clarke, 2002). Goski, Blackstone och Laing (2002) lyfter i sin studie att 
det finns svårigheter med att mäta resultatet av ledarutveckling då dessa aktiviteter inte 
genererar objektiv kunskap.  
 
Det finns studier som visar att chefer, under vissa omständigheter, kan uppfatta 
ledarutbildningar som kontraproduktivt (Müller, 1996; Shipton & Shackelton, 1998). I 
studierna framkom att orsaker bakom dessa uppfattningar ofta handlade om upplevd tidsbrist 
eller låg grad av tilltro till utbildningens förmåga att bidra till uppfyllandet av kortsiktiga mål. 
Svennerstål (1996) har en mer positiv attityd till ledarutveckling. I hans studie framkom att de 
företag som aktivt jobbade med ledarskapsutveckling hade chefer som förstod betydelsen av 
att genomföra dessa utbildningar. Dessutom hade de god insikt i utbildningarnas potential och 
vad de kan generera. Vidare belyser Svennerstål (1996) det faktum att en individ inte föds till 
chef, men genom övning och ett aktivt lärande kan alla utvecklas till att bli en duktig chef och 
ledare. Nedan beskriver Svennerstål (1996) betydelsen av ledarutveckling: 
 

I denna undersökning redovisar jag att chefer till och från behöver stöd och träning för att förbättra 
sina insikter i förnyelse, samverkan och problemlösning för att på ett professionellt sätt bättre 
kunna hantera olika situationer. När stödet ges kontinuerligt utvecklas de också bättre. Om stödet 
dessutom sker i en form där de själva kan välja stöd- och träningsform, ökar möjligheten att nå 
uppsatta mål (s. 201). 

 
Nilsson (2005) beskriver också en positiv bild på ledarutveckling. Han hävdar att det finns en 
hög tilltro till vad ledarutveckling kan generera för organisationer i stort och inte enbart för 
individer som genomgår utbildningen.  
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4.3	  Kompetenser 
Svennerstål (1996) har undersökt hur framgångsrika chefer ser på sin utveckling och således 
vilka kompetenser de anser att en bra chef och ledare bör besitta. Studien omfattade en 
enkätundersökning av 519 chefer samt kompletterande intervjuer med 45 chefer. Det 
framkom ett flertal olika kompetenser som tillskrevs stor betydelse. Enligt resultatet bör en 
chef kunna upprätthålla goda relationer, ha en öppenhet inför andras åsikter, samt vara 
skicklig i sin yrkesroll. Andra signifikanta kompetenser var förmågan att använda ett aktivt 
ledarskap, samt att kunna samordna personalen för att uppnå gemensamma mål. Svennerstål 
(1996) beskriver således att det krävs en insikt om vilken ledarskapsstil man besitter för att 
kunna utveckla sitt ledarskap. Den kommunikativa förmågan är en annan faktor av stor 
betydelse för lyckat ledarskap (Madlock, 2008; Svennerstål, 1996). Madlock (2008) har 
funnit att god kommunikationsförmåga kan skapa bättre arbetstillfredsställelse hos de 
anställda. 
 

4.4	  Lärandets	  kontext 
Flera forskare är överens om kontextens betydande påverkan på ledare och dess lärande. Den 
kontext individer agerar i, eller den miljö de lär i har en effekt på utfallet och därmed kan dess 
betydelse inte frånskrivas (Podsakoff, MacKenzie & Bommer, 1996; Porsfelt, 2001; Shipton 
& Shackelton, 1998). 
 
Vaill (1990) och Nilsson (2005) diskuterar hur dagens organisationsmiljö utmärks av en allt 
högre komplexitet, vilket således ställer högre krav på chefernas kompetens (Nilsson, 2005). 
Här ses ledarutveckling som ett verktyg (Nilsson, 2005). Forskare inom fältet ledarutveckling 
fokuserar allt mer på betydelsen av lärandemiljö. Den lärande miljön omfattar den kontext 
individer opererar och lär i. Många hävdar att det krävs ett reflekterande förhållningssätt för 
att kunna ta med sig kunskaper och erfarenheter från exempelvis formella utbildningar och 
använda dessa i sitt dagliga arbete (Shipton & Shackelton, 1998). 
 
Nilsson (2005) beskriver i sin studie hur olika kontexter genererar olika utformningar av 
ledarskapsutvecklingsprogram. Det finns likheter och trender som genomsyrar samtliga 
kontexter. Något som vidare stärker kontextens påverkan är resultatet i Kowske & Anthony 
(2007) studie. Här framkommer svårigheterna med att försöka generalisera allmänna 
ledarskapskompetenser, samt problematiken kring utformningen av generella 
ledarutvecklingsprogram. De menar att det finns en stor variation mellan länder och företag 
som kan hänföras till dess kulturella skillnader (Kowske & Anthony, 2007). Porsfelt (2001) 
har studerat trainee program för unga ledare. I studien diskuteras problematiken gällande 
läromiljön. Ofta finns en diskrepans mellan den lärande kontexten och miljön på 
arbetsplatsen. Den miljö individerna lär i kan ligga långt ifrån hur det faktiskt ser ut på 
deltagarnas arbetsplats. Han menar att det är viktigt att kunna implementera det som lärs i en 
extern miljö till det dagliga arbetets kontext. Vidare beskriver Porsfelt (2001) att kontextuella 
omständigheter bidrar till att utbildningar av detta slag sällan uppnår önskvärda mål. 
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4.5	  Utveckling	  och	  lärande	  som	  kunskapsobjekt 
4.5.1	  Överföring 
Då flera misslyckade ledarutvecklingsprogram ofta kan härledas till brister i läroöverföringen 
är detta av intresse att beröra (Johnstal, 2013). Många forskare talar om de hinder som finns i 
fråga om överföring av kunskap från ett lärotillfälle till det dagliga arbetet i en organisation 
(Gilpin-Jackson & Bushe, 2007; Johnstal, 2013; Brown, McCracken & O’Kane, 2011; 
Shipton & Shackelton, 1998; Porsfelt, 2001; Podsakoff et al., 1996). Samtidigt lyfter forskare 
hur individuella uppfattningar av en utbildning, i samverkan med den information som 
tillhandahållits innan utbildningstillfället är med och påverkar utfallet av utbildningen (Brown 
et al., 2011; Mabey & Ramirez, 2005; Shipton & Shackelton, 1998). Som nämnts under 
föregående rubrik diskuterar Nilsson (2005) och Vaill (2009) hur dagens komplexa och 
föränderliga miljö ställer allt högre krav på chefer och deras kompetens. Denna utveckling 
kan enligt Johnstal (2013) förstås i relation till den globala utveckling som sker. Det finns en 
ständig strävan att förbättra och utveckla individers förmåga.  
 
För att följa med i nutida förändringstakt är ledarskapsutbildningar en central åtgärd, dock 
finns ofta en barriär som försvårar överföring. Detta är något som organisationer behöver 
bemöta. Johnstal, (2013) definierar läroöverföring som ”Learning transfer, which is the 
degree to which learners apply newly acquired or improved skills and knowledge from 
training or other learning activities to their work to improve their performance, is crucial to 
successful development”(s. 5). Baldwin och Ford (1988) föreslår en annan definition på 
läroöverföring ”The conditions of transfer include both the generalization of learned material 
to the job and the maintenance of trained skills over a period of time on the job” (s. 8). 
 
Läroöverföring är ett komplext fenomen. Det finns en mängd faktorer och omständigheter 
som kan påverka resultatet. Organisationers kultur och struktur skapar de förutsättningar som 
finns för individer att använda och överföra sina lärdomar till det dagliga arbetet. (Brown et 
al., 2011; Clarke, 2002; Shipton & Shackelton, 1998). Vidare diskuterar Shipton och 
Shackelton (1998) betydelsen av stöd och uppmuntran från chefer och således förekomsten av 
positiva attityder i arbetsgruppen. Forskning visar att externa utbildningar behöver belönas 
och uppfattas som betydelsefulla på arbetsplatsen för att lyckad överföring ska bli möjlig 
(Reid och Barrington, 1997, i Shipton & Shackelton, 1998).  
 
Forskning visar att överföring samverkar med faktorer som motivation, arbetsmiljö och 
organisationskultur. Det är av stor betydelse att förstå både de personliga och emotionella 
aspekterna som rör motivation och självuppfattning, men också de faktorer som kan hänföras 
till organisationen. Organisatoriska omständigheter kan innebära faktorer gällande stöd från 
ledningen, arbetsbelastning, men även möjligheten att få tillgång till de material och resurser 
som behövs (Brown et al., 2011). Gilpin-Jackson och Bushe (2007) menar att hinder för 
lyckad överföring av kunskap kan vara rädslan att bryta mot företagskulturen och de normer 
som finns i organisationen. De har vidare kommit fram till, att då individer tror att 
kunskaperna ska accepteras av kollegor, är de mer villiga att implementera nya kunskaper och 
synsätt från externa utbildningar.  
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Flera forskare har kommit fram till att det finns ett flertal faktorer som påverkar utfallet av en 
utbildning, utbildningens design är en av dem (Brown et al., 2011; Shipton & Shackelton, 
1998). Shipton och Shackelton (1998) beskriver hur den miljö där utbildning utförs och 
aktivitetens utformning har en inverkan på möjligheten till att överföra lärdomar till det 
dagliga arbetet. Två andra aspekter av betydelse för lyckad överföring är huruvida deltagarna 
uppfattade kursen som användbar, samt om utbildningen var obligatorisk (Shipton & 
Shackelton, 1998). Detta ligger i linje med de uppfattningar som Mabey och Ramirez (2005) 
beskrivit. De hävdar att i förlängningen har chefers uppfattningar om en viss ledarutbildning, 
alltid en inverkan på lärresultatet. Det innebär att den betydelse som cheferna tillskriver 
utbildningen kan påverka i vilken utsträckning ledarutvecklingen leder till förbättrade resultat 
i praktiken (Mabey & Ramirez, 2005). 
 
Brown, McCracken och O’Kane (2011), har genomfört en kvalitativ studie där deltagarna i ett 
ledarutvecklingsprogram fick reflektera över sitt lärande. Resultatet visade att 
reflektionsförfarandet kunde skapa många fördelar för att utvärdera utbildningens effektivitet 
samt öka möjligheterna för att uppnå positiv överföring. 
 
Enligt Johnstal (2013) påverkas utfallet av en utbildning och möjligheten till överförbarhet 
utifrån tre olika delar, ledarskapsfrågor, organisationsfrågor, samt utvärderingsfrågor. Det är 
viktigt att skapa förväntningar hos de chefer som deltar i utbildningstillfällena. Vidare är det 
signifikant att använda sig av utvärderingsstrategier och se till att de mål som uttrycks i 
utbildning går att sammanstråla med organisationens mål. Samtidigt menar forskare att det 
inte finns en universell utbildning som passar alla ledare och organisationer. Det menar att det 
krävs anpassning för att kunna utbilda och skapa effektiva ledare (McCauley & Van Velsor, 
2004; Day 2000; Mumford et al, 2000). 
 

4.5.2	  Boundary	  Crossing 
Det finns fler perspektiv som kan förklara och förstå lärande i ledarutvecklingsaktiviteter. 
Tidigare har vi presenterat studier där ledarskap har studerats utifrån ett 
överföringsperspektiv. Ytterligare begrepp som undersöker hur vi lär och erhåller nya 
kompetenser i olika kontexter är boundary crossing. Walker och Nocon (2007) vill studera 
hur individer skaffar sig kompetens och nya erfarenheter genom att korsa gränser till 
varierande och främmande miljöer. Här blir boundary-crossing kompetens centralt och 
definieras som ”The ability to function competently in multiple contexts” (s.178). 
 
Gränserna mellan olika kontexter och praktiker blir allt tydligare i vårt samhälle. Detta sker i 
relation till ökad mångfald och att allt fler människor specialiserar sig inom olika områden. 
Således bidrar det till att individer förflyttar sig mellan främmande miljöer och korsar gränser 
för att utvecklas (Akkerman & Bakker, 2011; Hermans & Hermans-Konopa, 2010). 
Akkerman och Bakker (2011) har studerat behovet av boundary crossing i dagens samhälle. 
Detta mot bakgrund av den flexibilitet och mångfald som råder. Boundary crossing ger ofta 
upphov till lärande menar flera (Akkerman & Bakker, 2011; Walker & Nocon, 2007). Inte 
sällan leder det till ett ökat lärande ju större gränser som råder mellan olika enheter. Forskare 
menar att kan det uppfattas som utmanande att överskrida gränser i dagens samhälle. 
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Akkerman och Bakker (2011) vill förtydliga att boundary crossing inte leder till minskad 
mångfald, utan att det istället innebär ett försök att skapa en form av kontinuitet i en miljö av 
sociokulturella skillnader. Förhoppningen är att dessa skillnader ska bidra till ett lärande där 
befintliga praktiker förändras. Gränserna mellan olika enheter är inte tydligt definierade. Då 
det finns lösa gränser och ett mångfaldsperspektiv kan detta öppna upp för dialog mellan 
olika enheter. Mot bakgrund av detta blir dialog en central del för lärandet vid boundary 
crossing. Människor och objekt rör sig mellan dessa gränser, vilket kan skapa förutsättning 
för diskussion mellan olika synsätt och vidare leda till utveckling. Forskare menar att 
dialogen är av stor betydelse för att ett lärande mellan gränserna ska möjliggöras. Akkerman 
och Bakker (2011) fann fyra dialoginlärningsmekanismer. Dessa mekanismer är 
identifikation, koordination, reflektion och omvandling vilka kan skapa förutsättningar för 
boundary crossing. 
 
För att återkoppla till boundary-crossing som kompetens har Walker och Nocon (2007) funnit 
underlag som tyder på att organisationsstrukturer som möjliggör nätverksskapande mellan 
olika verksamheter kan öka förutsättningar för individer att utveckla sin boundary-crossing 
kompetens. Det vill säga att agera på ett adekvat sätt i olika miljöer. Utveckling av boundary-
crossing kompetens underlättas i en decentraliserad struktur (Walker & Nocon, 2007). 
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5	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
I detta kapitel avser vi beskriva de teorier och begrepp som kommer ligga till grund för analys 
av vårt empiriska material. Dessa kommer agera som verktyg i samband med bearbetning och 
analys av empirisk data. Således är förhoppningen att teorierna ska vara ett stöd vid 
behandling av våra frågeställningar. För att studera de uppfattningar deltagarna i 
ledarutvecklingsaktiviteterna beskrivit utifrån vår fallstudie hos Stelena, har vi dels tagit 
avstamp i aktivitetsteorin. Vidare har vi använt oss utav teorierna proximala utvecklingszonen 
och reflekterande handling. Aktivitetsteorin framhåller det faktum att mänskligt handlande 
inte kan förstås utan att se till dess sociala kontext (Leont’ev, 1977). Vi har valt att lägga 
tyngdpunkt på andra generationens aktivitetsteori mot bakgrund av dess betoning på kollektiv 
aktivitet. Vi finner det relevant att tillskriva den kollektiva aktiviteten stor betydelse då 
studien ämnar undersöka uppfattningar av en utbildningsaktivitet. Stelenas 
ledarutvecklingsaktiviteter är av kollektiv karaktär då samtalen utförs mellan en individ och 
en coach. David Bakhurst har uttryckt följande; ”Activity theory is increasingly viewed as a 
potentially fertile paradigm for research in education” (2009, s. 197). 
 
Då vi avser undersöka utbildningsaktiviteter kan Bakhursts (2009) citat stärka valet att 
använda aktivitetsteorin. Då syftet med denna studie är att undersöka vad som kan ligga till 
grund för valet att delta i ledarutvecklingsaktiviteter utifrån en fallstudie hos Stelena, samt hur 
deltagarna uppfattar att dessa aktiviteter bidrar till lärande och praktisk användbarhet, anser vi 
att aktivitetsteorin ämnar sig väl. Hur valet att delta i utbildningsaktiviteter påverkas av de 
motiv som individer har, kan förstås med hjälp av aktivitetsteorin. Aktivitetsteorin 
understryker hur vi måste förstå individer och dess handlingar utifrån dess sociala kontext. 
Utifrån denna teori finns en förhoppning att skapa en ökad förståelse för hur 
ledarutvecklingsaktiviteterna bidrar till ett lärande och på vilket sätt aktiviteterna influerat 
individerna i sitt ledarskap. Teorin ger oss följaktligen möjlighet att studera hur deltagarna 
upplever att de kan använda sin kunskap i deras vardagliga kontext. Vidare framhålls de 
medierande verktygen som centrala i aktivitetsteorin (Leont’ev, 1977). Därigenom finns en 
förhoppning att finna vilka medierande verktyg som är centrala i aktiviteterna och med stöd i 
teorin försöka förstå relationen mellan deltagarna och dess problemformuleringar, coacherna 
på Stelena, samt utfallet av aktiviteterna. Vi finner relevans att inledningsvis förklara 
Vygotskys del, första generationens aktivitetsteori. Detta för att ge en bakgrund till Leont’evs 
bidrag, vilket benämns som den andra generationens aktivitetsteori. Stora delar av andra 
generationens aktivitetsteori grundades redan vid första generationens utveckling. 
 
Proximala utvecklingszonen förklarar hur individer, i samspel med en annan individ och sin 
omgivning, kan utvecklas och lära mer än vad de behärskar på egen hand. Här framhävs 
betydelsen av samarbete och stöd för gynnsam utveckling (Vygotsky, 1978; 1977). Denna 
teori ger oss ytterligare en ingång för att studera hur Stelena med sin kompetens och sina 
ledarutvecklingsaktiviteter kan uppfattas som ett stöd för individerna att utvecklas och 
fortsätta lära i sina yrkesliv. Schön (1987) understryker att lärande uppstår i den direkta 
förbindelsen mellan reflektion och handling. Med teorin om reflekterande handling finns en 
förhoppning att öka förståelsen för det lärande som förväntas ske, både i och efter 
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aktiviteterna. Genom att anamma detta synsätt i relation till den kunskapsutveckling som 
antas ske, både i aktivitetsförförandet, samt efteråt i det praktiska arbetet, tror vi detta kan 
berika analysen att inkludera fler dimensioner. 
 

5.1	  Aktivitetsteorin 
Aktivitetsteorin har som mål att försöka beskriva individers handlingar som en del av deras 
befintliga kontext. Samtidigt ämnar den förklara mänskliga handlingar som en del av ständigt 
pågående kollektiva verksamheter i samhället (Säljö, 2000). Aktivitetsteorin, som även 
benämns som verksamhetsteorin, har utvecklats över tre forskningsgenerationer (Engeström, 
2001). I denna studie kommer första och andra generationens idéer presenteras. 
 

5.1.1	  Första	  generationen 
Lev Vygotsky förknippas med första generationens aktivitetsteori, varigenom idén om 
mediering grundades. Här hänförs mänskliga handlingar endast till individuella aspekter 
(Engeström, 2001). Mediering är en kunskapsprocess där individer skapar tecken eller 
redskap för att tolka och konstruera sin uppfattning om världen. Mediering innebär således att 
individer förmedlar information och kunskap till sin omgivning (Vygotsky, 1986). Ett 
kännetecken av mänskligt beteende är dess samspel, en slags växelverkan mellan individer 
och deras omgivande miljö. Mediering sker genom mänsklig interaktion, det vill säga när 
individer interagerar med sin omgivning med hjälp av tecken och redskap. Vygotsky (1978) 
gör en distinktion mellan fysiska och intellektuella redskap. Fysiska redskap är de praktiska 
verktyg som exempelvis en sax eller en spade. De intellektuella redskapen hänförs till språk, 
tecken och nummer. I Vygotskys texter framhävs verktygens betydelse för det mänskliga livet 
och för möjligheten att överleva. Således utvecklas verktyg och symboler i takt med 
samhällets förändring (Vygotsky, 1978). 
 
Vygotsky (1978) förklarar mänskligt beteende som ett samspel mellan stimulus, respons och 
medierande handling. Det som särskilde Vygotsky (1978) från tidigare vetenskapsmäns 
tankar om mänskligt beteende, var hans tillskrivning av förbindelsen medierande handling. 
Denna länk skapade en ny relation mellan stimulus och respons. Utifrån detta perspektiv 
anses individen vara en aktiv del i processen. Kulturen och den sociala omgivningen har en 
påverkan på individers beteende och således även på de medierande handlingarna och 
redskapsanvändningen. Vygotsky (1978) menade att människans beteenden inte enbart kan 
förklaras utifrån den biologiska utvecklingen utan också i relation till kontexten. 
 

5.1.2	  Andra	  generationen 
Under 1920 och 1930-talet utvecklades första generationen aktivitetsteori. Under samma 
period arbetade Aleksej Leont’ev för Vygotsky. Leont’ev utvecklade sin läromästares teori 
och kom senare att förknippas med andra generationens aktivitetsteori. Något som utmärker 
andra generationens aktivitetsteori är betydelsen av den kollektiva aktiviteten (Engeström, 
2001). Leont’ev (1977) kritiserade tidigare tänkares uppfattningar om subjektet, som en 
passiv mottagare, som inte aktivt deltar i aktiviteter. Dessa forskare ansåg att människor 
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endast reagerar på yttre stimulus, vilka avgörs utifrån individens erfarenheter och medfödda 
strukturer. Här framhöll Leont’ev (1977) att det inte är så enkelt som att säga att yttre 
påverkan skapar en viss respons hos en individ. Vi måste förstå, och kan aldrig frånskriva den 
yttre och samhälleliga påverkan på individen och dess aktiviteter. Det innebär att mänsklig 
aktivitet skapas i relationer och samspel med andra genom medierande verktyg. Mänskliga 
aktiviteter kan även uppstå i samband med att individer interagerar med objekt, såsom ting, i 
sin omvärld och inte enbart med andra individer (Leont’ev, 1977; 1979). Här är det viktigt att, 
åter igen, förtydliga vikten av att beakta de samhälleliga relationerna. Det går inte att se till 
människors aktiviteter som fristående från de samhälleliga gemenskapernas system. På så sätt 
kan samhället, med dess sociala och kulturella omständigheter, forma individernas aktiviteter 
(Leont’ev, 1977). Dessa samhälleliga omständigheter formar även de redskap, metoder, mål 
och motiv som ligger till grund för individers handlande. Människor är bundna till sin plats i 
samhället och därmed de förutsättningar som erbjuds (Leont’ev, 1977). 
 
Aktiviteterna förklaras som en process likt ett cirkelliknande förlopp. Centralt i 
aktivitetsteorin är subjektets reflekterande förhållningssätt. Således reflekterar subjektet över 
världen i samspel med sin omgivande kontext. Här frånskrivs tankar om individen som passiv 
och som någon som enbart anpassar sig efter direkt yttre påverkan. Aktivitetsprocessen sker 
då subjektet internaliserar objektet och därefter skapas en subjektiv produkt av denna 
aktivitet. Detta innebär att övergången i aktivitetsprocesserna är dubbelriktade. Dessa 
omvandlingar och övergångar är komplexa och bidrar till att varken subjektet eller objektet 
kan uteslutas (Leont’ev, 1977; 1979). I enlighet med Vygotsky tänkte Leont’ev att objektets 
påverkan leder till en omställning hos subjektet, vilket måste förstås med hjälpa av en 
mellanlänk (mediering). Denna länk binder samman och förmedlar förbindelserna mellan 
subjektets aktivitet och dess betingelser, mål och medel. Till andra generations aktivitetsteori 
adderades de kollektiva aktiviteterna för att förstå mänskliga beteenden (Leont’ev, 1977).   
 
Medierande redskap är av stor betydelse för att förstå all mänsklig aktivitet. Dessa verktyg 
avgör aktiviteters riktning och motiv. Inom aktivitetsteorin används begreppen aktiviteter, 
handlingar och operationer vid analys av mänskligt agerande. Aktiviteterna, vilka ses som en 
övergripande nivå av sociala handlingar, grundar sig i de motiv som finns för verksamheten 
(Leont’ev, 1977). Institutioner och olika yrkespraktiker kan ses som aktivitetssystem som 
innehåller egna historiskt utvecklade traditioner och kunskaper (Säljö, 2000). För att röra sig i 
riktning mot aktiviteternas motiv utför individer målmedvetna handlingar. Ytterligare en nivå 
som bör beaktas är hur dessa handlingar förverkligas genom operationer. Operationer förstås 
som de vanemässiga handlingar individer utför på ett omedvetet plan. Operationer kan ses 
som en slags omvandling av handlingar. Innan dessa operationer utförs på rutin är de konkreta 
handlingar som är underordnade ett specifikt mål. När individer lär sig köra bil är växlandet 
en delkomponent i målet att lära sig köra. När individen väl behärskar bilkörning är 
växlingsförfarandet något som utförs vanemässigt och omedvetet. Därmed har själva 
växlandet inte någon målsättning i sig. Här har en vana, det vill säga operation, utvecklats hos 
individen. Operationerna har som syfte att förverkliga människans målmedvetna handlingar 
(Leont’ev, 1977). 
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5.2	  Proximala	  utvecklingszonen 
Vygotsky (1978) beskriver att inlärning i grund och botten är en social process där individer, i 
samspel med sin omgivning, växer in i en intellektuell värld. Teorin om den proximala 
utvecklingszonen har inneburit ett nytt sätt att förstå individers utveckling. Det goda lärandet 
hänförs till allt lärande som underlättar och avancerar utveckling hos människor (Vygotsky, 
1978). Teorin om den proximala utvecklingszonen framhäver betydelsen av samarbete och 
stöd för gynnsam utveckling. Den proximala utvecklingszonen definieras enligt följande: 

 
It is the distance between the actual development level as determined by independent problem 
solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult 
guidance or in collaboration with more capable peers” (Vygotsky, 1978, s. 86). 

 
Detta citat tydliggör hur den proximala utvecklingszonen karaktäriseras av skillnaden mellan 
vad en individ är kapabel att lära på egen och vad individen kan lära tillsammans med en mer 
kunnig person (Vygotsky, 1978). Vygotsky fokuserade främst sina studier på barnets samspel 
med läraren. I föreliggande studie kommer teorin appliceras på vuxnas lärande genom att 
inrikta sig på samarbetet mellan deltagarna och coacherna hos Stelena. 
 
I ovanstående definition görs en distinktion mellan den faktiska och den potentiella 
(proximala) utvecklingsnivån. Den faktiska utvecklingsnivån bestäms genom att bedöma vad 
individen kan lösa självständigt. Genom införandet av begreppet proximal utvecklingszon kan 
fler skillnader och nyanser av mental utveckling urskiljas (Vygotsky, 1987). Teorin kan öka 
förståelsen för undervisningens och instruktionernas roll gällande individers mentala 
utveckling. Detta synsätt för hur barns utveckling kunde analyseras och förstås var 
revolutionerande vid dess framväxt under 1920-1930-talet. Tidigare hade barns 
utvecklingsnivå undersökts genom att se till vad barnet kunde utföra på egen hand. Vygotskys 
idé om den proximala utvecklingszonen förändrade denna syn. Resultatet blev att barns 
utveckling nu kunde hänföras till individers potentiella utvecklingsnivå, vilken är den 
proximala utvecklingsnivån. Utifrån detta synsätt görs antagandet, att med hjälp av direktiv 
och stöd från andra, samt genom samarbete kan individen förstå och reda ut mer 
komplicerade uppgifter. Dock understryks, att individer med hjälp och samarbete inte kan 
lösa vilka uppgifter som helst. Vad som är möjligt att klara av hänförs till individens egna 
proximala utvecklingsnivå (Vygotsky, 1987). 
 
En viktig funktion av lärande är dess skapande av den proximala utvecklingszonen. Lärandet 
frambringar ett flertal inre utvecklingsprocesser som endast kan uppstå när barnet interagerar 
och samarbetar med individer i sin omvärld. När dessa processer är internaliserade har de 
byggts in i individens självständiga utvecklingsprestationer (Vygotsky, 1978). 
 
Vygotsky (1978) menar att undervisning och instruktioner ligger till grund för skapandet av 
den proximala utvecklingszonen. I utbildningens kontext utvecklas sociala färdigheter och 
kunskap som individer kan internalisera. Vygotsky (1978) ser lärande som en djupgående 
social process och lyfter dialogens och språkets betydelse vid undervisning och kognitiv 
utveckling. Utbildningars potential fastställs av den proximala utvecklingszonen och skiljer 
sig beroende av individers olika utvecklingsnivå. Vad som omfattar den proximala 
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utvecklingszonen hos en individ vid ett tillfälle kommer så småningom förflyttas och omfatta 
den aktuella utvecklingszonen vartefter individen internaliserat nya kunskaper. Därmed 
kommer individen vara kapabel att utföra allt mer komplexa uppgifter på egen hand med tiden 
(Vygotsky, 1987). Följande citat kan förtydliga vad detta innebär: 
 

What the child is able to do in collaboration today, he will be able to do independently tomorrow 
(Vygotsky, 1987, vol.1, s. 220). 

 
Därmed är det av stor betydelse att undervisning sker efter individens egen utvecklingsnivå. 
För att uppnå utveckling inom ramen för den proximala utvecklingszonen behöver läraren 
anpassa instruktionerna till denna nivå. Fokus bör ligga på framtiden och vad individen 
potentiellt klarar av med stöd och hjälp.             

5.3	  Reflekterande	  handling	  	  	  	  	  	    

Donald Schön (1987) beskriver den reflekterande praktikern som den professionella 
yrkesindividen. Han anser att reflektion är en central kompetens inom arbetslivet och något 
som duktiga yrkesutövare utför på olika sätt, sålunda ofta på ett omedvetet plan. Teoretikern 
ser på kunskap som något som utvecklas i handling. Han framhåller att det är den direkta 
förbindelsen mellan reflektion och handling som resulterar i lärande hos individen/-
yrkesutövaren. Schön (1987) skiljer mellan olika reflektionsförfaranden. Reflektion-i-
handling respektive reflektion-över-handling.  
 
Begreppet reflektion-i-handling hänförs till hur människor reflekterar när de befinner sig i 
olika situationer och handlingar. I handlingar möter individer ideligen oväntade faktorer som 
behöver beaktas. I situationer kan olika problem och överraskningar uppkomma och genom 
reflektion-i-handling kan individen finna olika lösningar på problemet. Vid reflektion-i-
handling överlägger individer skeenden som uppstår, under sitt handlande, något som skapar 
ny kunskap och blir användbart. Utifrån ett sådant reflekterande förhållningssätt, exempelvis i 
arbetslivet, finns möjligheter att korrigera sitt agerande i situationen. Reflektion-i-handling 
kan integreras till ett förhållningssätt och således ligga till grund för individer att bli en 
skickligare yrkesutövare.  
 
Schön (1987) menar att skickliga yrkesutövare reglerar sitt beteende efter variationer i 
företeelser under pågående uppgifter och utförande. Därmed ses inte reflektionen enbart som 
något som blickar tillbaka, utan kan vara något som sker ständigt när individer handlar. 
Reflektion-över-handling däremot, är ett begrepp som refererar till hur människor i efterhand 
reflekterar över sitt agerande. Sådan reflektion hänförs framförallt till handlingar där oväntade 
utfall uppstått, där individer funderar över vad som skett och över möjliga orsaker. Genom 
reflektion-över-handling kan individer öka sin förståelse för olika problem eller finna 
effektivare eller mer generella lösningar. Lyckas individen med detta blir därigenom 
reflektionen över sitt tidigare handlande ett slags tankesätt i förhållande till sitt agerande och 
på så vis kan individen utvecklas (Schön, 1987). 
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6	  Metodansats-‐	  pragmatisk	  diskursanalys	  
Vi har valt att hämta inspiration till vår analysmetod från pragmatisk diskursanalys. Det 
innebär att vi vid analys av intervjuutsagorna studerar texten med hjälp av utvalda och 
relevanta delar från denna metodansats. Det kunskapsobjekt vi valt att inspireras av, kan antas 
sätta ljus på fenomenet utifrån en annan infallsvinkel än vad vi funnit i den tidigare forskning 
vi tagit del av. Denna metodansats passar vårt syfte då vi finner språket som en central del för 
att studera uppfattningar, även det faktum att vi kan finna hur ledarutvecklingsaktiviteter kan 
bli meningsskapande för deltagarna. I en pragmatisk diskursanalys sammankopplas Deweys 
transaktionella perspektiv med en diskursteoretisk ansats. I transaktionsperspektivet uppfattas 
inte erfarenheter eller situationer som isolerade från varandra. Handlingar i situationer skapar 
erfarenheter och situationer uppstår när individer handlar utifrån erfarenheter (Östman, 2008).  
 
En diskurs består av språkliga mönster. Dessa mönster påverkar hur individer i en viss 
diskurs, även kallade sociala domäner, agerar. En diskursanalys innebär således att identifiera 
dessa mönster och därefter analysera dem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi kan inte 
uppfatta allt i en specifik domän som formar våra uppfattningar. En diskurs avgör vad som för 
stunden är lämpligt och således även olämpligt att tala om vid en viss tidpunkt om ett visst 
sakförhållande. Utifrån en pragmatisk diskursanalys finner vi ett intresse att finna en norm 
(Östman, 2008). Det finns en önskan att urskilja hur olika uppfattningar om fenomenet 
språkliggörs. Genom att finna en norm finns en förhoppning att frambringa en djupare 
dimension gällande vårt studerade fenomen. Diskurser är en väsentlig del vid 
kunskapsbildning inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 1999). Därmed tycks 
aktivitetsteorin och teorin om den proximala utvecklingszonen ligga i linje med denna 
analysmetod då teorierna tillhör det sociokulturella perspektivet. Säljö (1999) beskriver hur 
inriktningen på lärande- och utveckling inom perspektivet handlar om att bemästra diskurser 
samt att det meningsskapande som skapas inom diskurser är viktigt för att utvecklas. Här 
anser vi även att teorin om reflekterande handling passar in då den i enlighet med det 
transaktionella perspektivet menar att det ej går att särskilja kunskap från handlingar eller 
situationer.  
 
Genom att intervjua deltagare som genomfört ledarutvecklingsaktiviteterna, hoppas vi kunna 
skapa en ökad förståelse för vad Quennerstedt (2008) kallar för praktiknära texter. I texter av 
sådan karaktär beskrivs utbildningarnas innehåll och på vilket sätt det blir meningsskapande 
för individerna i arbetssituationer. Således kan aktiviteterna ses som bärare av traditioner som 
skapar mening för deltagarna. Dessa traditioner påbjuds deltagarna och de måste förhålla sig 
till dessa oavsett inställning. Det innebär att deltagarna måste välja hur de ska agera, ska de 
vända sig mot, följa strömmen eller bortse från kunskapen. Det är i dessa situationer, i 
samtalen, någon form av erfarenhet frambringas. Vidare kan dessa erfarenheter tänkas re-
aktualiseras när individerna tar med sig lärdomar och erfarenheter in i sitt yrkesmässiga 
handlande (Östman, 2008). Wickman och Östman (refererad i Östman, 2008), beskriver ett 
kunskapsglapp som kan hänföras till skillnaden mellan vad som står fast, det vill säga 
självklart för individer och vad som uppfattas obegripligt eller oklart för individer. Dessa 
glapp kan minska eller överbryggas när individer genomför möten med sin omgivning. 



 17 

Genom att se likheter och skillnader i relation till det som anses självklart möjliggörs lärande 
(Östman, 2008). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 



 18 

7	  Metod 

7.1	  Val	  av	  metod. 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som kan ligga till grund för valet att delta i 
ledarutvecklingsaktiviteter utifrån en fallstudie hos Stelena, samt hur deltagarna uppfattar att 
dessa aktiviteter bidrar till lärande och praktisk användbarhet. Vi är intresserade av att finna 
vilka motiv som framkommit för deltagande i dessa aktiviteter, på vilket sätt deltagarna 
uppfattar att kompetenser och verktyg genereras i aktiviteterna, hur deltagarna uppfattar att 
ledarutvecklingsaktiviteter influerat dem och bidragit till ett lärande, samt hur de uppfattar 
möjligheterna att kunna använda genererade kompetenser och verktyg i sitt dagliga arbete.  
 
Utifrån syftet att komma åt deltagarnas uppfattningar och olika infallsvinklar av fenomenet 
valde vi att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer av semistrukturerad art (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2012). Forskningsintervjun försöker förstå och beskriva fenomen utifrån 
respondenters förklaringar, skildrade erfarenheter, samt perspektiv (Kvale & Brinkman, 
2009). I den inledande fasen av planeringsarbetet hade vi funderingar på att genomföra en 
kvantitativ studie med enkäter. Detta med syfte att nå ut till fler individer, ha möjlighet att 
generalisera resultatet, samt försöka fånga deras attityder till aktiviteterna (Trost, 2007). Dock 
finns en risk att missa viktiga detaljer som inte går att fånga upp i enkäter. Vi fann det 
problematiskt att behandla vårt syfte och våra frågeställningar utifrån enbart enkäter som 
metod för datainsamling. Vi såg ett värde i att finna mönster och skapa en djupare förståelse 
för deltagarnas medverkan i aktiviteterna (Ahrne & Svensson, 2012). Detta med en 
förhoppning att fånga fler nyanser av deltagarnas motiv, uppfattningar och erfarenheter av 
ledarutvecklingsaktiviteterna. Efter vidare bearbetning valdes således kvalitativa intervjuer 
som metod med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar. Således vill vi undersöka 
om de uppfattar sig kunna använda de kompetenser och verktyg de fått med sig i det dagliga 
arbetet och hur dessa genererats. Ytterligare en tanke bakom valet av intervju som metod var 
att närheten till deltagarna skulle öka. Genom högre grad av personlig kontakt fanns en 
önskan om att deltagarnas engagemang och förståelse för studien skulle öka. 
 

7.2	  Forskningsdesign 
Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med färdigformulerade frågor i en 
intervjuguide vilka agerat som stöd och inte som ett slutet frågeformulär 6  (Kvale & 
Brinkman, 2009). Vid utformningen av intervjuguiden låg fokus på formulering av öppna 
frågor. Detta i syfte att öka möjligheterna till att få uttömmande och målande svar (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2011). Intervjuguidens första del består av bakgrundsfrågor. Detta med 
avsikt att erhålla information om respondenten, gällande exempelvis dess nuvarande yrkesroll 
och lite kort om vilken aktivitet de deltagit i. Därefter ligger fokus på frågor om Stelenas 
aktiviteter och hur deltagarna uppfattar aktiviteterna och användbarheten av förvärvade 
kompetenser. För att ringa in individernas egna tankar, motiv och beskrivningar angående 

                                                
6 Se bifogad intervjuguide i bilaga 1. 
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aktiviteterna kommer vi använda oss av inledande frågor (Kvale & Brinkman, 2009). 
Följande fråga exemplifierar hur en av våra inledande frågor formulerats: 
 

• Om du fritt får beskriva vad aktiviteten hos Stelena har inneburit för dig, vad får du 
för spontana tankar? 

 
Efter inledande frågor kommer vi ställa sonderande frågor och vid behov även 
uppföljningsfrågor med en strävan att inte missa viktiga detaljer. Dessa frågor baseras på 
respondentens svar. Vi kommer efterfråga konkreta exempel och beskrivningar. Övriga frågor 
har smalnats av med målet att fånga individernas uppfattningar med anknytning till studiens 
syfte och frågeställningar. Nedan exemplifieras hur några av dessa frågor kunde se ut. 
 

• Hur förhåller du dig till Stelenas aktiviteter när du försöker lösa arbetsrelaterade 
problem? 

• Hur har Stelenas metodik och aktiviteter inspirerat dig i ditt ledarskap? 
 

För att förstå vad deltagarna genomfört för olika typer av aktiviteter har vi haft samtal med 
vår kontaktperson på företaget. Detta ansåg vi högst relevant då ingen av oss deltagit i 
aktiviteterna. På så sätt fick vi värdefull information och kunskap beträffande olika typer av 
interna begrepp och aktiviteter (Kvale & Brinkman, 2009).  På grund av geografiska avstånd 
har vi valt att göra intervjuerna över telefon. Valet av telefonintervjuer berodde framför allt på 
den ekonomiska frågan, samt tidsaspekten det skulle innebära att resa till respondenternas 
respektive stad i Sverige. Detta kan innebära vissa svårigheter att få intervjuerna att kännas 
som ett vardagligt samtal. Intervjun kan få en mer formell karaktär då genomförandet inte 
sker i ett verkligt möte. I dessa sammanhang är det viktigt att vi som intervjuare är pålästa för 
att samtalet ska flyta, samtidigt som det är viktigt att låta det vara tyst en stund. Annars finns 
en risk att respondenterna får känslan av ett förhör (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 
 

7.3	  Urval 

7.3.1	  Urval	  av	  företaget 
Vi har fått möjligheten att skriva vår uppsats för ett företag som heter Stelena. Valet av 
företag grundade sig på ett möte under en inspirationsdag med en av deras anställda. Mötet 
gjorde oss nyfikna på företaget och deras aktiviteter. I den initiala fasen av uppsatsen fanns ett 
intresse, att på något sätt, titta närmare på ledare och utbildning. I detta skede vände vi oss till 
företaget och inledde ett samtal som ledde fram till ett samarbete och en kontaktperson. Efter 
vidare planering och diskussion specificerades studiens syfte och frågeställningar. Då vi får 
möjlighet att studera en verklig praktik i ett företag ger det oss en spännande ingång till fältet. 
En möjlig nackdel kan vara det faktum att det endast är ett enskilt företags praktik och 
metodik som hamnar i fokus i vår studie.  
 

7.3.2	  Urval	  av	  intervjupersoner 
Då syftet med denna studie är att undersöka vad som kan ligga till grund för valet att delta i 
ledarutvecklingsaktiviteter utifrån en fallstudie hos Stelena, samt hur deltagarna uppfattar att 
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dessa aktiviteter bidrar till lärande och praktisk användbarhet, var målet att hitta individer som 
deltagit i dessa aktiviteter.  Ytterligare en önskan var att finna personer som nyligen deltagit i 
dessa aktiviteter och med en spridning av kvinnor och män. Urvalet av respondenterna har 
gjorts med hjälp av vår kontaktperson. Ett antal namn har varit till vårt förfogande. Därefter 
har dessa individer kontaktats för inbokning av intervjutillfälle. På så vis kan det antas vara 
ett bekvämlighetsurval (Trost, 2007). Respondenterna bestod av två män och fem kvinnor i 
olika åldrar. Dessa individer arbetade i olika organisationer och hade olika erfarenheter av att 
arbeta med ledarskap. 
 

7.4	  Insamling	  och	  bearbetning	  av	  empiriskt	  material 
Innan genomförandet av intervjuerna utfördes en testintervju i syfte att se över huruvida 
intervjuguiden lyckades fånga relevanta aspekter i relation till studiens syfte (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2011). Provintervjun genomfördes med en bekant som deltagit i likande 
ledarutvecklingsaktiviteter. Efter bearbetning av testintervjun gjordes ett fåtal korrigeringar av 
frågor och frågeformuleringar. Efter samtycke av respondenterna spelades intervjuerna in 
med hjälp av en diktafon. Vi inledde med en kort presentation om studien och dess syfte. 
Därefter genomfördes intervjuerna med vår intervjuguide till stöd. Under intervjuerna 
kompletterade vi med följdfrågor som anpassades efter respondenternas svar. Detta i ett 
försök att fånga respondenternas erfarenheter och berättelser på ett så utförligt sätt som 
möjligt. Ordningen på frågorna har varierat beroende på intervjuns karaktär och förlopp 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Den bakgrundsinformation vi tidigare erhållit om 
aktiviteterna bidrog till mer flytande intervjuer. Vi kunde ställa djupare följdfrågor på 
respondenternas svar (Kvale och Brinkman, 2009).  Utifrån en önskan att samla in ett så rikt 
material som möjligt anammade vi ett intresserat och nyfiket förhållningssätt. Vi avslutade 
intervjun med att fråga om respondenterna hade något mer att tillägga. 
 
Parallellt med intervjuerna transkriberades vårt empiriska material. Transkribering innebär en 
översättning av ljud till text. Detta gjordes i syfte att ha intervjuförfarandet färskt i minnet om 
eventuella ljudstörningar skulle existera. Dessutom gav det oss möjlighet att kontrollera om 
något i intervjuguiden behövde justeras. Genom att lyssna på intervjuerna i nära anslutning 
till dess genomförande gav det oss också möjligheten att påbörja analysarbetet tidigare i 
processen. Vid transkribering struktureras talets innebörd till en skriftlig form. Vid tal 
existerar inte punkt eller komma, det blir vår uppgift som forskare att förse texten med dess 
dynamik (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Programmet VLC användes för att kunna 
reducera uppspelningshastigheten och således underlätta transkriberingen. 
 

7.5	  Genomförande	  av	  analys 
Som beskrivits i föregående stycke så transkriberade vi materialet parallellt med 
genomförande av våra intervjuer.  Redan här började analysarbetet och tankar om 
kategorisering tog fart. Detta är en av fördelarna med att utföra transkriberingen på egen hand 
(Ahrne & Svensson, 2011). Därefter skrev vi ut texterna för genomläsning. Nästa steg var att 
finna och besluta vilka kategorier vi ansåg relevanta. Här tog vi utgångspunkt i vårt syfte och 
våra frågeställningar. Syftet med denna studie är att undersöka vad som kan ligga till grund 
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för valet att delta i ledarutvecklingsaktiviteter utifrån en fallstudie hos Stelena, samt hur 
deltagarna uppfattar att dessa aktiviteter bidrar till lärande och praktisk användbarhet. 
Inledningsvis läste vi alla texter och sammanfattade de centrala aspekterna för att behandla 
våra frågeställningar. Här låg fokus på att få en övergripande bild av vad respondenterna 
svarat och vilka uppfattningar som var återkommande. Nästa steg i analysen var att sortera 
texten i kategorier efter de nyckelord, aspekter och mönster som framkommit. Detta gjordes 
med hjälp av intervjuerna i pappersform och sax. Vi klippte isär allt material och placerade 
utsagorna i de kategorier vi ansåg dem tillhöra. Efter denna genomarbetning och kodning 
hade åtta olika kategorier utkristalliserats. Efter ytterligare genomläsning konstaterade vi att 
det var för många kategorier för att kunna åstadkomma en djup analys där vi närmar oss 
svaret på våra frågeställningar. Vi insåg att de åtta kategorierna överlappade varandra. Efter 
fortsatt bearbetning hade vi till slut fogat samman dem till tre kategorier som benämns 
Ledarutvecklingsaktiviteterna som ventileringsfunktion, Konsten att få med sig alla på samma 
tåg och Reflektionsresa. Under analysprocessen arbetade vi med ett öppet sinne för att hitta 
avstickare i vårt material. 
 
Då vi inspirerats av pragmatisk diskursanalys som metodansats var språket av stor betydelse i 
analysförfarandet. Vi fokuserade på vad som sägs och hur olika aspekter lyfts fram. Vidare 
fanns i bakhuvudet att försöka finna vad som uppfattas som självklart för individerna, men 
även vad som inte uppfattas som självklart inom ledarutvecklingsdiskursen. Med inspiration 
av pragmatisk diskursanalys fanns en förhoppning att finna en övergripande norm. Det skulle 
ge oss en möjlighet att upptäcka en generell uppfattning om ledarutvecklingsaktiviteterna som 
genomsyras i respondenternas svar. Därav hoppades vi kunna få ytterligare en ingång till att 
studera vår empiriska data och finna intressanta nyanser i materialet. 
 

7.6	  Redogörelse	  av	  empiriskt	  material 
Redogörelse av vårt empiriska material kommer ske i löpande textform i kapitel åtta under 
rubriken resultat och analys. Vi finner det passande att väva samman dessa delar och har en 
förhoppning om att detta kan skapa en större klarhet för läsaren då analysen sker i direkt 
anslutning till den rådata som presenteras. För att berika vår text har vi valt att redovisa citat 
som understödjer vår analys. Detta i syfte att skapa en transparens och således underlätta för 
läsaren att göra en subjektiv bedömning. Det bidrar även till att göra texten luftig och mer 
intressant för läsaren. I citat där denna symbol [...] förekommer innebär det att en eller flera 
meningar som inte ansetts relevanta har tagits bort. Citaten redovisas i textstorlek 10 med en 
centimeters indrag. Genomgående i analysen har vi i största möjliga mån försökt redovisa ett 
lika stort antal utsagor från varje respondent.  
 

7.7	  Sökningsförförande 
Insamlingen av material till delarna, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter, var i 
många avseenden svår. Här har mycket tid lagts för att finna relevanta områden av tidigare 
forskning och till de teoretiska utgångspunkterna. Då vi fann verk av Leont’ev som var 
översatt till svenska har vi beaktat det faktum att en översättning kan leda till nya tolkningar 
(Bergström & Boréus, 2012). Vi har använt olika databaser som finns kopplade till Uppsala 
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universitetsbibliotek. Dessa sök-domäner är Education research complete och Diva. Några 
exempel på ord vi använt för att finna tidigare forskning är leadership AND development, 
competence samt education. 
 

7.8	  Etiska	  överväganden 
Vid studiens genomförande har hänsyn tagits till de humanistisk- och samhällsvetenskapliga 
forskningsrådets (HSFR) etiska riktlinjer. Dessa forskningsetiska grundprinciper berör 
samspelet mellan forskaren och de studerade objekten (Vetenskapsrådet, 2002). Kvale & 
Brinkman (2009) rekommenderar att etik skall vara en ständigt närvarande aspekt i alla 
forskningsprocesser. Mot denna bakgrund har etiska frågor beaktats genom hela 
undersökningsförfarandet.  Inledningsvis behövde vi ta hänsyn till en grundläggande etisk 
aspekt som rör informerat samtycke. Det innebär att deltagarna informeras om studiens syfte, 
samt att det är frivilligt att delta. Mot bakgrund av det faktum behövde vi finna deltagare som 
samtyckte att delta i en intervju. När vi funnit studiens sju deltagare som samtyckt, 
informerades dessa individer via e-post med bifogat missivbrev7. Här beskrevs deras roll i 
undersökningen och villkor för deltagandet. Vidare förklarades hur och var undersökningen 
skulle presenteras, detta för att illustrera studiens omfattning och ge dem möjlighet att 
överväga eventuella konsekvenser för att medverka. De upplystes om att deltagandet var 
frivilligt, deras rättighet att inte besvara enskilda frågor samt deras möjlighet att när som helst 
avbryta sin medverkan (Kvale & Brinkman, 2009; Vetenskapsrådet, 2002; Öberg, 2011 ). En 
annan forskningsetisk fråga att beakta är konfidentialitetskravet. Intervjudeltagarna blev 
informerade om att allt material kommer behandlas konfidentiellt och att inga identiteter 
kommer avslöjas. För att uppfylla detta löfte och krav har alla namn avidentifierats vid 
transkriberingen och i den skriftliga framställningen av arbetet (Kvale & Brinkman, 2009; 
Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Genom valet att ställa öppna frågor har vi haft en förhoppning, att i lägre grad styra 
intervjupersonernas svar. För att skapa en avslappnad miljö och få respondenten att känna sig 
bekväm inledde vi med en presentation om oss själva. Därefter beskrevs hur intervjun skulle 
fortskrida. Vidare fick personen först besvara enklare bakgrundsfrågor i syfte att skapa ett 
avslappnat samtal. Vi hade i åtanke att lyssna aktivt och uppmuntra respondenterna (Öberg, 
2011). Då denna studie inte antas beröra känsliga ämnen har vi gjort antagandet att 
konsekvenserna för deltagarna främst bör vara positiva och att risken att någon ska ta skada 
genom sitt deltagande är minimal (Kvale & Brinkman, 2009; Öberg, 2011). En aspekt vi vill 
lyfta är att vi valt att gå ut med företagsnamnet i uppsatsen. Detta har skett genom samtycke 
och dialog med Stelena. Då uppsatsen var färdigställd fick Stelena möjlighet att granska 
studien och därefter togs beslutet att de ville behålla namnet.  

7.9	  Studiens	  trovärdighet	  och	  tillförlitlighet 
I forskningssammanhang talas det om en studies giltighet och tillförlitlighet. Detta kan 
hänföras till studiens validitet och reliabilitet (Kvale & Brinkman, 2009; Bergström & 
Boréus, 2012). 

                                                
7 Se bifogat missivbrev i bilaga 2. 
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Ett synsätt som genomsyrat vår studie är validering som en pågående process i hela 
arbetsprocessen (Kvale & Brinkman, 2009). Vi har genomgående försökt vara så transparanta 
som möjligt mot läsarna. Det innebär att vi inte vill undanhålla våra tillvägagångsätt och 
tankar, utan på ett tydligt sätt redovisa hur vi resonerat och argumenterat för våra val. Detta 
med målet att öka möjligheten för läsaren att göra en subjektiv bedömning och således att 
skapa utrymme för diskussion (Svensson & Ahrne, 2011). Fördelaktigt är att vår tidigare 
kännedom och anknytning till företaget, samt intervjupersonerna varit minimal. Detta har 
bidragit till ökad nyfikenhet. Vi gick in i mötet, med både företaget och deltagarna, med ett 
öppet sinne. Utifrån samtal med vår kontaktperson, samt genom inläsning i ämnet, har vi 
blivit mer insatta i verksamhetens ledarutvecklingsaktiviteter. Detta ökar möjligheterna till 
god validitet då informationen gett oss en inblick inför formulering av syfte och 
frågeställningar. Vidare har dessa kunskaper underlättat skapandet av intervjuguiden 
(Bergström & Boréus, 2012).  
 
Det är viktigt att resonera kring det faktum att den förförståelse som vi forskare tar med oss in 
i en studie, och således tidigare erfarenheter påverkar hur vi ser på vårt material i analysen 
och därmed utfallet. Följaktligen är det viktigt att den subjektiva förförståelsen är med i 
diskussionen om studiens trovärdigheter (Bergström & Boréus, 2012). För att hålla oss så 
neutrala som möjligt för vi ständigt diskussion med varandra i vårt analysarbete. Detta för att 
förhålla oss så reflexiva som möjligt i vår forskarroll.   
 
Med målet att öka validiteten i vår studie genomfördes en testintervju. Detta för att säkerställa 
att frågorna i största mån var operationaliserade för att mäta det vi avser och mäta. I ett försök 
att minska de systematiska mätfelen har frågorna haft utgångspunkt i studiens syfte, samt dess 
frågeställningar och teorier. En potentiell intervjuareffekt kan härledas till att vi inte kunnat 
påverka den miljö som individerna befunnit sig i under telefonintervjuerna. Trots att vi, i 
egenskap av intervjuare, suttit i ett lugnt rum kan deltagarnas svar påverkats av olika 
störningsmoment i deras omgivande miljö (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Med 
faktum att vi använt oss av intervjuguide som stöd, och inte standardiserade frågeformulär, 
kan det vara svårt att anta en hög reliabilitet. Om studien upprepas är sannolikheten stor att 
det skulle bli ett annat resultat då frågorna kan variera. Vi har försökt undvika att ställa 
ledande frågor. Detta med anledning att öka studiens reliabilitet. Ledande frågor kan ge en 
ökad styrning av innehållet i respondenternas svar vilket inte är önskvärt. I samband med 
transkriberingen har vi upptäckt tendenser till ett fåtal frågor som kan anses ledande. Detta 
var omedvetet och kan antas vara en effekt av en semistrukturerad intervjuguide. Då 
följdfrågorna speglar respondenternas utsagor, och således inte är förberedda, har vissa 
frågeformuleringar utifrån denna spontanitet varit ledande (Kvale & Brinkman, 2009). 
 
Något vi varit tvungna att beakta är det faktum att vår kontaktperson, som arbetar med 
aktiviteterna, tillhandhållit oss våra intervjuobjekt. Då vi fått läsa mailkonversationerna 
mellan vår kontaktperson och intervjuobjekten kan risken för bakomliggande styrning från 
företagets sida, antas minimerats. Dock finns en risk att respondenterna inte lyfter fram 
eventuella negativa aspekter då kontaktpersonen vet vilka individer som deltagit Denna form 



 24 

av bekvämlighetsurval kan ha en påverkan på resultatet. För att öka reliabiliteten har vi valt 
att intervjua individer som inom de senaste åren deltagit i dessa aktiviteter. Detta med 
anledning att undvika alltför retrospektiva intervjuer vilket kan minska tillförlitligheten på 
grund av minnesaspekten (Djurfeldt et al., 2010). Vi har varit medvetna att vår föga vana av 
att hålla intervjuer kan påverka resultatet. För att öka kvalitén på intervjuerna övade vi att 
ställa frågor till varandra och gav därefter feedback.  
 
Eftersom våra deltagare inte utgör ett representativt urval kan inte studiens resultat 
generaliseras till alla som deltagit i Stelenas ledarutvecklande aktiviteter, eller till andra 
former av ledarutvecklingsaktiviteter. Vi hoppas kunna ge en bild av de uppfattningar som 
förkommer hos de individer som medverkat och således kan studien förhoppningsvis 
illustrera hur denna form av utbildningsaktiviteter kan bidra till lärande inom det 
arbetslivspedagogiska fältet. Med en önskan att få en djupare förståelse för olika nyanser av 
uppfattningar, valde vi att göra semistrukturerade intervjuer. Att vårt metodval grundar sig i 
studiens syfte och frågeställningar kan således öka studiens validitet (Bergström & Boréus, 
2012). Genom hela arbetet har vi strävat efter att finna förstahandskällor av vetenskapliga 
artiklar som är granskade, detta med syfte att öka studiens trovärdighet (Bergström & Boréus, 
2012).  
 
Vi kan se fördelar med att vara två personer som genomför denna studie, både vid intervju, 
bearbetning- och analysförfarandet. Under intervjusekvenserna har båda haft möjlighet att 
ställa följdfrågor av betydelse, vilket kan anta minska risken för bortfall av viktiga detaljer. 
För att minska risken för feltolkning av respondenternas utsagor ser vi stora fördelar med det 
diskussionsförförandet av materialet som förts oss emellan. Vi har genomfört många 
genomläsningar av de transkriberade texterna och valt att underbygga vår analys med citat. En 
aspekt som noggrant efterföljts var att båda två läste samtliga texter och kodade dem enskilt i 
varje steg. Detta för att beakta det faktum att vi som forskare har en förförståelse som 
påverkar hur vi ser på vårt material. Vi vill i största mån undvika denna påverkan. Därav 
diskuterades de tankar som uppstått vid genomläsning och den aktuella kodning som 
framkommit efter varje moment. Vi har i största mån försökt presentera ett lika antal utsagor 
från respondenterna. Detta för att undgå att endast ett fåtal individers uppfattningar 
framkommer i resultatet, ytterligare minska risken för misstolkningar och samtidigt ge läsaren 
en större inblick i resultatet. Intersubjektiviteten skulle vi betrakta som god, då oavsett vem av 
oss som ställt frågorna har liknande svar framkommit. Att åstadkomma fullständig 
intersubjektivitet är svårt på grund av att det är problematiskt att helt frånskriva subjektiva 
tolkningar. 
 
En möjlig nackdel med telefonintervjuer är det faktum att vi går miste om intervjupersonernas 
kroppsspråk. Vid tystnad uppstod ibland svårigheter att avgöra om personen funderade eller 
talat klart. Valet av att genomföra intervjuer över telefon bidrog dock till att vi kunde prata 
med fler då tid och geografiska avstånd hade försvårat utförandet av samma antal intervjuer. 
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8	  Resultat	  och	  analys	  
I vad som följer kommer vi placera det empiriska råmaterialet i relation till de valda teoretiska 
och metodologiska ingångarna. Vi vill återigen lyfta syftet med studien för att hålla läsaren 
uppdaterad och öka möjligheterna till en subjektiv bedömning. Syftet med denna studie är att 
undersöka vad som kan ligga till grund för valet att delta i ledarutvecklingsaktiviteter utifrån 
en fallstudie hos Stelena, samt hur deltagarna uppfattar att dessa aktiviteter bidrar till lärande 
och praktisk användbarhet. Som ett sätt att belysa de frågeställningar som ligger till grund för 
studien har vi sorterat materialet under tre kategorier. Dessa kategorier är 
Ledarutvecklingsaktiviteterna som ventileringsfunktion, Konsten att få med alla på samma 
tåg, samt Reflektionsresa. Här lyfts respondenternas centrala uppfattningar om dessa 
aktiviteter. Det innebär mer uttryckligen; Vilka motiv för deltagandet i aktiviteterna har 
framkommit? På vilket sätt uppfattar deltagarna att kompetenser och verktyg genereras i 
aktiviteterna? På vilket sätt har ledarutvecklingsaktiviteterna influerat deltagarna och bidragit 
till ett lärande? Samt hur uppfattar deltagarna möjligheterna att kunna använda genererade 
kompetenser och verktyg i sitt dagliga arbete? Med kategorierna finns en förhoppning att 
tydliggöra aspekter av intresse och relevans, samt illustrera hur uppfattningar hos olika 
intervjupersoner kan likna varandra men även skilja sig åt. Då vi har valt att inspireras av 
pragmatisk diskursanalys önskar vi således finna en norm i våra utsagor. Inledningsvis 
kommer den norm som urskilts att presenteras, därefter följer en redogörelse för våra 
kategorier.  
 

8.1	  Dialektiskt	  spel	  mellan	  individ	  och	  kollektiv 
Utifrån den språkspelsanalys som genomförts har ett dialektiskt spel mellan det individuella 
och det kollektiva vuxit fram och visat sig genomsyra vårt empiriska material. Därigenom är 
detta dialektiska spel den norm vi funnit i vår text. Vid genomläsningen av vårt empiriska 
material framträdde detta växelspel allt mer tydligt. Det fanns å ena sidan beskrivningar av 
ledarutvecklingsaktiviteterna med fokus på problemformuleringar som utgick från individen 
själv, å andra sidan fanns problemformuleringar som visade på att 
ledarutvecklingsaktiviteterna tog utgångspunkt i kollektiva processer. Oavsett om det rörde 
sig från det individuella i riktning mot det kollektiva eller från det kollektiva i riktning mot 
det individuella, var det en problemformulering som individen tog upp eller som växte fram 
genom dialog i aktiviteterna. Denna norm har på olika sätt aktualiserats i kategorierna vilket 
kommer förklaras nedan.  
 
Vi vill här tydliggöra vad detta dialektiska spel innebär. I utsagorna kunde vi delvis urskilja 
problemformuleringar som tog utgångspunkt i individuella faktorer. Exempelvis fanns det 
beskrivningar där individen hade ett behov av stöd vid beslutsfattande. Problemet tycks vara 
av individuell karaktär och därmed hålls det individuella i förgrunden. Under de coachande 
samtalen kunde individens frågor behandlas och således generera olika verktyg och 
förhållningssätt som kunde bli användbara vid beslutsfattande i individens ledarskap. Trots 
utgångspunkt i det individuella innebär det dialektiska spelet att det i förlängningen även 
antas påverka de kollektiva processerna. Det kollektiva härleds till aspekter rörande 
organisationen och medarbetarna, det vill säga olika mellanmänskliga faktorer och problem. I 
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ovanstående exempel kan dessa individuella verktyg för beslutsfattande tänkas ge en effekt på 
det kollektiva.  
 
Somliga problemformuleringar tycks däremot ta utgångspunkt i kollektiva processer. Dessa 
kan härleds till olika mellanmänskliga problem i organisationen. I aktiviteterna belystes dessa 
kollektiva problem vilket kunde bidra till nya verktyg och insikter gällande hur uppkomna 
problem bättre kunde hanteras av individen. Det kollektiva hamnar här i förgrunden, men kan 
tänkas återverka på det individuella planet genom exempelvis insikter och skapandet av nya 
verktyg.  
 
Normen, dialektiskt spel mellan individ och kollektiv, väcker ett intresse att titta närmare på 
hur normen ter sig i våra kategorier och utifrån vilket av dessa perspektiv 
ledarutvecklingsaktiviteterna tar sin grund. Därmed finns en förhoppning att kunna urskilja 
vad som hålls i förgrunden och vad som hålls i bakgrunden i vårt empiriska material. Detta 
resonemang kommer vi ytterligare konkretisera och förklara nedan. 
 

8.1.1	  Individen	  i	  förgrunden 
Samtliga respondenter uppfattade att ledarutvecklingsaktiviteterna lett till en ökad 
självkännedom. Samtalen med en coach anses anpassa efter deras egna problemformuleringar, 
syften och motiv. Uppfattningar som framkom beskrev aktiviteterna som inriktad på 
identifiering av individuella egenskaper. Aktiviteterna beskrevs agera som ett stöd för att 
finna sin inre kompass. Många uppfattade utfallet av dessa coachande samtal som mer 
applicerbara i det dagliga ledarskapsarbetet av den anledningen att de utgick från dem själva. 
Följande citat kan illustrera hur respondenterna uppfattar att aktiviteterna utgår från deras 
behov; 
 

Det som varit nyttigast för mig är att det har blivit tydliggjorda, alltså vilka ledaregenskaper som 
jag har och hur jag kan förstärka och reglera de ledaregenskaperna, eller använda de egenskaperna 
mer i vardagen. För mig har coachning handlat mycket om att tydliggöra vem jag är och vad jag är 
på väg. 

 
Här tycks de individuella aspekterna hållas i förgrunden. Individuella faktorer lyfts som 
centrala och viktiga i ledarutvecklingsaktiviteterna. I uttalande som, vem är jag och vilka 
ledaregenskaper vill jag ha, härleds till antagandet att det individuella hålls i förgrunden och 
det kollektiva hålls i bakgrunden. Problemformuleringar som tar utgångspunkt i det 
individuella antas vidare återverka på det kollektiva i form av medarbetare och 
organisationen. Mot denna analys vill vi förtydliga att både det kollektiva och individuella 
ständigt antas finnas med i något avseende, men att någon av dem tenderar att hamna i fokus. 
 
Normen som, det dialektiska spelet mellan det individuella och kollektiva, var något som 
synliggjordes allt tydligare efterhand materialet bearbetades och olika utsagor jämfördes. 
Bland uppfattningarna framhävdes betydelsen av att utgå från sig själv och bli medveten om 
sina individuella styrkor och svagheter. Beskrivningar visade på betydelsen att få definiera sig 
själv som person och samtidigt öka sina insikter om vart man själv står och anser som viktigt. 
I utsagorna framkom hur flera uppfattade att det stöd de erhållit genom aktiviteterna hjälpt till 
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att tydliggöra och skapa förståelse för faktorer, drivkrafter och egenskaper hos sig själva. 
Således beskrevs detta underlätta deras ledarskap och utveckla deras yrkesroll. I utsagorna 
uttalades större möjligheter för lärande och utveckling i samarbetet och genom dialog med en 
coach, vilket kan liknas med Vygotskys (1978) tankar. Utifrån teorin om den proximala 
utvecklingszonen kan det stöd som respondenterna uppfattar sig få i samtal med en coach, 
förstås ligga till grund för utveckling på en högre nivå. I samarbete med en annan individ 
växte förmågor och insikter fram på en nivå, vilket kunde uppfattas problematiskt att 
åstadkomma på egen hand. Mot denna bakgrund antas lärande ske på en högre nivå genom 
deltagande i ledarutvecklingsaktiviteter. Det vill säga utveckling inom den proximala 
utvecklingszonen. 
 

Vi pratade om det här med att tänka på olika mål [...] jag vill bli en så bra ledare som möjligt så 
jag kan guida min personal och vara en bra förebild. [...] Hur ska jag kunna få en balans i min 
tillvaro, för som ledare så kan man ju jobba dygnet runt om man vill och det handlar om att 
prioritera. [...] Jag kommer inte igång med det här att få min träning som är jätteviktigt för att jag 
ska må bra. [...] Då visade hon bildligt upp vilka olika behov som var viktigt att man hade 
tillfredsställt och är det dränage i dom olika delarna så blir det att ja, man blir ju inte den där bra 
ledaren och förebilden som man kanske skulle önska [...] så blev det ju att jag tänkte att det här 
måste jag ta tag i, det är verkligen superviktigt. 

 
Citatet ovan kan åskådliggöra hur respondenten uppfattar framväxten av nya insikter genom 
deltagande i aktiviteten. Här tycks aktiviteten fortskrida från det individuella till det 
kollektiva. Genom att skapa ordning i sin tillvaro och tillfredsställa vissa individuella behov 
finns en förhoppning att bli en skickligare ledare och bättre förebild. Dock tycks det återverka 
i organisationen, och således på det kollektiva, genom att åtgärderna skapar förutsättningar för 
ett bättre ledarskap. Utifrån teorin kan utveckling inom den proximala utvecklingszonen 
tänkas ske i den samspelsprocess som existerar i samtalet med en annan individ. Olika 
problem diskuteras med en utomstående vilket tycks generera nya infallsvinklar och således 
frambringa lärande på en högre nivå än vad som är möjligt på egen hand (Vygotsky 1978). 
 

8.1.2	  Kollektiva	  processer	  i	  förgrunden 
Problemformuleringar kan uttryckas av en individ, men ändå ha sin förankring i de kollektiva 
processerna. Det kan innebära att problemet ligger på ett kollektiv plan, men att lösningen kan 
finnas hos individen själv. Konflikter kan antas ha en sådan karaktär. Problemet finns mellan 
två eller fler individer. I ledarutvecklingsaktiviteter skapas en agenda där det tycks finnas 
ökade möjligheter att frambringa en lösning, en lösning som kan ha en individuell prägel. 
Exempelvis framkom hur samtalen genererat nya insikter om betydelsen av sin egen 
inställning i mötet med en annan individ. Med en förändrad attityd tycks nya förutsättningar 
för dialog frambringas, något som kan antas bidra till mer effektiv konflikthantering. 
 

Det handlar ju mycket om att du ska gå in med inställningen, varför kan vi inte mötas när det är en 
konflikt eeh och sen hitta en mellanväg, så att man inte går in med rött i ögonen och tycker att den 
här personen är den dummaste jag stött på, så är det ju liksom inte. Det är ju en vision som man 
sätter upp själv i så fall, men det är ju livsfarligt som ledare i många lägen. 
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Att finna en lösning uppfattas således som svårt i de avseenden där dialog gällande en 
konflikt förts men ingen lösning utvecklats. Här uttrycktes en känsla av att inte komma runt 
problemet. Aktiviteterna kan inte antas ge ett färdigt recept på lösningen, men utifrån 
utsagorna tycks aktiviteterna kunna bidra med redskap som deltagarna använder för att röra 
sig mot en lösning. Att sätta ljus på en konflikt i ett annat sammanhang i en ny kontext tycks 
således kunna leda till nya tankar. Det framkommer hur deltagarna i interaktion med en coach 
hos Stelena tycks internalisera nya verktyg och insikter som i förlängningen kan bidra till en 
lösning på ett kollektivt problem. 
 

8.1.3	  Lärande	  genom	  överbryggande	  av	  glapp 
I det pragmatiska diskursanalytiska perspektivet diskuteras det glapp som finns mellan det 
som är självklart, “står fast” för individer inom en diskurs, och de likheter och skillnader som 
finns i förhållande till detta. För att lärande ska ske behöver individer skapa relationer mellan 
vad som är självklart för dem och vad som är nytt. Därigenom kan glappet minska mellan vad 
som inte är begripligt och det som står klart för individerna (Östman, 2008). Vi tycker oss se 
att i mötet med en coach kan dessa glapp i många avseenden överbryggas. Det kan 
exempelvis innebära att förutsättningar för lärande skapas i samband med att individer 
uppfattar möjligheten att lyfta olika frågor och problem som de finner i sin vardag. Genom 
möjligheten att diskutera olika situationer med en annan individ uppfattas detta samarbete 
generera nya insikter och personlig utveckling, vilket således beskrivs som användbart för 
deras ledarskap. Detta ligger i linje med Vygotskys (1978) syn gällande hur inre 
utvecklingsprocesser sätts igång när människor interagerar med personer i sin omvärld. 
Vidare finner vi även likheter med hans tankar om hur avgörande språket och dialogen är i 
utbildningssammanhang. Genom den dialog som sker i aktiviteterna uppfattas coachen 
underlätta för lärande på en högre nivå. Samtalen kan antas fungera som en kunskapsprocess 
där olika verktyg genereras för att överbrygga glappen. Detta kan även förstås genom vad 
Vygotsky (1987) benämner som mediering. Med hjälp av nya redskap kan individer hantera 
situationer i arbetslivet på ett annat sätt än vad de kunnat tidigare. Nämnvärt är hur deltagarna 
uppfattar sig själva besitta detaljkunskapen. En egen vilja till dialog beskrivs som avgörande 
för att utveckling och lärande ska bli möjligt. 
 

Då får jag tid och prata och då är det någon som ställer frågor och inte är dömande, då kommer jag 
väldigt ofta fram till lösningen eller inte bara en lösning, det finns ju ofta flera lösningar på det. Så 
är det ju jag som har detaljkunskapen. 

 
Ovanstående citat anser vi belyser att individen är kärnan i ledarutvecklingsaktiviteterna, 
oavsett om det rör sig från det individuella till kollektiva eller från den kollektiva till det 
individuella. I exemplet åskådliggörs hur aktiviteterna tar utgångspunkt i individernas 
framställningar. I utsagorna finner vi hur aktiviteterna kan uppfattas som ventileringstillfällen, 
vilka har möjliggjort lösningar på olika problemformuleringar. Det kan antas bero på att de 
verktyg som erbjuds i Stelenas kontext skapar förutsättningar för individen att se problem 
med nya ögon och finna lösningar de inte gjort på egen hand (Vygotsky, 1987). 
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8.2	  Ledarutvecklingsaktiviteterna	  som	  ventileringsfunktion 
I denna kategori vill vi framhålla behovet av stöttning, något som har uttryckts som betydande 
hos respondenterna för att utvecklas som ledare. Här beskrivs hur individer uppfattar flera 
fördelar med att lyfta tankar, frågor och problem med en utomstående person. Aktiviteterna 
framställs som ett slags bollplank. Utifrån utsagorna tycks det finnas ett utbrett behov av stöd, 
samtal och mental träning för att utvecklas i sin ledarroll. Ovan beskrivna behov antas därmed 
vara de mest övergripande motiv för att medverka i aktiviteterna då dessa uttrycktes frekvent, 
samt var behov samtliga respondenter delade. I utsagorna framkom ytterligare motiv som 
kunde ligga till grund för valet att delta i ledarutvecklingsaktiviteterna. Dessa motiv hänfördes 
mer till behov av specifik och individuell karaktär. Följande citat kan exemplifiera hur 
ledarutvecklingsaktiviteterna fyllde en ventilerande funktion: 
 

Jag visste inte riktigt vad jag ville [...] då bokade man in möten för att diskutera det och jag fick 
verktyg för hur jag skulle hantera dom sakerna och hur jag skulle utveckla mig själv och hela den 
biten så det känns ju som om det har varit en resa och att den resan inte kommer sluta här. 
 
Det innebär att man har ett externt bollplank som ser till att personen växer in i ledarskapsfrågor, 
förbättrar sina sidor som kan vara ett hinder eller upplevs som något man måste jobba med på ett 
personligt plan när man agerar som ledare [...] Det är ungefär som att man servar bilen, precis på 
samma sätt servar man sitt ledarskap och sitt chefskap och går in i ledarskapet för att kunna agera 
bättre. 

 
I denna kategori tycker vi oss finna att individen hålls i förgrunden och det kollektiva i 
bakgrunden i dialektiska spelet mellan det individuella och det kollektiva. Flera utsagor pekar 
på att aktiviteterna skapat en ökad grundtrygghet i individernas sätt att agera, såväl i arbete 
som privatliv. I resultatet framkom enhetliga uppfattningar gällande att 
ledarutvecklingsaktiviteter av denna karaktär kan generera ett flertal vinster för både 
organisationen och medarbetarna. Således inte enbart för den individ som deltar i 
aktiviteterna. Utifrån analysen kan dessa uppfattningar förstås som om det individuella 
påverkar det kollektiva. Genom ledares ökade förståelse för egenskaper hos sig själv, samt 
den ökade grundtrygghet som vuxit fram i aktiviteterna, kan det tänkas ge en effekt på deras 
ledarskap och vidare inverka på den kollektiva verksamheten.   
 

Det skulle vara ett forum där jag kände att jag kunde få stöd och vägledning liksom i det här med 
mitt eget förhållningssätt, bemötande och situationer [...] inga krav på att jag skulle visa upp något 
[…] mer som stöd för mig, personlig utveckling.   
 
Vid ett tillfälle då mådde jag skitdåligt och tänkte men gud kommer jag fixa det här och det ena 
och det andra. Då benade vi ut med hjälp av en metod, vad är det egentligen som gör att jag börjar 
tänka såhär? Då kom vi fram till att jag vill vara en duktig ledare och är ambitiös. Jag hade inte 
gjort en uppgift som jag behövt och hade lite kniven på strupen och då när jag insåg det så var de 
bara, sätt dig ner och prioritera den uppgiften och sen är bekymret över. 

 
I samtalet tycker vi oss urskilja hur respondenterna genomgår något som kan förstås utifrån 
vad Leont’ev (1977, 1979) benämner som en aktivitetsprocess. Individen (subjektet), tar med 
sig ett problem (objektet), in i aktiviteten och genom mediering genereras olika verktyg. I 
aktiviteten, genom samspel med en coach, skapas en subjektiv produkt av problemet 
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(objektet) som genererar en förståelse hos individen. Det framkommer hur intervjupersonerna 
har internaliserat redskap, förhållningssätt och insikter de kan använda vid olika problem och 
situationer i sin vardag. De har begripliggjort en problemformulering, omformulerat den i 
aktiviteten för att komma ut med något nytt. Det går inte att utesluta objektet eller subjektet i 
aktivitetsprocessen då både subjektiva faktorer och objektets karaktär inverkar på utfallet i 
aktiviteten (Leont’ev 1977, 1979).    
 
Uppfattningarna om dessa aktiviteter var positiva och samtalen beskrevs som utvecklande på 
åtskilliga sätt. Det faktum att individerna själva valt ut Stelena som samarbetspartner ansågs 
fördelaktigt. För att aktiviteterna skulle åstadkomma lyckade resultat framkom betydelsen av 
god personkemi med sin coach. Likaså tillskrevs ett ömsesidigt förtroende och en 
dubbelriktad förståelse stor relevans. Vidare beskrevs Stelena, av flertalet respondenter, som 
ett uppdaterat och lyhört företag vilket i sin tur antas kunna bidra till ökade möjligheter att 
utvecklas som ledare. Ovanstående beskrivna samspel kan förklaras med hjälp av proximala 
utvecklingszonen (Vygotsky, 1978). Utifrån detta perspektiv kan vi förstå att sannolikheten 
för att uppnå utveckling på en högre nivå ökar vid närvarandet av respekt, förståelse och god 
personkemi hos parterna.  
 
Det framkom hur aktiviteterna kunde fungera som en process där respondenterna kunde få 
större klarhet i vilken riktning de ville i sin karriär. Under samtalen kunde individen, med 
hjälp av en coach, lägga upp en plan för framtiden utifrån sina individuella mål. 
 

De hjälpte mig att se kärnfulla möjligheter, alltså om man vill karriärsförändra eller gå en annan 
väg eller hitta ett nytt jobb eller in på en annan marknad eller så. 

 
Utifrån aktivitetsteorin (Leont’ev, 1977) kan aktiviteterna förstås som sociala handlingar vilka 
hänförs till deltagarnas olika motiv. För att individerna ska röra sig i riktning mot dessa motiv 
utförs målmedvetna handlingar. Då individerna har olika motiv för deltagandet kan de antas 
utföra handlingar som ökar möjligheterna för dem att uppnå dessa (Leont’ev, 1977). Att anlita 
en coach kan liknas med en sådan målmedveten handling där syftet kan härledas till 
individens specifika motiv. Individens motiv agerar således agenda för samtalen. De 
respondenter som uppfattade utfallet av aktiviteterna som ett tydliggörande av 
karriärmöjligheter kan antas haft detta bakomliggande motiv för att delta. Karriärstöd tycks 
framför allt hänföras till individens enskilda framtid, vilket tyder på att individen hålls i 
förgrunden för aktiviteten.  
 
Aktiviteterna kan agera som ett forum där individen tillsammans med coachen formulerar mål 
utefter sina motiv. Det har framkommit att det är individen själv som i samtalet finner vad 
som ska utföras. Dessa mål aktualiseras i form av handlingar. 
 

Till nästa gång ska du ha bokat detta möte eller tagit tag i denna saken eller gjort det här, någon 
form av händelse som ska utföras. Sedan stämmer vi av det nästa gång. 

 
Deltagarna beskriver det som värdefullt att sätta upp mål som måste utföras, eftersom de i 
nästa samtal kommer diskutera utfallet. De handlingar som individen sedan utför kan liknas 
med vad Leont’ev (1977) benämner som målmedveten handling. Syftet blir således att nå det 
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motiv som la grunden för den målmedvetna handlingen. Här kan Stelenas metodik bistå som 
stöd för deltagarna i arbetet med att uppnå sina motiv och ta itu med olika 
problemformuleringar. 
 
För att illustrera fler exempel av de motiv som kan föreligga valet att delta i 
ledarutvecklingsaktiviteter citeras följande uttalande: 
 

Förväntningarna var att jobba med mindre hinder som beror på mitt beteende som jag ibland kan 
uppleva vissa personlighetsdrag eller agerande som kan vara ett hinder eller stjäl energi i mitt 
professionella liv. Och på så sätt titta på dem och förbättra dem och kunna leverera både bättre i 
affär och mot de människor man lever. Det var faktiskt det jag ville uppnå, och det fick jag faktiskt 
väldigt tydligt så det var bra. 

 
Uttalandet kan illustrera ett behov av stöd, i fråga att förstå vilka egenskaper hos sig själv som 
kan hindra ett effektivt arbete som ledare. Individen hamnar därigenom i förgrunden mot 
bakgrund av aktiviteternas inriktning på personliga egenskaper. I resultatet fann vi ett behov 
av vägledning i olika processer och således även behov av stöd vid beslutsfattande. Dessa 
behov kan antas vara motiv för deltagande i aktiviteterna. Med utgångspunkt i dessa motiv 
uppfattades samtalen kunna öka insikter och förståelse för genomförandet av processer i en 
organisation. I dessa sammanhang uppfattades aktiviteterna kunna agera som en guidning 
genom hela processen. Samtalen beskrevs även kunna generera en ökad förståelse för 
betydelsen att finna balans mellan det kreativa och ekonomiska i arbetet. Således framställdes 
samtalen som en vägledning i vilka prioriteringar de kunde eller borde göra. Vidare framkom 
hur ledarutvecklingsaktiviteterna agerade som en stödjande funktion vid svåra beslut. Främst 
hänfördes detta till beslut som individen själv varit på väg att ta, men inte varit mogen att fatta 
på egen hand. Detta kan åskådliggöra hur deltagare, i likhet med Vygotsky (1978), kunde bli 
skickligare och nå ett steg längre i utvecklandet av sin ledarroll med stöd av en annan individ 
hos Stelena. 
 

När det dyker upp situationer på jobbet så, jag kanske inte kommer ihåg exakt vad jag pratade om 
på mötena med Stelena men då kan jag alltid gå tillbaka till min pärm, och mina anteckningar [...] 
och sätta mig ner och fundera på, ja men vad sjutton sa vi om den här situationen eller de här 
frågorna jag står inför. Så de finns ju alltid som ett stöd.   

 
Det faktum att det finns en pärm som deltagarna kan blicka tillbaka i kan antas underlätta för 
reflektion-över-handling (Schön, 1987). Vid tillfällen då individen vet med sig att han eller 
hon erhållit verktyg för en situation men inte kan minnas hur situationen kunde hanteras kan 
de ta stöd av denna pärm. Därigenom kan de tänkas nå en lösning genom reflektion-över-
handling. Vidare illustrerar citatet hur olika hjälpmedel från aktiviteterna kan agera som ett 
reflektionsstöd innan de har internaliserats och blivit till en vana (operation). 
 
I beskrivningarna framkom en problematik gällande förmågan att fokusera sin energi på rätt 
saker. Utifrån flera uttalanden tycks ledarrollen ständigt utsättas för energikrävande faktorer 
som kunde upplevas påfrestande i längden. Dessa faktorer kunde hänföras till medarbetare 
som tog energi, men också till organisatoriska strukturer. Här framkom återigen behovet av 
stöd och hur aktiviteterna kunde fungera vägledande för att mer effektivt kanalisera tankarna i 
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positiv riktning. I samtalen erbjöds en möjlighet att diskutera energikrävande faktorer och 
komma fram till nya potentiella verktyg för att bättre kunna hantera och omvandla negativa 
aspekter.  
 

Vi pratade mycket om apchatter, en inre dialog som du har med dig själv som ledare, som inte ger 
någonting utan bara tar energi. Som inte leder till något positivt. Det tyckte jag var väldigt bra. 
 
Jag upplevde ibland att det fanns situationer där jag hamnade i dialoger eller mötte människor där 
jag säkert kunnat hantera dem på ett bättre sätt så att det inte sög så mycket energi. Att lära sig 
hantera dem det var sådana saker vi jobbade med […] det handlade mer om att bli ännu bättre och 
hantera saker ännu bättre och blir bättre och smartare och även att fokusera och centrera energi på 
rätt saker. 

 
Enligt Leont’ev (1977) kan yttre påverkande faktorer aldrig frånskrivas. I aktiviteterna tycks 
intervjupersonerna erbjudits nya förhållningssätt för att hantera yttre energikrävande faktorer 
på ett mer produktivt sätt. Istället för att lägga energi på småsaker erbjöds ett stöd i hur 
tankarna kunde riktas mot möjligheterna istället för problemen. Att lära sig rikta fokus på rätt 
delar och således hantera energikrävande faktorer beskrevs som viktigt för att kunna bli en 
mer effektiv ledare. I enlighet med Vygotsky (1978) kan ett utvecklande lärande ske i samspel 
med en annan individ. Här kan coacher hos Stelena ses som det stöd som ovan beskrivits, 
vilket hjälper och bidrar till att deltagarna kan åstadkomma utveckling och lärande på ett 
högre plan. Här framträder normen, det dialektiska spelet mellan det individuella och 
kollektiva genom att individen hålls i förgrunden för att sedan återverka i det kollektiva. 
Aktiviteterna tycks kunna stödja individerna i hur de kan lära sig se på en situation utifrån nya 
perspektiv, vilket vidare kan generera en gynnsam effekt i den kollektiva verksamheten. 
 
Ytterligare beskrivningar i utsagorna förklarade hur aktiviteterna anpassades efter 
individernas egen bakgrund, erfarenhet och kontext. Dessa faktorer kan antas påverka utfallet 
av aktiviteterna och således influera hur innehållet i samtalen beaktas, reflekteras över, samt 
används i framtida sammanhang och kontexter. Utifrån aktivitetsteorin kan samtalen förstås 
som en aktivitet där individerna använder medierande redskap för att kommunicera och 
utveckla nya verktyg och insikter (Leont’ev, 1977). Intervjupersonerna uppfattar på olika sätt 
kunna nyttja dessa i sitt arbete och ledarskap. Yttre faktorer, som organisationens struktur, 
vad individen har erfarit och andra kontextberoende aspekter, influerar vilka motiv (objekt) 
som subjektet tar med sig in i samtalet och vad som kommer ut i form av ett lärande. Det går 
inte att bortse från yttre omständigheter i dessa aktiviteter. En mängd faktorer antas därmed 
påverka hur individerna kommer hantera sina problemformuleringar och möjliga svar som 
uppkommit under samtalen. Utifrån denna analys kan vi skapa en ökad förståelse för 
kontextens betydelse vid ledarutvecklingsaktiviteter. Något som bekräftar tidigare forskning 
inom fältet (Podsakoff et al., 1996; Porsfelt, 2001; Shipton & Shackelton, 1998).    
 
 

8.3	  Konsten	  att	  få	  med	  sig	  alla	  på	  samma	  tåg 
I denna kategori ämnar vi beskriva betydelsen att som ledare ha en kommunikativ kompetens 
och följaktligen vara tydlig i sitt sätt att leda och kommunicera. Här framkommer att 
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majoriteten av respondenterna uppfattar att ledarutvecklingsaktiviteterna bidragit till ökad 
eftertänksamhet vid olika bemötanden med människor. Här tycker vi att normen, det 
dialektiska spelet mellan det individuella och kollektiva, framkommer som om det kollektiva 
hålls i förgrunden och det individuella i bakgrunden. Aspekterna som frambringas i 
aktiviteterna är av kollektiv karaktär ur den synpunkt att den problemformulering som ligger 
till grund för aktiviteten hänförs till organisationen i någon mening. Samtidigt kan det antas 
återverka på individuell nivå mot bakgrund av den förändring som sker i individens sätt att 
bemöta andra individer. 
 
Förmågan att kunna kommunicera klart och tydligt beskrivs som signifikant och som en 
förutsättning för ett effektivt ledarskap. Dock ses det inte som en enkel och självklar uppgift 
att på ett anspråkslöst sätt behärska detta. Att ge medarbetare klarhet i vad som förväntas av 
dem och vilket ansvar som föreligger beskrevs som viktigt. Enligt olika utsagor tycks det 
alltid finnas utrymme för tolkning och missförstånd vid dialog. Därav framkom hur 
betydelsefullt det uppfattas vara att öka sin medvetenhet i sitt sätt att kommunicera och 
således våga ifrågasätta sitt eget handlande. Det uppfattades lätt att hamna i gamla vanor och 
fortsätta på samma bana utan att fundera över sitt agerande. Här synliggörs att det ändå inte 
går att utesluta det individuella trots den kollektiva prägeln på problemformuleringen. Det 
individuella har i många fall en roll i de kollektiva processerna, vilket är något som tycks 
beaktas i ledarutvecklingsaktiviteterna. 
 

Alla relationer du har vare sig de är yrkesmässiga, privata eller i ledarskapsroller eller som 
mottagare eller anställd [...] så är kommunikation som aktivitet jätteviktigt. Tydlighet, klarhet, det 
finns så mycket desinformation och folk tolkar utifrån om du säger ett grönt äpple så tänker jag på 
ett ljusgrönt äpple, någon kanske tänker på ett omoget äpple medan någon kanske tänker på det 
som blir rött sen som var grönt i början. Alla tolkar ju allting olika så det är jättenoga att man 
beskriver och är tydlig i kommunikationen. 
 
Ja, jag tror det är jätteviktigt för en organisation att förmedla väldigt klart och tydligt vad varje 
enskild medarbetare, vad förväntningarna ligger och vad de har för ansvar. 

 
En uppfattad lärdom från aktiviteterna har beskrivits som användningen av kommunikation 
som ett verktyg. Här skapas insikt i hur individernas sätt att kommunicera påverkar hur 
informationen tas emot och registreras på mottagarsidan. Det har beskrivits som värdefullt att 
skapa en förståelse för hur de själva, som enskilda personer kommunicerar och hur de med 
stöd i aktiviteterna kan förbättra sin kommunikation. På så sätt kan individerna, i egenskap av 
ledare, bli tydligare vid kommunicerandet av sina och organisationens mål. Här framhålls det 
som signifikant att medvetandegöra kommunikationen som kompetens och således utveckla 
hur man uttrycker sig, samt betydelsen av att klargöra vem som är mottagaren. Utifrån dessa 
uppfattningar kan det antas att individerna erfarit olika mellanmänskliga missuppfattningar i 
sin vardag vilka sedan diskuterats i aktiviteterna. Samtalen tycks varit tillfällen där de får 
möjlighet att reflektera över sina handlingar (Schön, 1987). I dessa fall tycks reflektionen 
genererat lärdomar om hur bristfällig kommunikation och otydlighet i rollen som ledare kan 
orsaka förvirring och ineffektivitet. 
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Vi har talat om olika strategier som man använder sig av. I samtalet var det mer det här 
giraffspråket. Jag har, i mina samtal och i mitt sätt att leva, både privat och på jobbet, så tror jag att 
jag uttrycker mig på ett annat sätt. Istället för att säga att såhär tycker jag att vi ska göra, så känner 
jag nu att jag har ett annat sätt att formulera mig på och i samtalen med mina medarbetare så kan 
jag säg att jag önskar att du sagt så här i stället, eller jag önskar att du gjort så här. Jag säger saker 
på att annat sätt och uttalar det jag känner. Jag har blivit tydligare mot mina medmänniskor. 

 
Ett vanligt dilemma som beskrivits i organisationer är det faktum att tala runt ett känsligt 
problem istället för att tala om det och fatta ett beslut. Aktiviteterna tycks ha bidragit med 
metoder som skapar förutsättningar för respondenterna att bli tydligare och rakare i sin 
kommunikation. Fortsatta beskrivningar framställer hur aktiviteterna förtydligat vidden för 
individerna att klargöra var de själva står. Samtalen beskrivs ha ökat förståelsen för hur tydlig 
kommunikation kan ge förutsättningar för att skapa en gemensam värdegrund, samt ett 
gemensamt mål som alla arbetar mot. Det kan således tänkas bidra till att få med sig 
medarbetarna på tåget där alla styr åt samma håll. I enlighet med Leont’ev (1977) behövs, 
både de sociala relationer och de problem som finns i en organisation, förstås utifrån den 
sociala kontext vari de existerar. I organisationer finns en kultur och således ett flertal yttre 
omständigheter som influerar och formar vilka verktyg som upplevs användbara, samt vilka 
mål och motiv som föreligger. Dessa kan därmed tänkas inverka både på ledarens och 
medarbetarnas handlade på olika sätt. Det som är aktuellt i en organisation och för en ledare 
kan således påverkas av dess plats i samhället och de förutsättningar som finns. Aktiviteterna 
tycks följaktligen skapa en förståelse för dessa skillnader. Individers olika erfarenheter kan 
skapa olika ingångar och tolkningar av samma fenomen.  En rakare och tydligare 
kommunikation kan således bli centralt för att undvika missförstånd. En förståelse för hur 
olika erfarenheter kan skapa olika uppfattningar av ett och samma fenomen kan antas ha 
utvecklats. 
 
Kommunikationen som redskap beskrivs ha ett flertal tillämpningsområden. Ett av dessa 
områden är kommunikation i samband med konflikter som kan uppstå om det inte finns en 
förståelse för individers olikheter. Konflikter beskrivs kunna minska förutsättningarna för att 
alla ska sträva i samma riktning. Konflikter kan antas behöva behandlas utifrån dess aktuella 
kontext. Några av grundpelarna som ventilerades i samtalen var vikten av ökad förståelse för 
de anställdas olikheter och att se till helheten i företaget. Att stanna upp och fundera över 
situationella problem och mellanmänskliga möten var ett återkommande tema i utsagorna. 
Tankegångar som, vad skulle kunna vara ett alternativt sätt att agera i denna situation och hur 
kan jag kommunicera mitt budskap för att nå fram till min motpart, var något som 
upprepades. 
 
Citatet nedan kan beskriva hur ledaren, efter genomförande av dessa aktiviteter, har tagit med 
sig nya verktyg för att möta individer utifrån deras individuella behov. Det tycks fått 
möjlighet att skapa nya redskap för att reda ut problemformuleringar som de tidigare varit 
låsta i. 
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Det händer ju alltid situationer när personer inte gör det man kommit överens om, och för mig har 
det alltid handlat om att inte brusa upp och inte vara arg, utan istället fundera, hur kan jag nå den 
här personen på ett annat sätt. Vissa når man genom att säga, jag hade ett förtroende för dig, men 
nu har det förtroende börjat svikta. Att hitta de här sätten, att få en person att förstå att det är 
viktigt för mig. Det har varit viktigt och det har jag lärt mig. 

 
Problemformuleringen i citatet tycks vara individens önskan att uttrycka sig sansat, samt 
behovet att på ett effektivare sätt nå sina medarbetare utefter olikheter. Denna 
problemformulering kan antas vara det objekt individen lyfter i ledarutvecklingsaktiviteten. 
Detta problem (objektet) tycks ha en påverkan på individen (subjektet). I aktiviteten kan en 
och omställning och förändring av problemet ske med hjälp av mediering. Aktiviteterna kan 
tänkas agera som den mellanlänk där omställningen och således ett lärande möjliggörs. Detta 
resonemang kan förstås utifrån Leont’evs (1977) idé om den medierande länken som en 
förbindelse mellan objektet och dess påverkan på subjektet. Ledarutvecklingsaktiviteterna kan 
således var den mellanlänk som bringar klarhet i individens problemformulering. 
 

Hur kan vi gå åt samma håll fast vi har olika kunskaper? Att lyfta fram det som är bra, inte att lyfta 
fram olikheten som något negativt utan som något positivt tror jag är vägen framåt. 

 
Mot bakgrund av Leont’evs (1977) aktivitetsteori kan aktiviteterna förstås som en 
ögonöppnare som gett ledarna en större förståelse för hur olika uppfattningar, traditioner och 
åsikter som finns är djupt rotade i de verktyg, arbetsrutiner och den vokabulär som individer 
använder. I citatet tydliggörs hur det inte går att frånskriva kontextens påverkan på människor 
och deras beteende. Detta kan således leda till ökad förståelse för att individer har olika 
beröringspunkter. Aktiviteter tycks skapat en större förståelse för att alla har olika 
utgångspunkter och förhållningssätt som grundar sig i deras erfarenheter. Med denna 
förståelse tycks ledarna fått större möjlighet att mer effektivt kunna nå sin medarbetare och 
därigenom skapa en förändring. 
 
Att våga ställa frågor och konfrontera den eller de som är berörda var en uppfattning som ett 
flertal respondenter delade. Detta sågs som en förutsättning för att skapa goda 
arbetsförhållanden och utvecklas som organisation. Med ökad kommunikativ kompetens 
tycktes ledare bättre kunna klargöra kärnan i en konflikt och lyfta vilka olika åsikter som 
finns i stället för att prata runt ett problem. Det beskrevs som en betydande faktor för att få 
med sig samtliga på tåget. I relation till Vygotskys och Leont’evs syn på mänsklig aktivitet 
kan vi förstå hur individerna i en organisation påverkar och är medskapare av den arbetsmiljö 
som kreeras. I nedanstående citat redogörs hur en av respondenterna ser kommunikationen 
som en viktig faktor för att skapa en god arbetsmiljö. 
 

Jag konfronterar när jag ser att något är fel [...] Om du nu är här och går hit så har du valt det och 
då hoppas jag att man kan bidra med en god arbetsmiljö och medverka till det i alla fall. 

 
I rollen som ledare uppfattades det viktigt att kommunicera fördelarna med samarbete och 
således betydelsen av tydlighet vid konflikter. Här förespråkades att utvärdera sin egen roll i 
konflikten för att närma sig en lösning. Vidare framkom hur ledarutvecklingsaktiviteterna 
verkat som stöd och inspirerat nya synsätt i förhållande till sina medarbetare. Att fokusera på 
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det som fungerar och de positiva sidor individer har kunde förbättra samarbetet. Många 
uppfattade att de fått en ökad förståelse för hur mycket de själva är med och påverkar 
arbetsrelaterade relationer och utfallet i möten med människor. Valet av inställning tycks 
influera slutprodukten och arbetsmiljön. Med hjälp av aktivitetsteorin, där mänskliga 
handlingar förstås i relation till dess omgivande miljö, kan individens förståelse för sin egen 
roll i olika sammanhang analyseras (Leont’ev 1977). Genom att se sig själv som medskapare 
av sina medarbetares kontext kan individen inse hur sitt eget agerande kan influera andra 
individers motiv och handlingar. I ovanstående analys hamnar det kollektiva i förgrunden då 
ledarutvecklingsaktiviteterna hänförs till mellanmänskliga problemformuleringar. Dock tycks 
aktiviteterna inverka på det individuella planet eftersom individen utvecklar sin förmåga att 
hantera dessa kollektiva processer genom att se till sin roll och öka förståelsen för hur 
individer kan nås på olika sätt. 
 

Det har handlat om när man har haft personer i sin organisation så har jag känt att hur ska jag nå 
den här tjejen som behöver träna sig i det här? [...] och då har vi pratat om det och hur jag har fått 
lite olika redskap liksom hur jag kan göra för att kanske vända tanken i olika sammanhang och få 
ett annat utgångsläge. 

 
Utifrån Leont’evs (1977) perspektiv kan detta citat åskådliggöra huruvida ledaren inte agerar 
som en passiv mottagare i sin miljö. I aktiviteterna frambringas verktyg som antas vara 
behjälpliga för individen i den aktuella situationen. I den medierande processen är individen 
en del i skapandet av nya verktyg och blir således en del i sitt eget lärande. 
 
En uppfattning som särskilde sig från övriga var det faktum att det kan finnas tillfällen där 
man som ledare inte lyckas få med sig alla på tåget. Detta kan relateras till nedanstående 
citat:       
                     

Uppfattningen är att, att det är svårt att påverka människor som inte vill öppna sig och förändra sig 
själva. Det spelar ingen roll vad man har för coachning om inte den du kommunicerar med är 
mottaglig eller öppen för förändring. Då spelar det ingen roll hur professionell eller hur duktig du 
är, så det har jag lärt mig verkligen. 

 
Enligt detta uttalande tycks det inte spela någon roll hur tydligt en ledare kommunicerar eller 
hur mycket hänsyn som tas till kulturella och individuella skillnader, om det inte finns en vilja 
till förändring hos den enskilda medarbetaren. Denna erhållna förståelse, gällande 
problematiken att inte kunna påverka samtliga individer, beskrevs som en viktig insikt för att 
inte stagnera i egenskap av organisation. Det framkom hur det stundom kan vara mer 
produktivt att gå vidare. Här tycks samtalen bidragit till att deltagarna internaliserat en ökad 
förståelse för individers olikheter, något som liknas med Leont’evs (1977) tankar. Det kan 
finnas individer som mot bakgrund av dess kulturella och sociala erfarenheter inte vill 
förändras i den aktuella frågan. 
 
Att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt är ytterligare ett återkommande ämne. 
Flertalet respondenter beskriver hur de utvecklats i sitt sätt att ge feedback. Medverkan i dessa 
ledarutvecklingsaktiviteter har beskrivits bidra till noggrann eftertänksamhet innan leverering 
av feedback. Detta i syfte att nå fram med rätt budskap och skilja mellan sak- och 
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personfrågor. Här kan återigen de sociala och kulturella skillnader, som Leont’ev (1977) 
beskriver antas ha en påverkan. Genom att medvetandegöra processen “att ge feedback”, får 
ledarna en möjlighet beakta individernas olikheter och generera feedback utefter dem. I 
samarbete och i dialog mellan en coach och en ledare kan ett utvecklande lärande uppstå. 
Individen tycks ha utvecklat sociala färdigheter på ett plan de tidigare inte lyckats med, det 
vill säga inom den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1978). 
 

8.4	  Reflektionsresa	  
Under denna kategori är avsikten att beskriva hur respondenterna uppfattar 
ledarutvecklingsaktiviteterna som ett reflektionsverktyg som öppnat nya dörrar och givit dem 
insikter både på ett privat och professionellt plan. Dessa reflektioner har således genererat nya 
verktyg och skapat förståelse för betydelsen att prioritera i sitt arbete. 
 

Där är coachingen en viktig del. Om jag lär mig om mig själv då är det ju lättare att arbeta med 
annat för då vet jag hur jag fungerar i olika situationer och vad som är viktigt för mig helt enkelt. 

 
Beskrivningar i utsagorna indikerar på nya insikter som efter genomförandet av aktiviteterna 
nu ses som självklara. När deltagarna fått tillgång till nya verktyg har de kunnat angripa 
problemformuleringar utifrån nya synsätt. Att problem i sitt ledarskap inte uppfattades lika 
uppenbara i den inledande fasen kan tänkas grunda sig i att de fått med sig nya redskap, 
perspektiv och en annan vokabulär från samtalen. Det tycks bidragit till nya förutsättningar 
för att kunna formulera sina problem utifrån nya synvinklar. Det kan ge en ny ingång vid 
angripandet av olika problem, något de inte hade tillgång till innan deltagandet i aktiviteterna. 
Medverkan i dessa aktiviteter tycks ständigt överbrygga det som Östman (2008) beskriver 
som kunskapsglapp. Efterhand som individers problemformuleringar behandlas och sätts i 
relation till verkliga situationer blir olika aspekter allt mer självklara för individerna. 
Samtalets stöd och de redskap som produceras i dessa processer kan förstås genom Leont’evs 
(1977) teori som den mellanlänk där en omställning av problemet (objektet) sker hos 
individen (subjektet). 
 
I denna kategori tycker vi finna att normen, det dialektiska spelet mellan det individuella och 
det kollektiva, framkommer genom att individen hålls i förgrunden och det kollektiva hamnar 
i bakgrunden. I kategorin fokuseras individens egenskaper och behov i flera beskrivningar. 
Aktiviteterna har uppfattats som en slags reflektionsresa som lett till individuell utveckling 
som sedan tycks återverka i respondenternas ledarskap på olika sätt. Därmed antas 
individuella faktorer påverka det kollektiva. Begreppet reflektion-i-handling kan ge en ökad 
förståelse för hur en sådan kunskapsutveckling kan se ut (Schön, 1987). I samtalet med en 
coach ges möjlighet för individen att reflektera över sig själv och situationer som kan 
uppfattas knepiga, vilket kan illustreras nedan. 
 

Det viktigaste har varit att jag fått veta vad som är viktigast för mig och hur funkar jag, vad är 
viktigast för mig i min vardag och utifrån det kunna leda andra. 

 
Efter genomförandet av aktiviteterna framkom uppfattningar av ökade möjligheter till 
reflektion i arbetet utifrån de faktorer och problemformuleringar som behandlats. Nya verktyg 
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och insikter har erhållits, vilka tycks leda till att individerna oftare stannar upp och reflekterar 
i sitt handlande. Detta antas således möjliggöra att individerna, i komplicerade situationer, 
tänker efter och därmed kan korrigera sitt handlande. Genom att överväga möjliga 
konsekvenser och bemöta oväntade faktorer kan reflektionen tänkas underlätta lösningar i 
arbetet. 
 

Det handlar mer om en själv, ens egna begränsningar och ens egen benägenhet att tänka en gång 
till på att, oj nu är vi i en sådan här situation och nu ska jag tänka på det här och sedan är det här 
jag vill fokusera på eller är det så här jag känner eller är det så här jag vill vara. 

 
I resultatet tycker vi oss finna hur respondenter även tidigare reflekterat, men att reflektionens 
karaktär varit mer en tillbakablick över sitt agerande vilket Schön (1987) benämner som 
reflektion-över-handling. Genom medverkande i ledarutvecklingsaktiviteterna har deltagarna 
kunnat medvetandegöra dessa processer på ett sådant sätt att individerna redan i handling kan 
åstadkomma en förändring och ändra sitt handlande. Den reflekterande handlingen antas 
därmed att bidra till ett lärande hos individen. Dessa verktyg beskrivs som värdefulla i 
individernas ledarskap. Aktiviteterna tycks frambringa förståelse för betydelsen av reflektion 
som ett redskap. Det tycks inte finnas ett universellt problem som varje individ bör reflektera 
över, utan dessa formuleras utifrån individens behov. Därmed hamnar de individuella 
faktorerna i förgrunden, men kan antas influera kollektiva processer när reflektionsförfarandet 
kommer till uttryck i individers beteende i egenskap av ledare.  
 
Utifrån Schön (1987) innebär förmågan, att reflektera-i-handling, att bli en skickligare 
yrkesutövare. Detta var något som framkom i utsagorna som ett mål med aktiviteterna. Vi 
tycker oss kunna urskilja hur dessa handlingar övergås till att bli vanor (operationer) allt 
eftersom individerna nyttjar reflektionsverktyg i sitt arbete. Detta kan förstås som en process 
där individer överbrygger kunskapsglapp. I samtalen tycks de glapp, mellan vad som är 
självklart för individerna och vad som är svårbegripligt, överbryggas efterhand utveckling 
sker (Östman, 2008). Individen tycks successivt internalisera nya förhållningssätt som blir allt 
mer självklara. 
 

Det är ju att hitta verktyg för att kunna hantera situationer och framför allt situationer som tidigare 
varit svåra som nu blivit mycket enklare. Man blir ju tryggare i det sättet att vara, man blir lugnare 
och tryggare [...] för man är säker på att det här funkar. 

 
Utifrån citatet kan vi anta att intervjupersonerna, en tid efter sin medverkan i aktiviteterna, 
utvecklat reflektion-i-handling till en operation. Det innebär att en handling blivit en vana 
som inte längre har samma tydliga mål och motiv som de hade i den initiala fasen efter 
aktiviteten (Leont’ev, 1977). Exempelvis kunde individer formulera ett problem som innebar 
att fokusera energin på “rätt” saker. Här kan problemformuleringen antas vara motivet för 
reflektionen. Tillbaka i arbetslivet ligger detta motiv, att fokusera energin rätt, till grund för 
agerandet, reflektion-i-handling. Efterhand sker reflektion-i-handling som ett naturligt 
agerande hos individen i liknande situationer. Det kan förstås som att det inte längre finns ett 
specifikt motiv för reflektionen utan motivet har blivit mer ett förhållningssätt som byggts in i 
individen. Detta kan således tänkas bidra till att personen reflekterar mer under vissa 
handlingar. Vi tycker citatet ovan illustrerar en ökad trygghet inför nya situationer, vilket kan 



 39 

ses som ett sådant vanemässigt förhållningssätt. Nedanstående citat kan stärka resonemanget 
att verktyg som genererats i aktiviteterna kan utvecklas till operationer. 
 

Någonstans så bygger man sitt förhållningssätt på olika sätt utifrån det man är med om och Stelena 
är en del i det. 

 
I empirin framkommer hur individerna lärt känna sig själva bättre, vilka egenskaper de har 
och vad som är viktigt för dem i deras yrkesroll. Aktiviteterna tycks fylla en betydande 
funktion genom att samtalen blir tillfällen där individen kan ifrågasätta och reflektera över sig 
själv. Det framkom att sådana tillfällen var bristfälliga i respondenternas vardag. 
 

Den här självreflektionsbiten, att hela tiden ifrågasätta sig själv och dina val du gör. Varför gör jag 
det här och det har man ju alltid gjort innan men det gör man ju inte alltid nu heller ibland gör man 
ju bara saker utan att tänka efter. Men jag har börjat tänka efter mer nu än jag gjort förut. 

 
I ovanstående citat framkommer hur respondenten, genom samtal med en coach, i större 
utsträckning ökat kännedomen om sig själv och således lärt sig beakta sitt handlande. Detta är 
vad Schön (1987) beskriver som reflektion-över-handling. Uttalandet illustrerar hur individen 
efter ledarutvecklingsaktiviteterna oftare reflekterar över sina val. Detta kan även hänföras till 
lärande inom den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1987). I dialog med en annan 
individ sker utveckling där individen får nya lärdomar som återverkar i sitt dagliga ledarskap. 
Genom att reflektera över sig själv och sina val tycks arbetet och relationerna till sina 
medarbetare underlättats. 
 
Vi tycker oss finna beskrivningar som visar på att individerna varit med om en reflektionsresa 
gällande synen på humankapitalet i organisationen. Tankar om medarbetares behov och dess 
betydelse var inte en obefintlig företeelse innan deltagandet, men genom reflekterande samtal 
har en ökad förståelse för betydelsen att aktivt resonera kring humankapitalet framkommit. 
Detta tycker vi oss kunna urskilja i uttalanden som refererar till vikten av att se till 
medarbetares olikheter, betydelsen av ett kreativt klimat, samt förmågan att se till de 
mänskliga resurserna i relation till gynnsam organisationsutveckling. 
 

Det viktigaste är att vara en god förebild som får min personal att växa. Vi lär hela tiden och det är 
mitt största uppdrag känner jag, att jag försöker få dom att, när man känner olika och det kanske 
inte blir som man hade tänkt så kan man lära sig något och kanske se vad har jag för del i det här 
sammanhanget. 

 
Något som framkommit är hur deltagarna fått en ökad insikt angående sin betydande roll i 
egenskap av ledare. Det anses signifikant att skapa en miljö där ledaren, inklusive 
medarbetare, förstår sin del i den kollektiva verksamheten. Det innebär förståelse för att 
individer har olika förutsättningar med sig och att alla är medskapare av den arbetsmiljö de 
verkar i. De erfarenheter som ryms i kontexten kommer influera arbetet. Det är i relationerna 
som mänsklig aktivitet skapas, då kollegor samverkar med hjälp av medierande verktyg. 
Utfallet av denna samverkan blir således deras arbetsmiljö (Leont’ev, 1977). Därigenom 
verkar ledarutvecklingsaktiviteterna kunna hjälpa ledare att få större insikt om helheten i sin 
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organisation och hur en mängd faktorer påverkar utfallet. I samtalen får deltagaren en chans 
att reflektera över handlingar som hänförs till arbetslivet. Därigenom finns ökade möjligheter 
att bredda förståelsen för betydelsen av ett helhetsperspektiv. 
 

Det här som Stelena lyfter fram är värmen och att man inte får glömma bort det här med att 
faktiskt ha kul. Att man faktiskt måste få känna, inte bara moroten i att, åh nu fick jag högre lön 
eller bonus, utan också det här med gemenskap, att man faktiskt är ett team och att alla är 
delaktiga. 

 
Enligt Vygotsky (1978) influerar kulturen och den sociala omgivningen individers beteende 
och således även i organisationer. I utsagor har det beskrivits hur samtalen ökat 
medvetenheten för hur arbetsmiljön influerar medarbetarna i arbetet. Detta kan visa hur 
viktigt det är för ledare skapa ett positivt klimat för att individer ska arbeta effektivt. Enligt 
flera uttalanden tycks aktiviteterna ha satt nytt ljus på det faktum att alla är medskapare av 
arbetsmiljön. Det har beskrivits som en viktig insikt, samt bidragit till en ökad förståelse för 
arbetsklimatets betydelse. Detta kan ses som en reflektionsresa där reflektion-över-handling 
skapar förutsättningar för nya perspektiv av ett befintligt fenomen. Här tycks Stelenas 
metodik i aktiviteterna påminna om betydelsen av värme i en organisation, samt vikten av att 
ha roligt på arbetet.   
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9	  Diskussion	  
Då ledarutvecklingsaktiviteter som studieobjekt tycks vara relativt sällsynt inom pedagogisk 
forskning fanns en förhoppning att öka förståelsen för detta fenomen. Studien belyser en 
mängd faktorer som rör ledares uppfattningar gällande ledarutvecklingsaktiviteterna. Således 
kan studien illustrera hur denna form av utbildningsaktiviteter kan bidra till lärande inom det 
arbetslivspedagogiska fältet. Oss veterligen har inte pragmatiskt diskursanalys som 
metodansats använts i någon större utsträckning vid studier av ledarutvecklingsaktiviteter. 
Detta har gett oss möjlighet att förstå detta fenomen utifrån deltagarnas sätt att beskriva 
aktiviteterna och därigenom vad som uttryckts som meningsfullt för deras medverkan.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka vad som kan ligga till grund för valet att delta i 
ledarutvecklingsaktiviteter utifrån en fallstudie hos Stelena, samt hur deltagarna uppfattar att 
dessa aktiviteter bidrar till lärande och praktisk användbarhet. För att precisera vårt syfte 
valde vi att formulera följande frågeställningar; Vilka motiv framkommer för deltagande i 
dessa aktiviteter? På vilket sätt uppfattar deltagarna att kompetenser och verktyg genereras i 
aktiviteterna? På vilket sätt har ledarutvecklingsaktiviteterna influerat deltagarna och bidragit 
till ett lärande? Hur uppfattar deltagarna möjligheterna att kunna använda genererade 
kompetenser och verktyg i sitt dagliga arbete? Utifrån dessa frågor fanns en bred 
utgångspunkt. I efterhand kan tänkas att vårt anspråk varit nära till för brett. Färre 
frågeställningar hade eventuellt kunnat bidra till en djupare analys än vad som här blev 
möjligt.  
 
Utifrån valet att hämta inspiration från pragmatisk diskursanalys blev det relevant att urskilja 
en norm i vårt empiriska material (Östman, 2008). Genom att förstå respondenternas 
uppfattningar som ett dialektiskt spel mellan det individuella och det kollektiva ansåg vi att 
analysen fick ytterligare en dimension. Det gav en ökad förståelse för att 
problemformuleringar kunde ha olika karaktär. Utgångspunkterna kunde ha individuell eller 
kollektiv prägel. Vidare kunde normen synliggöra svårigheterna med att separera det 
individuella från de kollektiva processerna och vice versa. Oavsett om det individuella eller 
det kollektiva hölls i förgrunden tycktes det alltid finnas en återverkan hos det andra. Därmed 
tycker vi oss se hur deltagarna tillskriver stor betydelse till att Stelenas metodik integrerar 
dessa delar i ledarutvecklingsaktiviteterna. Vidare kunde metodansatsen bidra med en 
förståelse för hur samtalen kunde fylla funktionen att överbrygga kunskapsglapp så som 
Östman (2008) beskriver lärande. Genom att individernas problemformuleringar tydliggjordes 
i aktiviteterna och individerna frambringade lösningar och lärande i dialog med en coach 
kunde vi förstå detta ur ett annat perspektiv. 
 
En insikt som vuxit fram under studiens undersökningsprocess är komplikationen bakom 
skapandet av allmänna råd för hur samtliga ledare bör agera. Ökad komplexitet i samhället 
kan antas ligga bakom de svårigheter som föreligger att erbjuda ett innehåll av generell prägel 
vid ledarutvecklingsaktiviteter. Att aktiviteterna utgår från individens egna 
problemformuleringar kan tänkas grunda sig i dagens allt mer komplexa samhälle och 
arbetsmarknad (Clarke 2002; Johnstal, 2013). Som presenterats i kapitlet Tidigare forskning 
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tydliggörs även i denna studie kontextens betydelse (Podsakoff et al., 1996; Porsfelt, 2001; 
Shipton & Shackelton, 1998). Genom att ledarutvecklingsaktiviteterna tar utgångspunkt i 
problemformuleringar som kan relateras till deltagarnas vardagskontext, kan dess betydelse 
och inverkan inte frånskrivas. Därigenom påvisas att kontexten blir en integrerad del i den 
lärande processen. Mot denna bakgrund tycks kontexten tillskrivas betydelse, då aktiviteterna 
utgår från ledares individuella frågor, behov och motiv. Utifrån vad som framkommit i 
analysen har den anpassning av innehållet som gjorts utifrån individens motiv, upplevts bidra 
till att göra innehållet oerhört applicerbart i arbetslivet. Utgångspunkten i det individuella 
tycks ha hjälpt ledarna att internalisera de praktiska redskap som efterfrågats (Leont’ev 1977). 
Vidare finner vi att individanpassningen uppfattades signifikant i aktiviteterna. Detta stämmer 
överens med vad McCauley och Van Velsor (2004), Day (2000), samt Mumford et al, (2000) 
beskriver, att en anpassning av utbildningar ses som avgörande för ett lyckosamt lärande. 
Deltagarna upplevde sig ha erhållit olika insikter och förhållningssätt i aktiviteterna. På grund 
av att de kunnat relatera till sin arbetskontext har dessa insikter och förhållningssätt beskrivits 
som användbara när de stått inför problem och situationer i sin vardag.  
 
Då vi fått ett positivt resultat utifrån den fallstudie som genomförts på Stelena, vill vi åter 
diskutera den möjliga påverkan gällande det faktum att vår kontaktperson tillhandahållit våra 
intervjupersoner. Här kan det antas att de givit oss individer som varit nöjda med sin 
medverkan i ledarutvecklingsaktiviteterna. Något vi ytterligare vill diskutera är att Stelena 
efter genomläsning av uppsatsen valde att behålla företagsnamnet. Vi vet ej hur det hade sett 
ut om ett annat resultat framkommit. Något vi kan spekulera i men inte kan veta är om 
Stelena valt att avidentifiera företagsnamnet om ett mer negativt resultat framkommit.  
 
Första frågan vi ställde oss var vilka motiv som framkommer för deltagande i dessa 
aktiviteter? Vi tycker oss finna ett övergripande motiv som hänförs till respondenternas behov 
av stöd i olika frågor som dyker upp i ledarrollen. Då en mängd problemformuleringar 
uppstår i en ledande yrkesroll uppfattas ett externt bollplank kunna utveckla och stötta 
ledarna. Således har det framkommit att motiv till medverkan kan grunda sig i ett behov av 
ventilering. Detta mot bakgrund att det ofta saknades en naturlig part att lyfta frågor med i 
organisationen. Övriga faktorer som framkom frekvent i utsagorna var behovet av att mer 
effektivt kunna fokusera sin energi på rätt saker. Ytterligare motiv hänfördes till behovet att 
på ett bättre sätt förstå sig själv och i vilken riktning man strävar mot i sin karriär. Vidare 
synliggjordes ett behov av konkreta förslag på hur individerna kan tänka och agera i olika 
arbetsrelaterade situationer. Denna diskussion leder oss vidare till nästa frågeställning som 
lyder enligt följande: 
 
På vilket sätt uppfattar deltagarna att kompetenser och verktyg genereras i aktiviteterna? I 
aktiviteterna har vi funnit hur dialog med en annan individ ofta varit nyckeln bakom 
verktygsskapandet. Samtalen tycks ha fungerat som ett forum för klargörande av individuella 
behov och problem. Aktiviteterna kan ses som lösningsinriktade processer där individen själv 
varit en aktiv del. Språket har framkommit som ett betydelsefullt medierande redskap i 
aktiviteterna för att åstadkomma ett lärande (Vygotsky, 1978). Språket och dialogen tycks ha 
möjliggjort konkretisering av olika problem. De har vidare legat till grund för produktionen 
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av redskap för att individerna ska kunna hantera, förstå och lösa sina problem på ett mer 
effektivt sätt. Reflektion i och efter handling har också uppfattas som betydelsefullt för att 
generera verktyg som sedan kan nyttjas i arbetet (Schön, 1987). På så vis kan reflektion antas 
ligga till grund för lärande och utveckling. Detta genom att nya insikter erhållits efterhand 
som problem och situationer diskuterats, bearbetas och därigenom begrundats. Ovanstående 
ligger i linje med hur Shipton och Shackelton (1998) redogör för betydelsen av reflektion i 
deras studie. Vidare finns en parallell till Brown, McCracken och O’Kane (2011) resultat som 
visar hur reflektion tycks underlätta läroöverföring från ett utbildningstillfälle till arbetslivets 
kontext.  
 
Nästa fråga vi ställde oss löd; På vilket sätt uppfattar deltagarna att ledarutvecklingsaktiviteter 
influerat dem och bidragit till ett lärande? I denna fråga har det framkommit hur många 
uppfattar att aktiviteterna har bidragit till en ökad grundtrygghet i deltagarnas agerande. Det 
tycks i sin tur lärt dem hantera situationer mer metodiskt och eftertänksamt. Individernas 
medverkan i aktiviteterna tycks vidare genererat individuell utveckling på ett högre plan på 
grund av det samarbete som erbjudits (Vygotsky, 1978). Genom ökad kännedom om sina 
egenskaper och behov har det framkommit att de lärt sig prioritera och handla mer effektivt. 
Återkommande har varit större förståelse för hur viktigt det är att både förstå sig själv och 
individer i sin omgivning då alla har olika behov och erfarenheter. Därmed har vi funnit hur 
deltagarna bättre förstått betydelsen av att sociala och kulturella olikheter också förutsätter 
skilda bemötanden. Något som växt fram i samtalen är hur skilda bakgrunder kräver tydlig 
kommunikation. Kommunikation som ett avgörande redskap för ett lyckat ledarskap är något 
som även andra studier kommit fram till (Madlock, 2008; Svennerstål, 1996). I samtalen 
finner vi hur respondenterna tycks ökat förmågan att se till helheten på ett annat sätt. En 
utbredd uppfattning är hur deltagarna fått med sig olika redskap som de kan plocka fram vid 
behov i arbetet (Vygotsky, 1978). Vidare tycks individerna förhålla sig till det innehåll som 
behandlats i aktiviteterna i sin vardag. Genomgående har vi funnit beskrivningar som visar på 
en positiv attityd till att ständigt utveckla sig själv och sitt ledarskap och hur aktiviteterna ofta 
blir användbara i arbetslivet. I respondenternas vardag framkommer att det inte erbjuds 
tillräckligt utrymme för reflektion över sig själv och sitt ledarskap. Därav uppfattas 
aktiviteterna som ett bra forum där det finns utrymme för detta och således bidrar till 
personlig och professionell utveckling. 
 
Den sista frågan berörde hur deltagarna uppfattar möjligheterna att kunna använda genererade 
kompetenser och verktyg i sitt dagliga arbete. En utbredd uppfattning som synliggjordes i vårt 
material var att ledarutvecklingsaktiviteterna gav många positiva effekter för ledaren själv, 
dess medarbetare, samt organisationen. Vi tycker oss se hur en ökad självinsikt efter 
deltagandet underlättat kommunikationen med medarbetare. Större kommunikativ kompetens 
och ökad förmåga att vara tydlig uppfattades oerhört användbart i flera situationer i 
arbetslivet. Det kan hänföras till kommunikation vid exempelvis konflikthantering och 
feedback. I analysen har vi funnit hur ledarutvecklingsaktiviteterna influerat till ett mer 
reflekterande förhållningssätt både före, efter och under handlingar (Schön, 1987). Många 
beskriver hur de använder sig av de verktyg som genererats i aktiviteterna för att på ett bättre 
sätt nå sina mottagare, men även för att gå in i situationer med en positiv inställning. 
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Användbara insikter som beskrevs av deltagarna var att tänka efter och reflektera i större 
utsträckning än vad de gjort tidigare. 
 

9.1	  Framtida	  forskning	  
Vidare frågor som väckts under studiens process är vilken typ av utbildningsaktiviteter som 
egentligen uppfattas som väsentliga för ledare runt om i världen. Utvärderingar görs på redan 
befintliga program, men det skulle kunna finnas ett värde att genom vidare forskning skapa en 
bredare grund för vad som efterfrågas. En ytterligare tanke som väckts är att det kan finnas ett 
intresse att vidare undersöka hur individer på ett effektivt sätt kan lära sig nya 
ledarskapsmetoder. Vi finner även ett intresse för ytterligare forskning inom det pedagogiska 
fältet angående användbarheten av utbildningsaktiviteter.  Huruvida utvecklingsaktiviteter 
återverkar i organisationen, mot bakgrund att det årligen läggs ofantligt stora summor på att 
utbilda ledare. En möjlig metod för att finna hur organisation och medarbetare gynnas av 
dessa aktiviteter skulle kunna vara att fråga medarbetare för att fånga deras uppfattningar om 
effekterna. Därmed antas ledarens subjektiva uppfattningar minska.  
 

9.2	  Konklusion	  
Studiens resultat visar att deltagarna uppfattar ledarutvecklingsaktiviteterna som värdefulla. 
Vidare att det finns ett behov av stöd för att bättre kunna se nya perspektiv och således 
utvecklas till att bli en mer effektiv ledare. Studien har bidragit med förståelse för betydelsen 
av utvecklingsaktiviteternas utgångspunkt i varje individs problemformuleringar. Det har 
framkommit hur denna utgångspunkt bidragit och skapat förutsättningar till ett lärande hos 
deltagarna. Föregående beskrivning gäller det faktum att individerna tar med sig 
problemformuleringar från sin vardagliga kontext vilka sedan behandlas i aktiviteterna. Det är 
individens motiv som berörs, men problemformuleringar kan ha individuell och kollektiv 
karaktär vilket gör att de påverkar varandra oavsett vad som hålls i förgrunden respektive 
bakgrunden. Detta leder således till att deltagarna kan relatera till innehållet och därmed 
uppfattas det vara till god användning. Denna slutsats kan förklara relevansen för 
organisationer och ledare att satsa på ledarutvecklingsaktiviteter. Vidare har resultatet bidragit 
till ökad förståelse för betydelsen av att utgå från individens egna problemformuleringar och 
således inte använda sig av allmänna råd i dessa aktiviteter. Att det finns ett dialektiskt spel 
mellan det kollektiva och individuella kan ge ett bidrag till att förstå fenomenet 
ledarutvecklingsaktiviteter på ett nytt sätt. Det vill säga att det ena inte utesluter det andra och 
kan ge en ingång till att förstå att ledares problemformuleringar har olika utgångspunkter. 
Mot denna bakgrund hoppas vi studien kan agera som ett stöd vid framtida arrangemang av 
liknande utbildningsaktiviteter, samt för kommande forskning inom det arbetslivspedagogiska 
fältet.  
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Bilaga 1	  

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

·      Vad är din yrkesroll på företaget? 

o Vad innebär den? 

 

·      Hur länge har du arbetat där? 

 

·      Vill du beskriva lite om organisationskulturen där du arbetar? 

 

·      Vilken aktivitet har du genomfört hos Stelena? 

o Vill du beskriva lite mer om innehåll och tillvägagångssätt? 

 

·      Hur många tillfällen har utbildningen omfattat? 

 

·      Vem fattade beslutet om att du skulle genomföra aktiviteten? 

o Hur kommer det sig att du/organisationen valde att du skulle medverka i 

aktiviteten? 

 

·      Hade du eller din organisation någon målsättning med deltagandet i aktiviteten hos 

Stelena? 

o Vad var i så fall målsättningen och motsvarade aktiviteten dina förväntningar? 

 

Kompetenser 

Nu kommer vi beröra frågor om ledarskapskompetenser: Vi är intresserade av att höra vad 

Stelena gett dig i egenskap av chef. 

 

·      Hur tror du att dina kollegor skulle beskriva dig i egenskap av chef? 

·      Hur skulle du beskriva en bra ledare? 

o Är detta egenskaper som du anser att aktiviteten på Stelena också berör? 

 

·      Hur har Stelenas metodik och aktiviteter inspirerat dig i ditt ledarskap? 
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Användbarhet 

Vi är nu intresserade att lyssna mer med dig hur du upplever att du haft möjlighet att använda 

dina förvärvade kunskaper från Stelena i ditt vardagliga arbete: 

 

·      Om du fritt får beskriva vad aktiviteten hos Stelena har inneburit för dig, vad får du för 

spontana tankar? 

 

·      Hur upplever du möjligheten att använda kunskapen från aktiviteten i ditt dagliga arbete? 

 

·      Hur förhåller du dig till innehållet från aktiviteten: 

o I ditt sätt att kommunicera på arbetet? 

o Ditt sätt att hantera konflikter? 

o Vid förändringsarbete? 

 

·      Kan du ge något annat exempel på när du haft användning av dina kunskaper från Stelena 

i en konkret arbetssituation? 

Utveckla: 

o Kan du beskriva vad som hände? 

o Hur upplevde du resultatet? 

o Vad har du fått för reaktioner? 

 

·      Vill du nämna några faktorer från utbildningen som underlättat/påverkat ditt ledarskap? 

 

·      Har du upplevt några hinder i arbetet för att kunna använda dina erhållna kunskaper från 

utbildningen? 

 

·      På vilket sätt bidrar den organisation du just nu arbetar för till ökade möjligheter att kunna 

använda nya kunskaper eller tankesätt? 

o Om inte bidragande, hur skulle organisationen kunna bidra? 

 

·      Hur har din närmaste chef och medarbetarna mottagit din medverkan i programmet? 

 

·      Har du deltagit i andra ledarskapsutvecklande aktiviteter? 
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·      Om ja, I förhållande till andra ledarskapsutvecklings aktiviteter, hur skiljer sig aktiviteten på 

Stelena? 

 

·      Har aktiviteten på Stelena utvecklat dig som yrkesperson? 

o Om ja: på vilket sätt? 

 

·      Reflekterar du oftare över ditt ledarskap idag? 

o Vill du beskriva på vilket sätt och vad det kan ge dig? 

 

·      Vad uppskattar du mest med aktiviteten på Stelena? 

·      Hur förhåller du dig till Stelenas aktiviteter när du försöker lösa arbetsrelaterade 

problem? 

·      Finns det något du skulle vilja ändra på i Stelenas aktiviteter för att få med dig fler 

verktyg? 

·      Är det något mer än innehållet i Stelenas aktiviteter som du tycker att du fått med 

dig? 

·      Är det något gällande Stelenas aktiviteter eller i relation till ditt arbete som du vill 

tillägga? 
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Bilaga 2	  
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två tjejer som läser termin 6 på Personalvetarprogrammet med inriktning pedagogik vid 
Uppsala Universitet. Nu ska vi skriva vårt examensarbete tillsammans och är intresserade av 
att undersöka chefers uppfattningar gällande sitt ledarskap och de kompetenser som 
förknippas med detta före och efter medverkan i Stelenas ledarskapsaktiviteter. Vi är också 
intresserade av att undersöka användbarheten av de förvärvade kunskaperna i det dagliga 
arbetet. Vi är oerhört glada och tacksamma att du har möjlighet att delta i en intervju. 
Resultatet kommer verka som underlag för vår studie och intervjun beräknas ta omkring 30-
45 minuter. Din medverkan i studien är frivillig och Du har rätt att välja att inte svara på 
enskilda frågor eller att när som helst avbryta din medverkan.  Materialet kommer att 
behandlas konfidentiellt och alla medverkande kommer att avidentifieras. 
 
Vår C-uppsats kommer att presenteras skriftligt och muntligt vid Uppsala Universitet i mitten 
av januari 2015. Detta kommer att ske inför examinatorer och kurskamrater för att sedan bli 
publicerat i Uppsala universitetsbiblioteks katalog. Om ni önskar ta del av den färdiga 
uppsatsen, tveka inte att kontakta oss. 
 
Har du möjlighet torsdag den 20/11 kl.11? Om inte tiden passar föreslå gärna en annan tid då 
vi är flexibla under hela dagen. 
 
Stort tack på förhand! 
Vänligen, Marie och Erica 
 
marie_svensson-@hotmail.com 
0733349391 
erica_owen20@hotmail.com 
0737606014 

	  


