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VAD GÖR EN LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR SKILLNAD FÖR EN LEDARE?*  
 

Richard Axelsson 
 

Ledarskap är viktigt i dagens organisationer då dessa möter ständiga 
förändringar. Olika former av ledarskapsutveckling används för att 
uppnå ett mer effektivt ledarskap, men vad dessa får för faktiskt utfall 
utvärderas sällan. Syftet med denna studie var att undersöka vilken 
påverkan ett ledarskapsprogram haft på deltagarnas ledarskap och hur 
de kunnat använda detta i organisationen samt vad som krävs efteråt 
hos deltagaren och hos organisationen för att programmet ska få 
effekt. Studien baseras på sex intervjuer med deltagare från ett avslutat 
ledarskapsprogram. Materialet analyserades med en induktiv tematisk 
metod. Studiens resultat visade att ledarskapsprogrammet på olika sätt 
påverkat deltagarna positivt vilket gjort att de stärkts i sina ledarroller, 
hos ett antal har även ledarskapsutveckling skett. För att programmet 
ska få större effekt på lång sikt och ledarskapsutveckling ske hos fler 
bör en tydligare integration av programmet ske hos överordnade chefer 
för att skapa handlingsutrymme för deltagarna. 

 
 
Ledarskap är ett ämne som angår många människor, både de som utövar ledarskap men 
också för alla de som någon gång blir ledda. Ledarskap utövas i någon form överallt där 
vi rör oss, på våra arbetsplatser, i utbildningssammanhang, i ideella organisationer och 
på en mer övergripande samhällsnivå för att nämna några exempel. Idag står de flesta 
organisationer inför ständiga och stora förändringar eftersom vår tid präglas av snabba 
och omvälvande förändringar. Detta blir relativt snabbt en fråga om effektivt ledarskap 
och hur ledarskapet och organisationer kan möta dessa nya krav och förändringar 
(London, 2002). Det finns många bra definitioner av ledarskap. Men genomgående 
pekar dessa definitioner på ledarskap som en process där inflytande utövas av någon 
över andra människor i syfte att leda, ordna och hantera händelser och relationer i en 
grupp eller organisation (Yukl, 1998).  
 
Första hälften av 1900-talet inriktade sig ledarskapsteorierna på egenskaper hos stora 
ledare. Därför intresserade man sig för de särskilda egenskaper hos personligheten 
(traits) som var förknippat med framgång och effektivitet, exempelvis intelligens eller 
känslomässig stabilitet. Många studier gjordes inom detta område men man hade svårt 
att i forskning finna stöd för att dessa personliga egenskaper var kritiska och 
nödvändiga för en ledare oberoende av situationen (Yukl 1998). Från 1960-talet till 
1990-talet dominerade istället teorier som menade att det inte bara var de personliga 
egenskaperna som var viktiga utan snarare ett effektivt beteende hos ledaren och senare 
också den situation ledaren var satt att verka i (Granberg, 2003). Under denna tid växte 
också de första teorierna om ledarstilar fram. Blake och Moutons teori om att ledarskap 
kan förstås utifrån två dimensioner eller beteenden hos ledaren, relationsinriktning 
respektive uppgiftsinriktning, var en viktig milstolpe (Svedberg, 1992). Dessa två 
dimensioner gav upphov till ett antal möjliga ledarstilar för ledaren där en av stilarna 
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sågs som ett ideal, nämligen då en ledare hade såväl hög relationsorientering som hög 
uppgiftsorientering. Detta beteende sågs som det mest effektiva. Hersey och Blanchard 
gick ett steg längre och poängterade inte bara beteendet utan även situationen 
(Svedberg, 1992). De använde i sin teori om situationsanpassat ledarskap samma 
dimensioner som Blake och Mouton men menade att det inte fanns ett idealt 
ledarstilsbeteende för alla situationer utan att det istället var den unika situationen, 
gruppens behov och individernas mognad som avgjorde vilken ledarstil som var 
effektivast. En bra ledare innebar därför en förmåga att kunna anpassa sin ledarstil efter 
situationen, individernas mognad och gruppens behov (Svedberg, 1992). Forskningen 
inom ledarskap har gått vidare och på 2000-talet finns det inte längre några enkla 
heltäckande teorier om ledarskap utan istället finns ett antal kompletterande teorier som 
samverkar. Detta bland annat på grund av att organisationernas liv idag är så komplexa 
och föränderliga att ett flertal kompletterande teorier behövs (Granberg, 2003). Under 
1980-talet och 1990-talet skiftade fokus inom vad som sågs vara ledarskapets uppgift 
från att hantera status quo till att vara inriktat på att generera förändring. Detta gav 
utrymme för nya teorier om ledarskap då de gamla teorierna hade svårt att möta 
omvärldens nya krav eftersom de inte lyckades ändra beteenden eller ändra beteenden 
tillräckligt bra för att klara de teknologiska, globala och ekonomiska krav som idag 
ställs på organisationer (Kotter 1996, refererad i London, 2002). En av dessa 
kompletterande teorier är teorin om transformativt ledarskap som växte fram under 
mitten av 1980-talet och som i grunden bygger på de ovan beskrivna 
ledarskapsteorierna. 
 
Transformativt ledarskap 
Det transformativa ledarskapet är en förlängning eller utvidgning av transaktionellt 
ledarskap. Det transaktionella ledarskapet kan beskrivas som ett mer traditionellt 
ledarskap som handlar om utbyten av belöningar för överenskomna insatser och 
uppfyllande av bestämda mål, att ledaren belönar eller korrigerar medarbetarna. Det 
transformativa ledarskapet kan därför beskrivas som ett utökat transaktionellt ledarskap 
där men vill nå ett steg längre, nämligen att uppnå mer genom att också utveckla andra 
(Bass & Avolio, 1994). Istället för att bara sätta mål för medarbetarna att uppnå 
(transaktionellt ledarskap) så är fokus på att stödja en utvecklande process för att hjälpa 
individer att uppnå högre nivåer av ansvarstagande och fördelaktiga resultat (London, 
2002). En ledare använder normalt både transformativt och transaktionellt 
ledarskapsbeteende i olika situationer (Yukl, 1998; Bass & Avolio 1994). 
Transformativt ledarskap handlar om ledarens effekt på dem som följer eller blir ledda, 
att dessa känner förtroende, lojalitet, beundran och respekt gentemot ledaren och är 
motiverade att göra mer än de från början hade tänkt göra på grund av dennes ledarskap 
(Yukl, 1998). Det transformativa ledarskapet motiverar och förändrar medarbetare 
genom att göra dem mer medvetna om vikten av prestationernas utfall, genom att 
uppmuntra medarbetarna att sätta företagets eller gruppens bästa i samma nivå som ens 
eget bästa. Det utvecklar medarbetarnas förmågor och deras potential (Bass & Avolio, 
1994). Det transformativa ledarskapet kan vidare beskrivas genom fyra centrala begrepp 
som beskriver beteenden hos ledaren (Bass & Avolio, 1994). Det första begreppet är 
idealiserad påverkan. Det är beteenden som skapar starka känslor hos dem som följer 
såsom beundran, förtroende och respekt. Detta skapar en identifikation med ledaren och 
ledaren blir sedd som en förebild. Det andra begreppet är inspirerande motivation. Det 
innebär att kommunicera en tilltalande vision om framtida tillstånd för gruppen som 
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väcker motivation och inspiration. Vidare innebär det att skapa mening och utmaning 
för medarbetarna och att visa på engagemang som ledare för att uppnå detta framtida 
tillstånd. Det tredje begreppet är intellektuell stimulering. Detta innebär att 
medarbetarna stimuleras att vara kreativa och att ifrågasätta förutsättningar och att se på 
problem med nya perspektiv. Medarbetare uppmuntras att komma med förslag och hitta 
egna lösningar. Det fjärde begreppet är individualiserad omtanke. Det är att ledaren 
behandlar varje individ utifrån dennes unika behov för att uppnå resultat och att växa. 
Ledaren agerar som en coach eller mentor vilket gör att medarbetarna utvecklas till 
högre nivåer i enlighet med sin potential. Det innebär vidare att ledaren demonstrerar ett 
stöttande och uppmuntrande beteende för idéer och individuella skillnader hos de ledda. 
Delegering av uppgifter sker för att utveckla medarbetarna (Bass & Avolio, 1994). 
Transformativt ledarbeteende har i flera studier visat sig kunna bidra till en ökad 
effektivitet hos ledare (Yukl, 1998).  
 
Ett vanligt sätt att arbeta med ledarskapsfrågor i organisationer är olika former av 
ledarskapsutveckling (Yukl, 1998). I Europa finns en tydlig trend bland företag att även 
under tuffa ekonomiska tider årligen prioritera att öka sin budget för olika slags 
ledarskapsutvecklingsprogram (Buus, 2005). Ledarskapsutveckling syftar till att 
utveckla individers, gruppers och organisationers kapacitet i fråga om ledarskap. 
Ledarskapet anses kunna tränas upp och ett ledarskapsprogram kan så bidra till att 
ledarskapet blir bättre och på olika sätt gör ledarna mer rustade eller mer effektiva (Day, 
2004). 
 
Ledarutveckling och ledarskapsutveckling 
I litteraturen görs en åtskillnad mellan ledarutveckling och ledarskapsutveckling. 
Ledarutveckling anses handla om att hjälpa den enskilde ledaren att utveckla dennes 
individuella kunskap och förmågor. Inom ledarutveckling är det humankapitalet det vill 
säga individerna som utvecklas vilket kan beskrivas som att deras inommänskliga 
kompetens ökar. Denna utveckling anses nödvändig för att kunna forma en rätt bild av 
sig själv som ledare med de sunda attityder och identitetsutveckling som behövs för att 
vara agera effektivt i olika ledarskapsroller (Day 2000). Mer specifikt handlar denna 
individuella utveckling om självinsikt, självreglering samt självmotivation och dessa tre 
bidrar till förbättrad individuell kunskap, förtroende och personlig styrka som anses 
vara grundläggande egenskaper med ett individuellt fokus på ledarskap (Day 2000). 
Ledarskapsutveckling betonar istället att ledaren är ledare i ett socialt sammanhang och 
därför är inte ledarutveckling liktydigt med ledarskapsutveckling. Ledarskapet kräver att 
man såväl har den individuella kunskapen som ledare men också förmågan att agera i ett 
socialt sammanhang (Day, 2004). Socialt kapital är centralt inom ledarskap och ses som 
beroende av det humana kapital och anses inbäddat i de arbetsrelationer som finns i en 
organisation. Grunden för det sociala kapitalet är relationer och utbyte mellan 
människor. Det sociala kapitalet kan utvecklas genom att nätverk av relationer byggs 
och utvecklas mellan individerna som främjar samarbete och effektivt resursutnyttjande 
i organisationen (Tsai & Ghoshal, 1998, refererad i Day, 2000). Dessa relationer hålls 
samman genom förbindelser i form av ömsesidiga skyldigheter (commitments), 
förtroende och respekt (Day, 2000). Kärnan i ledarskapsutveckling är därför att utveckla 
mellanmänsklig kompetensen. Denna kompetens kan beskrivas som att förstå 
människor och rymmer två dimensioner, social medvetenhet med empati, hjälpsamhet, 
att vilja utveckla andra samt sociala förmågor med samarbete, att skapa band och att 
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kunna hantera konflikter. Detta är de två dimensioner som utgör mellanmänsklig 
kompetens enligt Day (2000) och som kan utvecklas i ledarskapsutveckling. 
Litteraturen betonar betydelsen av att satsa på både ledarens inre utveckling i form av 
humankapital och samtidigt dennes mellanmänskliga kompetens eftersom de båda är 
sammanflätade med varandra. Exempelvis är förtroende för en ledare något som 
anknyter starkare till ledarens humankapital och individuella utveckling. Ledaren 
behöver ha utvecklat sig själv och ha en god förståelse av sig själv för att sen kunna 
fungera i ett socialt sammanhang (Day, 2000). Ledarskapsutveckling kan också 
beskrivas i termer av integration eftersom den syftar till att hjälpa människor att relatera 
till andra, koordinera sina ansträngningar, bygga förtroende och att utveckla sociala 
nätverk genom att använda förståelsen av sig själv i relation till organisationen och de 
sociala krav som ställs på denne (Day, 2000).  
 
De inre processer hos ledaren som ligger bakom ledar och ledarskapsutveckling kan 
beskrivas som att nå högre nivåer av kognitiv, beteendemässig och social komplexitet 
(Day, Zaccaro, Halpin, 2004). Med högre grad av komplexitet menas här allmänt att 
man har ett större och mer inkluderande kunskapssystem tillgängligt som ger en större 
förmåga att se ”den stora bilden”, att se helheter i omvärlden. Att ledaren i sitt tänkande 
och agerande kan sortera upp vad saker är och skilja saker från varandra, att kunna 
differentiera. Vidare handlar högre nivåer av komplexitet om att äga en större förmåga 
att relatera dessa differentierade intryck med varandra och att kunna integrera dem. 
Dessa båda förmågor, att kunna differentiera och integrera, ger sammantaget en 
komplexitet hos individen, en större helhetssyn och högre begreppsnivå som kan 
användas såväl kognitivt, beteendemässigt och socialt (Day, Zaccaro, Halpin, 2004). 
Kognitiv komplexitet kan beskrivas som det antal och den bredd av personliga begrepp 
som en individ kan bruka sig av. Att man är bättre på att processa information, att man 
aktivt söker efter mer information samt att man kan göra en rätt analys av den 
information man har tillgänglig. Social komplexitet är att kunna förstå olika sociala 
situationer och de krav och krångligheter de rymmer, att kunna reglera sina egna känslor 
och känna igen känslor hos andra samt läsa av nivå av komplexitet hos andra individer. 
Beteendemässig komplexitet innebär att man äger en större beteenderepertoar, ett större 
antal roller och situationer som man känner igen, kan träda in och agera i samt att man 
lärt sig urskilja till vilken grad dessa kan användas och på vilket sätt dessa kan anpassas 
för olika situationer (Day, Zaccaro, Halpin, 2004). 
 
Självinsikt och anpassningsförmåga 
Ett annat sätt att beskriva ledarskapsutveckling är att använda sig av de två begreppen 
självinsikt och anpassningsförmåga. Båda dessa två begrepp behövs samtidigt, är 
beroende av varandra och bygger på ökade nivåer av komplexitet i de tre olika 
komponenterna beskrivna ovan. En högre komplexitet behövs för att äga självinsikt och 
att vara anpassningsbar. Att bara äga självinsikt gör inte en ledare automatiskt mer 
effektiv och inte heller att endast vara anpassningsbar. Det är kombinationen av dessa 
två som gör att ledaren kan fungera effektivt (Day, Zaccaro, Halpin, 2004). Självinsikt 
kan mer specifikt beskrivas som en förståelse för de egna styrkorna och svagheterna, 
hur dessa påverkar andra samt hur dessa styrkor och svagheter har skapats i de 
situationer man mött genom livet. Genom denna ökade självinsikt hos ledaren kan 
denne känna igen och skapa möjligheter för andra individer. Dessutom bidrar 
självinsikten med en förståelse för hur ledaren på bästa sätt kan agera i sina roller och i 
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sitt ansvar, hur han kan maximera sitt bidrag till en grupp och vilka personliga 
tillkortakommanden ledaren behöver undvika eller ändra hos sig själv (Day, Zaccaro, 
Halpin, 2004). Anpassningsförmåga kan förklaras med att i komplexa sammanhang 
snabbt kunna skapa mening och komma med möjliga lösningar samt att kunna hjälpa 
andra att göra likadant (Day, Zaccaro, Halpin, 2004).  Att ledaren kan skapa mening och 
förstå situationer som både är nya och bekanta för denne samt förstå vilka handlingar 
som är de mest lämpliga i dessa situationer. Att växa till i anpassningsförmåga innebär 
en större förmåga att i ett slags cykliskt kretslopp samtidigt både tänka och göra, tänka 
och göra. För att beskriva det med ovanstående termer, att använda sin komplexitet för 
att i den sociala situationen inhämta och bedöma nödvändig information, integrera detta 
i ett beteende som i situationen är lämpligt och effektivt (Day, Zaccaro, Halpin, 2004).  
 
Det finns många sätt för organisationen att främja ledarutveckling och 
ledarskapsutveckling. De flesta ledarskapsutvecklingsprogram sker fortfarande i form 
av en ledarutbildning i ett klassrumssammanhang. En uppskattning är att ca 85 % av 
alla ledarskapsutbildningar fortfarande sker i denna form (Day, Zaccaro, Halpin, 2004). 
Ledarskapsutveckling ses idag annars mer i termer av en pågående process där 
människor lär från och i sitt arbete snarare än att ta dem någon annanstans för att lära 
(Day, 2000). Det Hollertz (2003) kommer fram till i sin forskningsöversikt över 
ledarskapsutveckling är vikten av att ett ledarskapsprogram integreras i verksamheten så 
att nya insikter, färdigheter och kunskap ska kunna omsättas i praktiken. Vidare att krav 
och förväntningar preciseras tydligt gentemot ledarna samt att dessa ges förutsättningar 
i organisationen för att utöva ett gott ledarskap. Ledarskapsprogram ställer alltså krav 
även gentemot överordnade chefer och den närmaste omgivningen för att de ska ha god 
effekt i organisationen. Hollertz (2003) menar att programmet bör integreras horisontellt 
i organisationen genom att bilda nätverksstrukturer. Det betonas också att en vertikal 
integration av programmet bör ske i organisationen genom att överordnade chefer 
involveras såväl före som under det att programmet pågår (Hollertz, 2003). 
Komplexiteten i att vara ledare idag kräver att ledarskapsutvecklingens utformning 
anpassas efter organisationens mål och strategi nu och för framtiden. Många olika 
metoder kan och bör användas och kombineras för att i organisationen uppnå en verklig 
ledarskapsutveckling. Centralt för ledaren är också att lära hur man lär på bästa sätt. 
Själva hjärtat i ledarskapsutveckling och ständigt lärande är oavsett metoder och 
angreppssätt en rätt utförd återkoppling (feedback) hävdar London (2002). 
 
Trots att så stora summor läggs ned på ledarskapsprogram är det relativt sällan dessa 
utbildningar utvärderas i termer av vilket resultat de innebär för individen och 
organisationen (Buus, 2005). Det har inte gjorts särskilt många studier inom detta 
område men de studier som är gjorda över effektiviteten hos ledarskapsprogram visar 
att dessa kan ha betydande effekt. De kan öka såväl kunskap som färdigheter hos 
ledarna, men studierna visar samtidigt att det är viktigt att rätt ledarskapsutveckling 
erbjuds till rätt ledare vid rätt tidpunkt (Collins & Holton, 2004). En 
ledarskapsutbildning kan påverka individen på ett positivt sätt som också innebär 
positiv påverkar på organisationen (Boaden, 2006). För att en ledarskapsutbildning inte 
bara ska vara ett trevligt avbrott i arbetet utan ge effekt och resultera i 
kunskapsanvändning ställer Lundmark (1998) upp två villkor, att individen verkligen 
har lärt sig något under utbildningen och att det i arbetssituationen efteråt finns 
förutsättningar eller ett handlingsutrymme för individen som genomgått programmet. 
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Hon menar att det är handlingsutrymmet som sätter gränserna för 
kunskapsanvändningen och därmed effekten, såväl det faktiska handlingsutrymmet som 
det upplevda handlingsutrymmet (Lundmark, 1998).  
 
Syfte  
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken påverkan ett ledarskapsprogram 
haft på deltagarnas ledarskap samt om och hur de kunnat använda detta i organisationen.  
För att svara på detta syfte har följande två frågeställningar använts: 
- Upplever deltagarna att de påverkats i sitt ledarskap som en konsekvens av 
programmet och i så fall hur? 
- Vad upplever deltagarna att det krävs efter programmet, hos individen och hos 
organisationen, för att programmet ska få effekt? 
 
 

M e t o d  
 
För denna studie valdes en kvalitativ metod. Conger (1998) menar att kvalitativa 
metoder är att föredra för att studera ett ämne som ledarskap. Ledarskapsfenomenet 
handlar i hög grad om social interaktion människor emellan på olika nivåer i en 
organisation och för att fånga sådana aspekter är kvantitativa enkätstudier ett dåligt 
instrument menar han. Han föreslår att flera kvalitativa metoder såsom observation och 
intervjuer används samtidigt för allra bästa resultat (Conger 1998). På grund av denna 
studies begränsade omfattning har dock intervjuer valts som den enda 
datainsamlingsmetoden.  
 
Kontext 
Undersökningen gjordes på ett stort svenskt företag med ca 3000 anställda inom media 
(härefter benämnt som Företaget). Informationen om Företagets ledarskapsprogram 
baseras främst på en intervju med den utbildningsansvarige och material från denne 
rörande Företagets ledarskapsprogram för mellanchefer. Företaget arbetade sedan drygt 
fem år tillbaka mer fokuserat med ledarutveckling och vid studiens genomförande hade 
drygt 300 chefer på olika nivåer genomgått Företagets olika chefs- och 
ledarskapsprogram. Samtliga program genomfördes i samarbete med ett externt 
ledarutbildningsföretag. Innehållet i varje program berodde på vilken nivå cheferna 
verkade på och därför hade Företaget flera olika program t.ex. ett program för chefer på 
ledningsnivå, ett ledarförsörjningsprogram och ett ledarskapsprogram för chefer på 
mellannivå. Man hade i alla programmen eftersträvat samma ledarprocess så att ett 
gemensamt språk kring ledarskap på sikt byggdes upp, med gemensamma värden, 
gemensamma synsätt och förhållningssätt för alla ledare i organisationen. 
 
Ledarskapsprogrammet som var intressant för denna undersökning erbjöds till chefer på 
mellanchefsnivå inom organisationen. Cheferna skulle ha ett chefsansvar för såväl 
budget som personal och skulle ha arbetat några år inom organisationen för att bli 
aktuella för programmet. Deltagare till programmet nominerades av cheferna i 
Företagets olika enheter och deltagargruppen sattes slutligen samman av Företagets 
utbildningsansvarige. Detta innebar bland annat att deltagarna i programmet inte hade 
någon gemensam verksamhet utan kom från olika delar av företaget. Programmet rymde 
20 deltagare i var omgång, pågick under cirka sju månader och var uppdelad i fyra 
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internattillfällen omfattande totalt 12 dagar. Utöver dessa dagar tillkom mellan de olika 
kurstillfällena tre olika uppgifter för deltagarna att lösa. Mer specifikt var dessa att få en 
heltäckande feedback på sitt eget ledarskap (så kallad 360-graders feedback), att 
intervjua en intressant ledare samt deltagande i en coachgrupp under programmet där de 
ställdes inför olika dilemman. Efter genomgånget program fanns ingen organiserad 
uppföljning från organisationens sida utan deltagarna uppmuntras att starta nätverk med 
varandra och hade själva ansvar för att detta skedde. 
 
Huvudsyftet med ledarskapsprogrammet var att stärka dem som chefer och ledare. 
Uppfattningen från Företagets sida var att alla ledare generellt behöver fylla på olika 
saker så programmet syftade till att ge cheferna ett antal verktyg, ett antal 
frågeställningar och problemformuleringar att reflektera kring och utveckla sig själva 
med. Programmet var inriktat på individen och dennes ledarskap, exempelvis vem man 
är och vad man vill som ledare. Detta beskrevs konkret i programbeskrivningen med att 
deltagarna i och med programmet får tillfälle att förstå sin roll som ledare, lära sig mer 
om sig själva, att utveckla rollen som förändringsledare, att lära sig förstå grupper och 
utveckla team, att utveckla ett personligt ledarskap samt att öka sin förmåga kring 
kommunikation, feedback och aktivt lyssnande. Det externa utbildningsföretaget 
använde i programmet en pedagogik som byggde på reflekterande aktionslärande.  
 
Deltagare 
Kontakt togs först med den ansvarige för företagets ledarskapsutvecklingsprogram. 
Denna person förmedlade en deltagarlista över de 20 ledare som genomgått Företagets 
ledarskapsprogram i den senaste omgången och som slutade cirka sex månader tidigare 
vid studiens genomförande. Effekterna eller utfallet av en kurs bör för både individen 
och organisationen bedömas efter en så lång tid att personerna haft en verklig möjlighet 
att använda och pröva kunskaperna eller haft chans att vidareutveckla dessa. För 
chefsutbildning brukar effekten av en utbildning utvärderas efter ett halvt till ett år 
(Lundmark, 1998). Detta var ett av två kriterier som fanns för deltagarna i 
undersökningen, att de genomgått programmet för minst sex månader sedan, det andra 
kriteriet var att de vid intervjutillfället arbetade som ledare/chef i organisationen på 
något sätt, detta för att få ett så informativt urval som möjligt. Utifrån listan valdes 
sedan sju namn ut som kontaktades via telefon. Representativitet gällande kön, 
lokalisering geografiskt och avdelning inom Företaget eftersträvades vid urvalet. 
Samtliga tillfrågade ställde sig positiva till att vara med i undersökningen till en början 
men en person avböjde senare då denne inte längre på samma sätt arbetade som chef 
inom Företaget och därför inte såg sig kunna bidra nämnvärt till undersökningen. Av de 
sex personer som slutligen deltog i studien arbetade alla som chefer eller gruppchefer 
och alla utom en hade personalansvar i sin nuvarande tjänst.  
 
Tre kvinnor och tre män intervjuades och de var i åldrarna 35-55 år. De hade arbetat 
inom Företaget mellan 5 och 22 år och hade varit chefer i olika roller inom Företaget 
mellan ett och ett halvt till fem år. Samtliga arbetade idag inom Företaget som 
mellanchefer på olika sätt och antalet personer som de var chef för varierade. En av 
deltagarna hade som tidigare nämnts inget personalansvar men de andra var antingen 
personal- eller verksamhetsansvariga för mellan 10 och 50 personer. Tre av deltagarna 
hade gått någon form av ledarskapsutbildning tidigare, två av dem externt och en av 
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dem under sin tid som anställd på Företaget. Fyra av deltagarna arbetade i Stockholm 
och de övriga två vid Företagets enheter ute i landet.  
 
Datainsamling  
Studien omfattade sex intervjuer. Fyra av intervjuerna ägde rum hos deltagarna på deras 
arbetsplatser i lugn och avskild miljö, två av intervjuerna fick av geografiska skäl 
genomföras över telefon. Även vid telefonintervjuerna var deltagarna i en lugn avskild 
miljö. Före intervjun fick samtliga respondenter en instruktion uppläst (se appendix) om 
syftet med studien, att deltagandet var frivilligt, att data skulle behandlas konfidentiellt 
samt att intervjun skulle spelas in. Samtliga deltagare accepterade dessa förutsättningar. 
Efter den tredje intervjun gjordes ett tillägg till informationen till deltagaren före 
intervjun i form av ett förtydligande. Förtydligandet gick ut på att syftet med denna 
studie var hur programmet påverkat dem och att en utvärdering av själva programmets 
komponenter och upplägg således var av sekundärt intresse (se appendix). Detta tillägg 
gjorde att de tre följande intervjuerna blev mer fokuserade på själva syftet med studien 
och höjde intervjuernas kvalitet. Alla intervjuer spelades in och var mellan 25 min och 
46 min långa. Intervjuerna blev något kortare efter den förtydligande instruktionen. 
 
För att få en bra och djup förståelse användes en intervjuguide med frågor (appendix). 
Frågorna var av halvstrukturerad karaktär och användes som stöd eller checklista vid 
intervjuerna för att säkerställa att syftet med intervjun och frågorna besvarades. Ett fåtal 
av intervjuguidens frågor ströks efter den första intervjun då de frågorna inte riktigt 
svarade mot syftet med studien. En fråga i intervjuguiden användes på ett teoristyrt 
deduktivt sätt och frågan ställdes därför vid varje intervju, frågan gällde självinsikt. 
 
Författaren av denna studie har tidigare skrivit en kvalitativ uppsats där intervjuer 
användes som datainsamlingsmetod och har gått en kurs i intervjumetodik som en del 
av PAO-programmet vid Stockholms Universitet. Dessa båda erfarenheter användes vid 
intervjuerna. Viss förförståelse fanns också i ämnet ledarskap då författaren tidigare 
arbetat med ledarskapsfrågor i en ideell organisation. 
 
Analys 
Datamaterialet från intervjuerna analyserades med en induktiv tematisk analysmetod 
(Hayes, 2000). Langemar (2006) föreslår att då man studerar ett ämnesområde som 
redan har studerats mycket kan man använda denna förförståelse om ämnet genom att 
ha ett antal på förhand bestämda teman kring känd kunskap för att på ett bättre sätt 
kunna koncentrera sig på eventuell ny kunskap. Den induktiva tematiska metoden 
kombineras på så sätt med vissa deduktiva inslag vilket anses öka validiteten 
(Langemar, 2006). Detta anammades i denna undersökning på så sätt att självinsikt, som 
litteraturen pekat ut som en tydlig effekt av ett ledarskapsprogram, användes på ett 
deduktivt sätt. Detta skedde på så sätt att en specifik fråga i intervjuguiden användes 
deduktivt samt att ett preliminärt tema inför tematiseringen av intervjumaterialet fanns 
utifrån teorin. Övriga teman har framkommit på induktiv väg.  
 
Sedan intervjuerna transkriberats lästes materialet igenom ett antal gånger för att få en 
översikt av materialet och hitta återkommande kommentarer eller teman som hade 
anknytning till syftet med studien. Ett antal preliminära teman bestämdes utifrån denna 
genomläsning. Dessutom användes det från teorin framkomna temat självinsikt som ett 
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på förhand bestämt preliminärt tema inför genomläsningen. Ur materialet trädde detta 
tema också tydligt fram. Därefter lästes materialet igenom igen och textstycken 
sorterades under dessa preliminära teman. Genom att använda 
färgöverstrykningsfunktionen i ordbehandlaren kunde citaten under varje tema också 
spåras tillbaka till rätt intervjuperson vilket skapade ordning och översikt i 
tematiseringen. När dessa preliminära teman var grupperade lästes materialet igenom 
för att hitta mer material till vart och ett av dessa teman samt att texterna hamnat rätt i 
grupperingen. Vissa korrigeringar gjordes av såväl teman som vart texter hörde hemma. 
Det på förhand bestämda temat självinsikt korrigerades här till temat stärkt självinsikt. 
Efter detta bestämdes slutligen de teman som skulle användas och specifikt material 
valdes ut som fick representera vart och ett av dessa teman. Därefter sammanfattades 
varje tema i löpande text och belysande citat valdes ut som fick representera materialet 
och förtydliga dess innehåll. I analysen har åtta meningsbärande teman framträtt ur 
materialet som svarar mot studiens syfte.  
 

R e s u l t a t  
 

Av de åtta teman som framträtt i intervjuerna svarar de första sju; stärkt självinsikt, 
förståelse för andra, förståelse för ledarrollens förutsättningar, trygghet och säkerhet i 
ledarrollen, verktyg i ledarrollen, nätverket som stöd och för inflytande samt 
arbetsgruppen har påverkats huvudsakligen mot studiens första frågeställning, dvs. hur 
de upplever att de påverkats i sitt ledarskap som en konsekvens av programmet. Mot 
studiens andra frågeställning, dvs. vad som krävs hos individen och organisationen för 
att programmet ska ha effekt, svarar temat uppföljning efterfrågas och i viss mån även 
temat nätverket som stöd och för inflytande samt vissa aspekter från övriga teman. 
 
Stärkt självinsikt 
De flesta beskrev att de i och med programmet fått tid att reflektera, reflektera över sin 
personlighet och hur den fungerat i ett ledarsammanhang. Några uttryckte det som att de 
hade kunnat gå tillbaka i livet och se hur deras personlighet hade formats, hur de blev 
dem de blev. De hade sett mönster i sitt sätt att agera tidigare och personer som påverkat 
dem utmed vägen, någon beskrev det i termer av personlig mognad. De beskrev detta på 
olika sätt men det framgick tydligt att programmet hade gjort att de kunnat arbeta med 
sig själva, visa sina personligheter för varandra vilket fått dem att lära sig mer om sig 
själva. Denna nya kunskap var relaterad till hur de var och fungerade som ledare och 
hur väl ens personlighet och dess olika sidor fungerade i ledarsammanhanget.  
 

”Så att vissa delar i min personlighet då den visste jag om och den hanterande jag 
nog ganska bra sen fanns det ju vissa delar i personligheten då som jag borde 
utveckla som jag fick information om då, eller som uttrycktes i och med att vi 
gjorde dom kursövningarna då och dom kände jag att jag har…så där fick jag ju 
en ny syn. Så det är både och kan man säga i karaktären. Att en del av karaktären 
fungerade bra men andra delar av karaktären fungerade mindre bra i ledarrollen då 
och…men eftersom jag då fick, fick en god insyn i det så har jag ju fått en ny bild 
av mig själv på så vis men däremot så är det ju fortfarande många delar i 
personligheten som finns kvar och som jag inte har ruckat på om man säger så 
eller förändrat va.” 
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Dessa nya insikter om sin personlighet hade för de flesta inte upplevts som något helt 
nytt utan snarare som förstärkningar av insikter om sin personlighets olika sidor. Det 
som citatet ovan belyser väl är att den förstärkta insikten om sin personlighet var starkt 
kopplad till hur de i sociala sammanhang fungerade som ledare. Det var i denna roll 
som programmet har stärkt deras bild eller uppfattning av sig själva. Ledarsituationen 
ställde krav på personligheten och i denna situation hade de flesta fått med sig en stärkt 
bild av hur deras personlighet matchade en sådan situation. Flera berättade att 
återkopplingen och stödet från coachgrupperna var det som hjälpt denna nya insikt att 
växa fram. Återkopplingen från de andra kursdeltagarna hade gett en starkare självinsikt 
och vissa beskrev det också som ett starkare självförtroende eller självsäkerhet. 
 

”Jag har ju, vi kan säga så här, den har väl liksom förstärkts i hög grad… i stor 
del...ja det skulle jag nog säga att den har väl kanske stärkts. Jag har nog fått bättre 
självförtroende men det har nog också både med utbildningen att göra och liksom 
det som man fick feedback för från coachgruppen och så vidare, det man fick stöd 
för. Men också i det liksom att vartefter, det är svårt, man blandar ihop liksom 
både det som sker där och det som sker i den här naturliga utvecklingen, den 
dagliga liksom samtalet man har med människor och så. Jag tror jag har lite bättre 
självförtroende så att säga. I första grad så kanske man förstärkt saker som jag 
trott snarare än att jag liksom kastats om totalt.” 

 
Flera nämnde att programmet gett dem möjlighet att spegla sig själva i andra, att få 
återkoppling på både förhoppningar och farhågor om sig själva samt hur de upplevdes i 
sociala sammanhang som ledare. Många saker hade bekräftats och vissa farhågor om 
hur de trodde sig upplevas hade de kunnat lämna då detta inte stämde. Någon uttryckte 
det som att programmet hade gett honom tillfälle att spegla sig själv i andra genom att 
prova olika roller i ett slags rollspel där han överdrivit sidor hos sig själv för att se 
effekten av detta. Övningarna och de andra momenten i programmet hade 
sammanfattningsvis gjort att deltagarna fått en förstärkt självinsikt om hur deras 
personlighet fungerade i ledarskapssituationen som de tagit med sig och använt som 
utgångspunkt i sitt agerande som ledare. Detta beskrivs bra i nedanstående citat från en 
av kursdeltagarna.  
 

”Det handlar ju om att va den jag är på bästa sätt liksom och... det är en svår fråga. 
Jag känner inte att jag gör så hemskt mycket medvetet som jag haft med mig från 
den där kursen för att få nytta av den. Däremot på ett mindre medvetet plan eller 
liksom…på ett i mig integrerat sätt, vad ska man säga, någonting som har gått in i 
mig utan att jag liksom aktivt jobbar med det…på det sättet tror jag att jag har 
nytta av det.” 

 
Förståelse för andra  
Några beskrev att de genom programmet fått en större förståelse för andra människor 
och deras olika behov och bakgrunder. Detta gjorde att de kunnat se människan bakom 
rollerna på ett bättre sätt och inte bara titta på vad människor presterar utan vilka 
människorna är och vad de har för bakgrunder. Denna förståelse för andra innebar 
exempelvis att de blir mindre kontrollerande, förstår att använda sina medarbetare på ett 
bättre sätt eller att de tydligare lyssnar in medarbetarnas tankar och åsikter innan de går 
till beslut för att få med sig dem.  



 

 
 

11 

 
”Och att förståelsen för varje individ har ju ökat va, även om jag var hyfsat bra på 
det tidigare ändå så, just det här att vi är unika alla och att vi i en grupp så har vi 
olika egenskaper som vi kan komplettera varandra. Och sen också att låta dom här 
egenskaperna få blomma ut och få arbeta efter dom förutsättningar som dom har.” 

 
Några av deltagarna berättade att de genom ta del av andras livsberättelser i 
coachgruppen fått en ökad förståelse för andra människor generellt. 
 
Förståelse för ledarrollens förutsättningar   
Programmet hade påverkat deltagarna genom att få dem att förstå att de var i en roll när 
de arbetade som ledare, en roll som hade sina förutsättningar och problem för vem som 
än hade den rollen. Till rollen som mellanchef hörde en mängd problem, uppgifter och 
förväntningar som dök upp automatiskt och som inte nödvändigtvis hade med ledaren 
som person att göra.  
 

”Det gav mig mycket när det gällde att förstå vad det var som var allmänna 
problem för en chef alltså sånt som inte bara gäller mig utan sånt som upptar allas 
tid i en chefsroll. Och det finns, jag kände att det fanns en trygghet i det att 
uppleva att det här är inget problem som är unikt för mig på nåt sätt utan det här 
det här nåt som gäller alla och det behöver inte bli så stort av den anledningen.” 

 
Detta att frikoppla ens person från rollen som ledare gjorde att de upplevde ett större 
lugn och trygghet i rollen. Några hade kunnat dra tydligare gränser för sig själv och 
andra rörande balansen mellan privatliv och arbete samt kunnat vara tydligare i rollen 
som ledare gentemot medarbetarna. Till rollen hör också ansvar och ett antal uppgifter 
som behövde utföras för att gruppen och arbetet skulle fungera och genom att förstå 
detta återgav några deltagare att de kunnat ta steg in i sin ledarroll på ett tydligare sätt 
och ta det ansvar som är ledarens.  
 

”Det gör att man kan se, jag kan se mig själv som att mitt, mitt jobb som chef det 
är en roll, det är inte jag personligen. Jag har en roll att fylla för mina medarbetare 
och att man kanske inte heller liksom tar åt sig av diskussioner, att man kan se sig 
själv som en roll på ett tydligare sätt, men också att man kanske kan lära sig att 
sköta den rollen lite bättre.” 

 
Detta tydligare ansvar i rollen hade för några inneburit att nya initiativ tagits, att de 
exempelvis blivit mer proaktiva i allt från arbetsmiljö och ansvar för medarbetarnas 
psykiska välbefinnande till att de lyssnat bättre i sin roll som chef. Andra beskrev hur de 
använde sig av sina medarbetares idéer på ett bättre och mer systematiskt sätt.  De som 
var relativt nya i ledarrollen hade också förstått att till ledarrollen fanns en mognad 
knuten, att vissa av problemen var problem just för att de var nya i rollen och att 
kunskap och erfarenhet kunde hjälpa dem att bli bättre chefer, hjälpa dem att hitta sitt 
sätt att leda på. 
 

”Och det fick ju mig då att förstå att det hänger snarast ihop med att man är ny i 
rollen, att man inte har rutinen och att det finns en massa saker som man kan göra 
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på olika sätt och det finns liksom inga givna facit utan det handlar om att hittar en 
väg som passar en själv och sen så gör man på det sättet i regel.” 

 
Förståelsen för rollen som mellanchef bidrog också med en förståelse för olika 
situationer som dök upp i rollen. Någon uttryckte att han nu kunde känna igen ett antal 
typsituationer som dök upp i sin roll, exempelvis ett svårt samtal. Att kunna känna igen 
situationen och typen av problem som hörde till denna situation gjorde att han inte bara 
hamnade i problemen och därmed riskerade att ta dem personligen utan att han nu 
kunde förhålla sig till problem och situationer utifrån sin roll som ledare på ett lite mer 
distanserat och professionellt sätt.  
 
Trygghet & säkerhet i ledarrollen 
Deltagarna beskrev att den större förståelsen för deras roll som ledare, vad rollen 
innebar men också vad rollen inte innebar hade gjort att de kände en större trygghet och 
säkerhet i rollen. Någon hade före programmet aldrig sett sig som ledare men hade nu 
förstått och accepterat att det gick att vara ledare på olika sätt, att det gäller att hitta sin 
roll och sitt sätt. Deltagarna hade förstått vad som förväntades av dem och att de inte 
förväntades kunna allt. Denna tydlighet gjorde att de upplevde sig som bättre ledare 
med ett bättre självförtroende, hade ett större lugn och var mindre bekymrade vad andra 
skulle tycka om dem och de förslag de kom med.  
 

”Det kanske är mer för en personligen att man känner ett inre lugn och inte 
behöver stressa upp sig för allt. Ställer någon en fråga som jag inte kan svara på så 
är inte det hela världen liksom, att man kan inte kunna allt, det är väl mer så man 
lär sig att man, då får man återkomma och…man vill ju va världsbäst (skratt) 
…men det går ju inte.” 

 
Den ökade tryggheten förde med sig att några kunde urskilja det som var ledarens 
ansvar och därmed kunde agera på ett bättre sätt. En del av detta var att på ett bättre sätt 
ta till vara på medarbetarnas idéer och förslag för att få med sig dessa men samtidigt att 
veta att de som ledare var den som hade ansvar att beslut togs och genomfördes. 
 

”Alltså kunna agera bättre, att kunna liksom veta vad som krävs av en i olika 
situationer, man ställs inför olika situationer, man är faktiskt ytterst ansvarig att se 
till att någonting kommer i mål.” 

 
I och med övningarna i programmet fick deltagarna vara med om ibland ganska tuffa 
erfarenheter som för en del kändes obekvämt men som de klarade av. Några tyckte de 
gruppövningar som genomfördes var utlämnande och kände sig därför mycket 
obekväma i dessa. Deras komfortabla zon utvidgades på så sätt vilket någon beskrev 
som att det gav ett lugn inför de situationer som ledaren möter i arbetet. Detta för att de 
i programmet varit med om svåra situationer men som man klarat av och denna 
erfarenhet tog de med sig. En annan sida av den ökade tryggheten var att några av 
deltagarna med en större säkerhet nu förde fram egna idéer som de trodde på samt att 
också fått enklare att kunna fatta svåra beslut. Båda dessa saker var tidigare förknippat 
med viss oro över vad andra skulle säga och oro över om förslagen och besluten 
egentligen var bra. De andras bekräftelse behövdes inte längre på samma sätt. 
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”Jag vågar, jag vågar mer osentimentalt fatta beslut. Jag vågar mer osentimentalt 
säga så här…ta beslut som jag vet…är jobbiga att, för andra å liksom ta och 
greppa. Men jag kan ta dom besluten och jag kan stå fast vid dom och jag är 
liksom, jag gör det liksom inte med nåt väldigt stort känslomässigt…äh…patos 
men det var ju inte det jag menade…men jag behöver inte bli så känslomässig för 
det heller som… som jag ser att många andra liksom…man går och gruvar sig.” 

 
Detta hade stärkt några av dem i ledarrollen och gjort att de fått en större trygghet i att 
fatta beslut, att beslutsfattande var chefens uppgift. Detta hade vuxit fram då 
programmet gett många tillfällen till bollande av idéer och svåra situationer där de fått 
pröva sina idéer med varandra. Detta bollande av idéer hade gjort att några bekräftats 
gång på gång att de tänkte någorlunda rätt som ledare och att de idéer de föreslog 
fungerade och var värda att pröva.  

 
”Och att förstå det innebär ju då att man finner, man bottnar på något sätt i det och 
inser att det handlar om att göra mogna överväganden och diskutera frågor och sen 
så fatta beslut och agera på ett sätt som man tror är vettigt istället för att på något 
sätt fiska efter den ultimata sanningen eller det perfekta sättet att göra saker och 
ting” 

 
Till detta att bli säkrare i sin roll hörde även insikten från programmet att om de skulle 
få saker genomförda var inte de formella vägarna alltid de bästa. Tvärtom hade 
programmet gjort att några förstått att för att få saker gjorda handlade det om att få med 
sig rätt människor och inte alltid följa regelboken.  
 
Verktyg i ledarrollen  
I anslutning till den större tryggheten och säkerheten i ledarrollen nämndes också av de 
flesta att de fått några få praktiska verktyg och modeller att tillämpa i sin ledarroll. Det i 
form av ett antal små enkla modeller och övningar från programmets olika aktiviteter 
som de kunde använda som verktyg i sitt ledarskap. Med denna lilla ”verktygslåda” till 
hands kunde de känna igen situationer i arbetsgrupperna där de kunde använda nya 
kunskaper och metodiker för att göra arbetet bättre eller mer effektivt.  
 

”Och det är en sån grej som jag känner det är en tydlig sån del som jag… det vill 
säga, precis som jag sa den här presentationsövningen…innan man går in på svåra 
frågor så måste man liksom ha kontakt, man måste ha liksom sett varandra, man 
måste bara veta… var är du som mottagare för den här informationen? ” 

 
Verktygen kunde vara i form av förvärvad kunskap om hur grupper fungerar eller hur en 
konflikt kunde hanteras eller hur man kunde förstå och analysera argument, 
kommunikation eller att göra bra medarbetarsamtal och liknande situationer som 
uppkom i ledarrollen. 
 

”En av kunskaperna som kursen har gett är ju liksom hur gruppdynamik fungerar 
och sånt där va. … vilket gör att när man har dom kunskaperna så har man lättare 
att agera naturligtvis utifrån dom…ehh ja, dom kunskaper om konflikthantering 
som finns, gruppdynamik och sånt där. Så att agera utifrån det och få det att funka 
på ett bra sätt.” 
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Men det som alla nämnde och som var mycket framträdande i intervjuerna var att 
coachning var något som hade betytt mycket både under programmet genom de 
coachgrupper som funnits men även efter programmet som ett verktyg eller 
förhållningssätt i ledarnas arbete som chefer. Coachning hade blivit ett användbart 
verktyg. 
 

”Snarare att liksom veta och använda coachningen som metod för medarbetarna, 
att inte liksom ge alla svar, att inte alltid liksom vara den som har alla svar utan 
snarare att jag förväntar mig av medarbetarna att komma med en stor del av 
lösningarna. Att inte ta ansvar för mer än mig själv och begära av dom att dom ska 
ta ansvar för sig själva.” 

 
Coachningen kunde användas som ledarskapsmetod gentemot medarbetarna där de 
förväntade sig att medarbetarna tog sitt ansvar och att ledarens ansvar istället blev att 
coacha dem vidare. Coachningen upplevdes så enkel och användbar så några av ledarna 
hade introducerat metoden som ett sätt att hjälpa varandra vidare i arbetsgruppen. 
Samtidigt upplevdes coachningen av någon inte som tillämplig i riktigt alla situationer 
då den byggde på att den man coachade var mottaglig och att så inte alltid varit fallet.  
 
Nätverket som stöd och för inflytande 
Det som praktiskt taget alla nämnde var betydelsen av de kontakter och det nätverk som 
etablerades i och med programmet. De fick relationer med personer från andra delar av 
företaget genom framförallt coachgrupperna där de fått chans att verkligen lära känna 
och förstå varandra. Man hade fått upp ögonen för varandra och varandras erfarenheter 
inom Företaget. Deltagarna hade nytta av varandra för att få saker och ting gjorda i 
högre grad. Några menar att det nästan var ett måste för att fungera som chef att man 
har ett nätverk med relationer inom Företaget. Så här beskrev en deltagare nätverkets 
betydelse. 
 

”…jag kände väl en eller två utav dom där personerna lite grand innan och 
nu…där var ju plötsligt då en 17-18 till som sitter i positioner där dom kan 
påverka och håller på med verksamheter som jag på nåt sätt har anknytning till i 
min verksamhet. Så det har hjälpt mig väldigt mycket under det här året.” 

 
Men också personligen i mellanchefsrollen hade coachgruppsdeltagarna och även de 
andra i programmet inneburit stöd och uppmuntran för ibland pressade chefer. De 
förstod varandra bättre som personer och hur de hade det i sina arbetssituationer. De 
kunde ge styrka och gemenskap i ledarrollen och fungera som bollplank och ge nya 
infallsvinklar vid konkreta problem. Man kände att de andra förstod och brydde sig. För 
någon innebar programmet och den gemenskap och stöd detta gav genom coachgruppen 
att denne inte slutade som chef. Det verkade som att coachgrupperna hade fortsatt att 
träffas i viss mån efter att programmet slutat, både som grupper och som individer.  
 

”Men det kändes ändå bra att ha de… att man tittar och pratar lite. För allt känner 
man kan man inte ta upp på arbetsplatsen, ibland så kan det vara skönt att spy 
galla över någon (skratt) sådär, eller nåt eller och så vet man att det stannar inom 
den gruppen, dom ger tips och sådär. Det tyckte jag var bra.”  
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Kontakterna hade även gett förståelse för hur hela Företaget fungerade och var 
uppbyggt samt vilka mål man arbetade emot. Eftersom de i programmet var från olika 
delar av Företaget så hade de fått insyn i varandras arbeten och fått en större förståelse 
för helheten. För de som inte var lokaliserade i Stockholm hade detta varit särskilt 
betydelsefullt.  
 

”…vi har…får insikter i hur företaget fungerar eftersom vi va, i vår grupp så var vi 
från vitt skilda enheter samtidigt som vi hade helt skilda funktioner i företaget, 
vilket gjorde att man får en helt annan insikt i hur företaget jobbar i olika nivåer 
och i olika avdelningar och verksamheter.” 

 
Någon upplevde programmets senare delar med Företagets målbilder tvärtom som 
negativt, att Företaget tryckte ner en agenda på mellancheferna istället för att ta vara på 
tillfället lyssna på den unika bredd av mellanchefer från stora delar av företaget.  
 
Arbetsgruppen har påverkats 
Två av respondenterna tyckte sig se att deras enheter/avdelningar hade förbättrat sina 
prestationer på olika sätt genom att de som chefer utvecklats. För den ene handlade det 
om att gruppen arbetat lite annorlunda och trivts bättre med varandra. Den andre 
upplevde att denne lättare fått gehör för deras frågor inom Företaget och att det gått 
lättare att göra nödvändiga förändringar.  
 

”…jag tror nog att också att vi har blivit mer integrerade i så att säga den totala 
verksamheten inom XXXX på grund av att vi har ändrat attityd lite grand och att 
vi har fått en bättre, att gruppen som helhet trivs bättre och i och med det också att 
man har, att det märks ut att man just för den här avdelningen och den grupp som 
jag har att man har en annan attityd till våra kunder om jag uttrycker det så.” 

 
Uppföljning efterfrågas 
De flesta av deltagarna efterlyste någon slags uppföljning av programmet för att den 
skulle ha maximal effekt. Deltagarna behövde hjälp att på något sätt hålla kunskaperna 
och det reflekterande lärandet om ledarskap vid liv för att fullt ut kunna tillämpa det de 
lärt sig. Något att haka fast vid när de var tillbaka. Många föreslog en återkommande 
uppföljning eller något slags forum där detta kunde ske, någon föreslog uppgifter som 
en del av denna uppföljning.  
 

”…jag kan känna så här att det skulle va bra och nyttigt för organisationen om 
man liksom höll det vid liv så fortgående, en gång per år liksom lyfta upp några 
frågor och så vidare liksom i en sån regi där man känner så här, jag är i det här 
programmet. Det kanske liksom blir mer…högre grad av att själv alltså eller i 
grupp göra liksom uppgifter på sidan om. Men jag tror att jag, jag tror att 
organisationen skulle tjäna på det när man ändå investerar ganska mycket pengar i 
det.” 

 
Någon efterlyste att Företaget skulle stämma av med deltagarna när de kom tillbaka om 
eventuella fortsatta kanske mer individuella behov, detta för att fullt ut kunna ta tillvara 
programmet. Flera berättade om vikten av att deras nya kunskaper efterfrågades av det 
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sammanhang de arbetade i, av cheferna på nivån över en. Några deltagare upplevde sig 
ha ett begränsat handlingsutrymme att göra någonting av alla de nya kunskaperna från 
programmet eftersom deras villkor dikterades av chefer på nivån över dem. Dessa högre 
chefer hade inte alltid efterfrågat deras nya kunskaper och velat anamma nya kunskaper 
utan arbetet verkade ha fortsatt som vanligt. 
 

”Så att känslan man har är den att om någon kunde ta vara på det vi lär oss och 
verkligen göra någonting åt det även om det vore på nivån ovanför oss så tror jag 
att man skulle nå bra resultat. För nu känns det som att vi har lärt oss det här och 
reflekterat över det här och sett att det finns någonting att göra men vi är snabbt 
tillbaka i gamla strukturer igen för ingenting annat ändras ju egentligen.” 

 
Andra betonade betydelsen av att aldrig skicka bara en från en avdelning på ett 
ledarskapsprogram, detta för att man skulle ha fler som pratade samma språk och förstå 
hur de kunde utnyttja det de lärt sig väl tillbaka i organisationen. Att coachningen hölls 
vid liv sågs däremot av de flesta som ett personligt ansvar. 
 

D i s k u s s i o n  
 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken påverkan ett ledarskapsprogram haft 
på deltagarnas ledarskap samt om och hur de kunnat använda detta i organisationen. 
Precis som alla studier så innehåller även denna studie sina begränsningar som är 
viktiga att ta hänsyn till vid bedömning av resultat och slutsatser. Hela studien är 
baserad på deltagarnas subjektiva upplevelser av programmets påverkan och detta 
innebär självfallet begränsningar för studien. Hade studien istället baserats på intervjuer 
av såväl överordnade chefer, deltagarna själva och medarbetarna hade kanske resultatet 
blivit mindre subjektivt och fått en annan tyngdpunkt. Hade utrymme funnits att följa 
Congers (1998) rekommendation för bedömning av effekt av ledarskapsprogram med 
såväl intervjuer som observationer hade säkert en mer mångfacetterad bild framträtt 
som fångat fler kvalitativa aspekter av hur ledarskapet påverkats. 
 
Vid de två telefonintervjuerna fanns inte samma möjlighet som vid de andra 
intervjuerna att tolka ansiktsuttryck, kroppsspråk och andra signaler. Detta kan ha gjort 
att relevanta följdfrågor inte i lika hög grad kunnat ställas och relevant information kan 
därmed ha fallit bort i datainsamlingen och sänkt kvaliteten för dessa intervjuer. 
Intervjuarens förförståelse i ämnet ledarskap kan ha hjälpt till att höja intervjuernas 
kvalitet genom att denne kunnat ställa relevanta följdfrågor baserat på denna tidigare 
kunskap. Det är vidare svårt att bedöma om antalet intervjuer var tillräckligt för studiens 
syfte. Deltagarna hade olika behov som ledare inför programmet och därför har 
programmet bidragit med olika saker till dem och dess betydelse för deltagarna har 
också varierat. Det var därför svårt att uppnå mättnad, det vill säga att deltagarna 
tenderade att återge samma information, kring mer än några av temana. De andra 
temana återkom bara hos några av deltagarna vilket gör att fler intervjuer eventuellt 
skulle ha behövts för att få en tydligare mättnad och samstämmighet i resultatet. Något 
som också uppmärksammades vid intervjuerna och som till viss del kan ha påverkat 
resultatet negativt är tendensen hos en del av respondenterna att svara sammanfattande 
vad deras kurskamrater varit med om och tyckt istället för att prata specifikt om vad de 
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själva upplevt. Detta kan ha gjort att vissa relevanta aspekter inte kommit med eller fått 
för stor plats i resultatet trots att följdfrågor i hög grad ställdes för att undvika detta. 
Programmet har också haft olika påverkan på de intervjuade och detta gjorde att vissa 
intervjuer var mycket informationsrika och andra mer fattiga på information vilket kan 
ha gjort att programmets positiva påverkan beskrivits i något för hög grad i relation till 
dess icke påverkan. 
 
Att sammanfatta intervjumaterialet till klara teman har ställt stora krav på att 
systematiskt och noggrant kunna hantera en stor mängd information och i denna process 
finns risken att någon relevant information inte kommit med till analysen. Studiens 
kvalitativa generaliserbart kan bedömas utifrån två olika perspektiv (Langemar, 2006) 
dels den inre generaliserbarheten det vill säga hur generaliserbart resultatet är för 
populationen om mellanchefer som gått programmet men också den yttre 
generaliserbarheten som handlar om hur generaliserbart resultatet är för andra ledare i 
ledarskapsprogram utanför Företaget. Det fanns hos de intervjuade en viss bredd och 
representerbarhet vad gäller kön, var i företaget deltagarna hörde hemma såväl 
organisatoriskt som geografiskt, hur många man var chef för samt hur länge man arbetat 
som chef vilket påverkat studiens inre generaliserbarhet positivt. Men mot detta talar det 
faktum att bara sex intervjuer genomfördes vilket man ska ha i beaktande vid 
bedömning av studien. Den externa generaliserbarheten är låg då samtliga sex deltagare 
var från en och samma organisation och resultaten därför är mycket situationsspecifika. 
De egenskaper och aspekter som ändå till viss del kan vara allmängiltiga för en större 
population är beskrivningarna av ledarutvecklingen, den stärkta självinsikten och de 
problem som finns för ledarutvecklingen att mynna ut i ledarskapsutveckling. Här råder 
också en viss samstämmighet mellan studiens resultat och tidigare forskning inom 
området. Användbarheten av studien ligger främst i att Företaget fått en kvalitativ 
återkoppling på vilken effekt ledarskapsprogrammet haft en tid efter dess slut, allt enligt 
Lundmarks (1998) rekommendationer på ett halvt till ett år. Eventuellt kan studien 
fungera som underlag för att ytterligare förbättra programmet eller för deltagares 
fortsatta reflektion över sitt lärande. 
 
Upplever deltagarna att de påverkats i sitt ledarskap som en konsekvens av programmet 
och i så fall hur? 
 
Självinsikt 
Temat självinsikt är det enda temat som var bestämt på förhand utifrån teorin. Ur 
intervjuerna har det framkommit att deltagarnas självinsikt stärkts. De beskriver alla 
detta på olika sätt men de säger alla att bilden av dem själva inte förändrats helt och 
hållet utan förstärkts eller kompletterats. Självinsikt beskrivs i litteraturen som ett 
samlingsbegrepp innehållande många olika aspekter. Självinsikt är en ökad förståelse 
för de egna styrkorna och svagheterna, hur dessa påverkar andra samt hur dessa styrkor 
och svagheter har skapats genom livet i de situationer man mött (Day, Zaccaro, Halpin, 
2004). Deltagarna berättar om något som liknar detta, att de i mötet och återkopplingen 
från de andra deltagarna förstått sig själva bättre och hur det påverkar dem i ledarrollen. 
En ökad självinsikt anses ge ledaren möjlighet att känna igen och skapa möjligheter för 
andra individer (Day, Zaccaro, Halpin, 2004). Flera betonar också att de fått större 
självförtroende som ledare i och med denna ökade självinsikt. En ökad självinsikt och 
ökat självförtroende ger goda förutsättningar för ledaren att agera mer effektivt i det 
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sociala sammanhanget, att i högre grad känna igen och skapa möjligheter för andra. 
Dessutom bidrar självinsikten med en förståelse hur ledaren på bästa sätt kan agera i 
sina roller och i sitt ansvar, hur han kan maximera deras bidrag till en grupp och vilka 
personliga tillkortakommanden de behöver undvika eller ändra (Day, Zaccaro, Halpin, 
2004). Detta framgår tydligt i intervjuerna att deltagarna fått testa sina olika sidor i 
programmets olika övningar och fått möjlighet att förstå såväl sina starka som svaga 
sidor vilket indikerar att humankapitalet utvecklats då de genom detta format en mer rätt 
bild av sig själva (Day, 2000).  
 
Den ökade självinsikten och den större förståelsen som framkommit i intervjuerna är 
nära besläktade, enligt London (2002) är självinsikt en förutsättning för att kunna förstå 
andra och en grundförutsättning för en effektiv transformativ ledare. Förståelsen av sig 
själv gör det möjligt för ledaren att anpassa sitt beteende efter situationens behov och är 
också en viktig förutsättning för att kunna utöva den individualiserade omtanke om 
medarbetaren som transformativt ledarskap använder sig av för att möjliggöra att 
medarbetarna utvecklas till högre nivåer (Bass & Avolio, 1994). Denna ökade 
självinsikt om hur de fungerar i ledarsammanhanget gör ledarna säkrare i sina roller och 
ger dem möjlighet att anpassa sitt beteende utifrån denna nya insikt. Detta är något som 
är viktigt och ses som en förutsättning för att verklig ledarskapsutveckling sker, att den 
ökade insikten också ger upphov till anpassning i någon form. Självinsikt och 
anpassningsförmåga hör ihop och utgör de två huvudkomponenter som 
ledarskapsutveckling handlar om (Day, Zaccaro, Halpin, 2004).  
 
Komplexitet och anpassningsförmåga 
Självinsikt och anpassningsförmåga kan vidare förstås utifrån de tre typerna av ökad 
komplexitet; socialt, beteendemässigt och kognitivt (Day, Zaccaro, Halpin, 2004). 
Några deltagare beskriver att det de lärde sig och reflekterade över på programmet nu är 
integrerat i deras sätt att tänka och vara, på ett mer eller mindre omedvetet sätt. Detta 
menar jag är en beskrivning av ökad komplexitet i tänkande, beteende och socialt. Ökad 
självinsikt rymmer utifrån deltagarnas beskrivningar ett mer differentierat och nyanserat 
sätt att uppfatta sig själva och sig själva i förhållande till andra och knyter tydligt an till 
social och kognitiv komplexitet i och med detta. Men de har även kunnat integrera dessa 
nya insikter med sig själva och sitt agerande i sociala situationer vilket gett dem en 
större komplexitet i sitt beteende som ledare. Ett exempel på detta är de deltagare som 
beskriver hur de har ett antal typsituationer som de använder och håller ordning på, 
vilket får tjäna som ett tydligt exempel på det som beskrivs som beteendemässig 
differentiering (Day, Zaccaro, Halpin, 2004). Deltagarna identifierar utifrån detta olika 
typsituationer i sin vardag och dess specika förutsättningar och kan då också agera med 
ett lämpligt beteende, i en lämplig roll, i den specifika sociala situationen. Genom den 
stärkta självinsikten äger ledaren således tillträde till den komplexitet som gör att denne 
lättare kan skilja ut och förstå situationers helhet och agera på ett för helhetens bästa sätt 
genom att anpassa sitt handlande på passande sätt (Day, Zaccaro, Halpin, 2004). 
 
Deltagarna har identifierat rollen som ledare som en speciell situation med specifika 
krav, förväntningar och problem. Rollen med dess ansvar, uppgifter och situationer har 
därmed begreppsliggjorts och gjorts möjlig att hantera och analysera på ett idémässigt 
plan. Möjlig att differentiera och att integrera såväl kognitivt, socialt som 
beteendemässigt (Day, Zaccaro, Halpin, 2004). Deras tankar om sin roll och funktion 
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som ledare sammanfaller i stort med det som utgör situationsanpassat ledarskap då de 
nämner att olika situationer kräver olika sorts ledarskap och att de förstår individernas 
behov bättre i och med programmet (Svedberg, 1992). Att rollen är identifierad 
möjliggör en slags utzoomning med reflektion och komplexitet i tänkande och 
agerande. Det är en ökad social komplexitet som hör samman med att de förstått sin roll 
bättre då den handlar om att förstå olika sociala situationer och de krav och problem 
dessa innefattar samt ens egen roll i detta samspel (Day, Zaccaro, Halpin, 2004).  
 
En ökad kognitiv komplexitet är också inblandad då man i och med programmet fått en 
utökad mer differentierad begreppsvärld kring ledarskap och alla dess roller, situationer 
och relationer. Sammantaget ger detta ledaren ett större informationsunderlag genom en 
bättre förmåga att inhämta, sortera och analysera information i rollen som ledare (Day, 
Zaccaro, Halpin, 2004). Deltagarna nämner att de i och med detta fått en större trygghet 
och säkerhet i rollen. De har också kunnat göra upp med en del uppfattningar om hur de 
borde vara eller borde agera som ledare vilket ger dem trygghet, de har kunnat skapa 
skillnad mellan rollen och deras person och därmed en nödvändig distans. Genom ökad 
komplexitet antas man också kunna snabbare kunna förstå och skapa mening och 
komma med möjliga lösningar i nya, bekanta eller komplicerade situationer. Detta 
beskrivs som anpassningsförmåga och då anses man äga en större förmåga att samtidigt 
tänka och handla på ett cykliskt sätt (Day, Zaccaro, Halpin, 2004). Det som kanske kan 
tolkas som en tillväxt i anpassningsförmåga är den trygghet och säkerhet att agera och 
fatta svåra beslut utan att oroa sig för mycket som några ledare beskriver. Detta tyder på 
att man litar på sin egen förmåga eller komplexitet i tanke och agerande, att utifrån den 
information man har tillgänglig genom sig själv eller sina medarbetare, skapa mening 
och agera i ovana situationer.  
 
Några beskriver att de nu kan känna igen och identifiera olika kategorier av 
typsituationer som dyker upp lite mer utifrån och vilket agerande som är lämpligt i 
dessa istället för att bara hamna i dem och tvingas improvisera. Den ökade komplexitet 
som ligger bakom detta identifierande gör det också möjligt för ledaren att utöva 
anpassningsförmåga. Detta framgår såväl från deltagarna som från litteraturen (Day, 
Zaccaro, Halpin, 2004). Ökad anpassningsförmåga bygger just på att en ledares 
beteendedifferentiering och beteendereportoar (komplexitet) ökat men har starka band 
också till social och kognitiv komplexitet (Zaccaro, 1999; refererad i Day, Zaccaro, 
Halpin, 2004).  Den ökade anpassningsförmågan framträder sammantaget inte lika 
tydligt ur resultatet som den stärkta självinsikten med ökad social och kognitiv 
komplexitet. Den ökade anpassningsförmågan riskerar att bli just en 
anpassningsförmåga som inte används nämnvärt eftersom det är en förmåga som kan 
användas först i ett socialt sammanhang. Hur mycket anpassningsförmågan blir använd 
och mynnar ut i ett mer effektivt beteende beror bland annat på vilka förutsättningar 
ledaren har att anpassa sitt beteende i sin ledarroll, vilket handlingsutrymme denne har. 
Dessutom är ökad anpassningsförmåga inte synonymt med att anpassning verkligen 
sker hos ledaren. Från resultatet är bilden grumlig, vissa verkar ha anpassat sitt beteende 
något medan andra inte gett exempel på detta utan snarare exempel på en större 
förståelse för rollen och hur man uppfattas som ledare.  
 
Mellanchefen upplever ofta en rollkonflikt på grund av att han både är följare och ledare 
i sina roller, en rollkonflikt med dubbla behov och kravbilder och mellanchefen behöver 
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hitta ett sätt att integrera dessa (Yukl, 1998). Denna förståelse för mellanchefens 
förutsättningar framgår tydligt att den ökat hos deltagarna samt att de genom 
programmet fått såväl stöd som kunskap i hur de ska hantera denna rollkonflikt. Att 
kunna hantera chefsrollen eller chefsrollerna är avgörande eftersom 
ledarskapsutveckling av vissa definieras just utifrån en persons kapacitet att vara 
effektiv i olika ledarskapsroller och processer (Day, Zaccaro, Halpin, 2004). Då 
möjliggörs ett effektivt samarbete som bidrar till mening och produktivitet i gruppen. 
Genom att använda denna definition för ledarskapsutveckling på detta program framgår 
det att deltagarnas medvetenhet om roller och processer i ledarskapet har ökat vilket gett 
dem större förutsättningar att vara effektiva i sitt ledarskap. 
 
Transformativt ledarskap? 
Coachningen hjälper dem med deras uppgift som ledare, nämligen att hjälpa 
medarbetarna vidare mot högre nivåer av prestationer (Bass & Avolio, 1994). 
Coachning verkar bli både ett verktyg för exempelvis medarbetarsamtal men också en 
ledarfilosofi för vad som är deras uppgifter som ledare. Fokus i deras ledarskap blir i 
och med synen på sig själva som coacher, att de fungerar mer transformativt, vilket 
beskrivs som att hjälpa och stödja individer att uppnå högre nivåer av ansvarstagande 
och fördelaktiga resultat (London 2002). Det betyder bland annat att de som chefer inte 
alltid behöver ha alla svar utan kan förvänta sig detta från medarbetarna, att man bollar 
tillbaka och bättre tar tillvara idéer från medarbetarna. Detta är ett tydligt exempel på 
hur ett mer transformativt ledarbeteende i form av intellektuell stimulering växt fram 
hos en del av ledarna (Bass & Avolio, 1994). Delegering, ett stöttande och 
uppmuntrande beteende med rum för personliga skillnader och idéer utifrån individens 
behov är det som nämns som individuell omtanke och är också en del av det 
transformativa ledarskapet (Bass & Avolio, 1994). Deltagarna beskriver detta lite olika 
men ungefär hälften ger konkreta exempel på hur de använder sig av medarbetarna på 
ett tydligare sätt eller att de förstått sitt ansvar som ledare i termer av att få andra att 
växa. De har förstått rollens förutsättningar, möjligheter och uppgifter samt stärkts i de 
olika ledarrollerna vilket gjort dem trygga som ledare. Coachning som metodik upplevs 
dock inte helt enkel, någon deltagare nämner att det bygger på att medarbetarna är 
mottagliga och intresserade av att bli coachade och att så inte alltid varit fallet. 
Coachning är egentligen ett sätt att lära hur man kan lära och därför fungerar den bra 
först då den som coachas är motiverad att lära (London, 2002).  
 
Av det transformativa ledarskapets fyra centrala begrepp träder som beskrivits ovan 
idealiserad omtanke och intellektuell stimulering ganska tydligt fram ur resultatet. De 
två andra centrala begrepp som hör till det transformativa ledarskapet är svårt att säga 
någonting om utifrån deltagarnas beskrivningar. Ingen av deltagarna säger konkret att 
de fått ökade nivåer av respekt eller förtroende från medarbetare som en konsekvens av 
programmet, det som hör till begreppet idealiserad påverkan (Bass & Avolio, 1994). En 
tolkning kan vara att det inte behöver betyda att detta inte skett men att en liten ökning i 
sådana variabler kan vara svårt att märka själv som ledare utan är kanske något som 
växer fram steg för steg. Det bästa vore att fråga medarbetarna hur de ser på saken, men 
det har inte denna studie haft möjlighet att göra. Men förutsättningarna för ökad respekt 
och förtroende från medarbetarna borde ha ökat i och med den ökade självinsikten hos 
ledarna och därmed också den ökade förståelsen från ledarnas sida gentemot 
medarbetarna som skett i och med programmet. Ett tydligare ledarskap med klarare 
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rolluppfattning skulle kunna bidra till detta. Om programmet gett ledarna en mer 
inspirerande motivation med förmåga att skapa mening och motivation hos 
medarbetarna genom bland annat ledarens eget engagemang (Bass & Avolio, 1994) är 
inte heller enkelt att avgöra. I de fall där arbetsgruppen tydligt påverkats och gett en 
bättre prestation på gruppnivå kan eventuellt ledarens inspirerande förmåga ha bidragit 
något. Men detta går inte att säga med säkerhet då den positiva effekten lika väl kan ha 
skett på grund av andra förändringar. 
 
Ledar eller ledarskapsutveckling? 
Resultatet går också att diskutera utifrån uppdelningen som Day gör mellan ledar- eller 
ledarskapsutveckling (Day, 2004). Genom denna uppdelning problematiserar han 
området ledarskapsutveckling genom att peka på skillnaden mellan inommänsklig 
kompetens och mellanmänsklig kompetens. I intervjuerna framgår det tydligt genom i 
stort sett alla teman menar jag att den inommänskliga kompetensen har ökat genom att 
individerna stärkts och deras kunskap om sig själva och sin situation har ökat. Den 
inommänskliga kompetensen har ökat vilket är synonymt med ledarutveckling om man 
använder Days beskrivning som checklista. Deltagarna har fått en sannare bild av sig 
själva och de beskriver att självinsikten stärkts och att deras kunskap, självförtroende 
och trygghet i rollen stärkts (Day, 2000). När det gäller frågan ifall 
ledarskapsutveckling ägt rum och den mellanmänskliga kompetensen ökat är svaret inte 
lika självklart eller tydligt. Ledarskapsutveckling ses som en funktion av eller som ett 
resultat av den inommänskliga kompetensen och beskrivs som ett socialt kapital där 
utbyte och relationer mellan människor är grundstenar genom de tre komponenterna 
ömsesidiga skyldigheter, förtroende och respekt (Day, 2000). För att 
ledarskapsutveckling verkligen ska ha ägt rum bör man alltså kunna ställa kravet att 
ledarens förmåga att skapa och bygga relationer ska ha ökat så att samarbete och 
effektivt resursutnyttjande blivit följden bland dem man leder (Day, 2000). En 
utveckling i ledarskap beskrivs också som en ökning i socialt kapital genom att skapa 
ömsesidiga band och respekt mellan människor i det sociala sammanhanget (Day, 
2000). Om den mellanmänskliga kompetensen ska ha ökat bör deltagarna enligt Day 
(2000) blivit mer socialt medvetna och fått ökade social förmågor att använda för att 
främja samarbete och för att utveckla andra.  
 
Med denna något kärva kravlista från Day lagd över resultatet tycks det som att 
ledarutveckling har skett framförallt hos några av deltagarna men blygsamt hos andra 
deltagare. Hälften av deltagarna beskriver en ganska tydlig ledarskapsutveckling, två 
genom att ge exempel på att deras arbetsgrupp fungerar bättre såväl internt som inom 
organisationen genom att man på olika sätt arbetar bättre och fungerar bättre 
tillsammans. Detta att till och med organisationen påverkas är en naturlig och möjlig 
konsekvens som kan ske av en ledarskapsutbildning (Boaden, 2006). Dessa ledare var 
relativt nya i ledarrollen och kanske ligger förklaringen till den större utvecklingen där, 
att de genom ledarskapsprogrammet kunnat mogna snabbare som ledare, en mognad 
som de andra till viss del redan hade genom att ha varit ledare en längre tid. Följden blir 
i så fall att programmet har störst effekt för dem som är nya i rollen som ledare och 
mindre för dem som är något mer vana. Det anses som viktigt att rätt ledarutbildning 
erbjuds till rätt ledare vid rätt tidpunkt för att den ska ha öka färdigheter och kunskaper 
(Collins & Holton, 2004). Resultatet pekar svagt i riktning mot att de som varit relativt 
nya som chefer har varit mer ”rätt” för ledarskapsprogrammet i termer av påverkan och 
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effekt. De övriga tre deltagarna beskriver inte en sådan utveckling som går att beskriva 
som en ledarskapsutveckling utan deras beskrivningar stämmer bättre överrens med 
ledarutvecklingens kriterier. De har inte på samma sätt gett exempel på att deras sociala 
kapital ökat genom programmet annat än att de fått ett nätverk över Företaget men har 
alla beskrivit att de utvecklat en högre social medvetenhet, en ökad social komplexitet 
som antas (Day, Zaccaro, Halpin, 2004) ge dem förutsättningar att vara mer effektiva i 
sitt ledarskap.   
 
Relationernas betydelse 
Nätverkets betydelse för de som genomgått ledarskapsprogrammet verkar vara stor för 
samtliga men fyller olika funktion för deltagarna. Att coachgrupperna fungerat som ett 
viktigt stöd och uppmuntran i chefsrollen under programmet är samstämmigt bland 
deltagarna. Många verkar också ha fortsatt att träffas i sina coachgrupper efter att 
programmet avslutats för detta chefsstöd eller också träffat individer från 
coachgrupperna för detta. De har haft möjlighet att bygga relationer på ett djupare sätt 
med människor som har liknande situationer som de själva och som därmed kan fungera 
som ventiler och som bollplank vid problem. Day menar att om sådana relationer 
fungerar som jämlika och ömsesidiga relationer kan vara ett stöd för ledaren i upp till 
20-30 år och därmed bygga mycket socialt kapital för dem båda (Day, 2000). Dessa 
nätverk av relationer som bildats har bidragit med stöd, gett inflytande och en förståelse 
för företaget i stort. På så sätt har de mål som finns med att inkludera nätverksbyggande 
i ett ledarskapsprogram uppnåtts hos deltagarna, nämligen att bryta ner hinder mellan 
funktionella områden i organisationen och därmed skapa breda nätverk för individen 
(Day, 2000). Nätverksbyggande utanför den egna organisatoriska enheten ger ledaren en 
möjlighet att överbrygga den formella strukturen i företaget och bidrar på så sätt med 
möjligheter i termer av informations- och entreprenörsmässiga öppningar (Day, 2000). 
Flera av deltagarna berättar också om den nytta dessa nya kontakter har för det dagliga 
arbetet, att ha relationer på olika platser i företaget kan hjälpa en framåt. Man vet vem 
man ska prata med i högre grad än tidigare för att få saker gjort och att man känner folk 
över hela företaget hjälper en. Dessa kontakter ses numera som nödvändiga i ens roll 
som chef. Det är nu inte längre ett måste för några av deltagarna att gå de formella 
vägarna för att få saker gjort och den sammantagna bilden som deltagarna berättar är ett 
bra exempel på de ökade möjligheter, ökat inflytande och fler öppningar som 
litteraturen kallar informations- och entreprenörsmässiga öppningar (Day, 2000). 
Nätverket anses hjälpa ledaren att i problemlösningssammanhang inkludera inte bara 
vad och hur utan även vem (Day, 2000) och det stämmer också väl överens med hur 
deltagarna använder sitt nya nätverk. De har genom nätverket fått ett ökat socialt kapital 
som för många är av stor nytta och till stort stöd. Mintzberg (Mintzberg 1973, refererad 
i Yukl, 1998) menar att detta med nätverk tillför ytterligare en roll som hör till 
ledarskapets uppgifter, nämligen en sambandsroll, som ledaren har som uppgift att sköta 
bra och som hör till effektivt ledarskap (Yukl, 1998).  
 
Vad upplever deltagarna att det krävs efter programmet, hos individen och hos 
organisationen, för att programmet ska få effekt? 
 
För att en ledarskapsutbildning ska ge effekt och resultera i kunskapsanvändning ställer 
Lundmark (1998) upp två villkor: att individen verkligen har lärt sig något under 
utbildningen och att det i arbetssituationen efteråt finns förutsättningar eller 
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handlingsutrymme för individen som genomgått programmet. Hon menar att det är 
handlingsutrymmet som sätter gränserna för kunskapsanvändningen, såväl det faktiska 
handlingsutrymmet som det upplevda handlingsutrymmet (Lundmark, 1998). Från 
resultatet går det dra slutsatsen att programmet bidragit till att deltagarna i varierande 
grad har lärt sig något genom att de fått insikter och kunskaper som hjälpt dem i deras 
roller som ledare. Hos vissa deltagare har programmet haft stor påverkan, hos andra 
mindre. De flesta deltagarna nämner att de skulle vilja ha någon slags uppföljning efter 
att programmet slutat om programmet skall fortsätta att bidra till utveckling på något 
sätt. De efterfrågar något återkommande från organisationens sida som gör att frågorna 
och reflekterandet om ledarskap hålls vid liv. Några föreslår en återkommande kollektiv 
uppföljning och andra föreslår en mer individuell uppföljning utifrån de behov som man 
upplever sig ha för att fortsätta utvecklas. Flera nämner att de upplevt programmet som 
en investering från företagets sida och att det därför är viktigt att inte glömma 
uppföljningen, vilket gör att programmet i så fall riskerar att bli en punktinsats istället 
för en investering på lång sikt för organisationen. Denna farhåga hos deltagarna har stöd 
också från forskningen där det menas att det kognitivt mer komplexa sättet att tänka 
kring ledarskap är reversibelt, det vill säga att vissa delar av den investering och 
förändring som skett i ledaren i och med programmet riskerar att gå tillbaka till 
ursprunglig nivå om inte handlingar utförs för att upprätthålla den högre nivån (Lance et 
al 1998, refererad i Day, Zaccaro, Halpin, 2004).  
 
Handlingsutrymme 
Det andra kravet som Lundmark (1998) ställer för att en ledarskapsutbildning ska ge 
effekt är att det i såväl det faktiska som det upplevda handlingsutrymmet finns 
förutsättningar för kunskapsanvändning för deltagaren. Här framträder en blandad bild 
från deltagarnas svar. Hälften av deltagarna nämner att det inte fanns några egentliga 
problem att använda det de lärt sig på programmet väl tillbaka i organisationen. 
Tvärtom så har programmet för dessa, som nämnts tidigare, bidragit till det som kan 
tolkas som ledarskapsutveckling som i viss mån märkts till och med i hur deras 
arbetsgrupp fungerar och arbetar. Men för den andra hälften så har inte samma 
utveckling skett. Detta kan delvis bero på att handlingsutrymmet varit begränsat i 
varierande grad vilket gjort det svårt för dem att använda den nya kunskapen i någon 
större utsträckning.  De har på olika sätt beskrivit att deras villkor dikteras på nivån över 
dem och att det på denna nivå inte finns en förmåga eller förväntan att använda det 
ledarna lärt sig i programmet så resultatet blir att ingenting ändras. En ledare som lärt 
sig någonting nytt anses som mest sårbar när hon återvänder från ett ledarskapsprogram. 
Då har personen en högre nivå av självmedvetenhet och förväntas omsätta den nya 
kunskapen in i handling. För att ledaren ska fortsätta att utvecklas behöver denne stöd 
att genomföra nya strategier och idéer (Day, Zaccaro, Halpin, 2004). Ett sådant stöd 
verkar ha saknats för några av deltagarna. Det stöd som de flesta nämner är istället stöd 
från personer i ledarprogrammets nätverk. Hollertz (2003) betonar vikten av att det 
finns förutsättningar för ledaren att utöva ett gott ledarskap i organisationen efter ett 
ledarskapsprogram och att krav och förväntningar tydligt preciseras gentemot 
deltagarna. För att ledarskapsprogrammet ska ha god effekt ställs alltså även krav 
gentemot överordnade chefer och den närmsta omgivningen (Hollertz, 2003). Det finns 
egentligen ingenting som tyder på att en sådan hänsyn eller sådant stöd har funnits från 
organisationen på ett samlat sätt vid uppföljningen av ledarprogrammet utan det verkar 
vara upp till varje överordnad chef att göra någonting bra av deras nyutvecklade ledare. 
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Detta sker sällan, vilket är en klar brist som gör det svårt för framförallt de ledarna med 
begränsat handlingsutrymme att göra någonting av den kunskap de fått. För att använda 
Days beskrivning så tillåts de inte ta steget fullt ut från ledarutveckling till 
ledarskapsutveckling eftersom ledarskapsutveckling sker i den löpande verksamheten, i 
det sociala sammanhanget (Day, 2004; Bass, 1998). Ledarskap är en högst social 
företeelse som kräver vissa förutsättningar, ett visst handlingsutrymme eller förväntan 
från organisationen som flera av deltagarna saknat i uppföljningen. Tvärtom så riskerar 
därför en del av de kvalitéer de utvecklat i form av t.ex. kognitiv komplexitet att gå 
tillbaka till ursprunglig nivå (Lance et al 1998, refererad i Day, Zaccaro, Halpin, 2004). 
Ytterst kan denna problematik med brist på uppföljning eller handlingsutrymme för 
ledaren vara grundad i vilken grundsyn som praktiseras gällande ledarskap i 
organisationen. Ses det endast som ett humankapital som utvecklas inom människan 
och som kan läras på en utbildning eller är det en kombination av human och 
mellanmänskligt kapital som i hög grad utvecklas i en process i hög grad beroende av 
det sociala samspelet med omgivningen? Denna brist på samlad och tydlig uppföljning 
från organisationen gör det svårt för organisationen att kvalitetssäkra effekten av 
programmet, den riskerar att bli stor hos vissa och mindre hos andra. 
 
Programmets integration i organisationen 
En horisontell integration i form av nätverksbyggandet finns i programmet i och med att 
deltagarna kommer från hela företaget. Det stöd som finns för deltagarna väl tillbaka i 
organisationen kommer inte ifrån överordnade chefer i första hand utan istället från det 
nätverk av ledare som gått programmet. Nätverket fungerar också som bas för 
inflytande och det framgår tydligt att deltagarna i sin ledarroll har stor nytta av att känna 
folk över hela organisationen. Därför går nätverket också att förstå i termer av ökat 
handlingsutrymme för deltagarna. Handlingsutrymmet ökar för dem i och med att de lär 
känna ett brett nätverk av nyckelpersoner inom organisationen. 
 
Det som tydligt saknas i strukturen kring ledarskapsprogrammet och som både 
litteraturen och vissa deltagare nämner betydelsen av är en vertikal integration av 
programmet i organisationen på så sätt att överordnade chefer involveras såväl före som 
under det att programmet pågår (Hollertz, 2003). Hollertz förordar alltså inte en 
integration efter programmet som en slags uppföljningsåtgärd utan betonar istället 
betydelsen av att integrera hela programmet vertikalt före och under det att programmet 
pågår. Detta verkar på många sätt vara en mer arbetskrävande lösning för 
organisationen än ren uppföljning efteråt men samtidigt en med förutsättningar för ett 
större helhetsgrepp och med en mer långsiktig ambition av ledarskapsutveckling redan 
före det att programmet ens startat. Finns det en tydlig förväntan före och under samt ett 
visst handlingsutrymme efter programmet har deltagaren stora förutsättningar för en 
ledarskapsutveckling och att investeringen får en god effekt (Hollertz, 2003). Ska 
ledarskapet påverkas i högre grad än vad som varit fallet bör detta tas i beaktande i 
fortsättningen eftersom utbildningar och kurser främst utvecklar ledaren, medan 
ledarskapet utvecklas i den löpande verksamheten (Day, 2004; Bass, 1998).  
 
Slutsats 
Slutsatser som går att dra utifrån ovanstående diskussion är att deltagarna i olika grad 
har påverkats positivt i sina ledarroller genom starkare självinsikt, större komplexitet 
socialt, kognitivt och beteendemässigt. I varierande grad hos deltagarna kan man finna 
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att programmet har ökat deras anpassningsförmåga och till viss del stärkt deras 
ledarskap till ett mer transformativt sådant. För hälften har dock utvecklingen stannat 
vid ledarutveckling och inte inneburit ledarskapsutveckling menar jag. Diskussionen 
ovan har också visat nödvändigheten av att integrera ledarprogrammet vertikalt hos 
överordnade chefer. Detta för att åstadkomma en mer integrerad och mer långsiktig 
ledarskapsutveckling samt att försäkra sig om att det finns ett nödvändigt 
handlingsutrymme för ledaren så att denne verkligen kan utveckla sitt ledarskap i 
verksamheten. Dessutom bör en tydligare återkommande uppföljning som innehåller 
såväl individuella som kollektiva inslag kopplas till ledarprogrammet.  
 
Ledarskapsprogram som ett sätt att öka ledarnas effektivitet verkar i denna organisation 
fungera till viss del. Den ökade förändringstakt som många organisationer ställs inför 
idag gör ledarskapsutveckling till något som snabbt kommer upp på agendan. Att 
utvärdera effekten av sådana program är viktigt då den kan variera stort. Förslag på 
vidare studier inom ämnesområdet är att studera effekten av ett program i en 
organisation som använder en tydlig och i organisationen integrerad uppföljning. 
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A p p e n d i x  -  I n t e r v j u g u i d e  
 

Jag studerar på Stockholms universitet och läser sista terminen på 
Personalvetarprogrammet (PAO) med inriktning mot psykologi och skriver uppsats 
kring en ledarskapsutbildning med syftet att se vilken påverkan ett ledarskapsprogram 
har på deltagarnas ledarskap. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och du är 
anonym i studien. Du är fri att avbryta om du önskar. När jag nämner 
”ledarskapsprogrammet” i mina frågor menar jag hela programmet inklusive internaten, 
uppgifterna mellan dem och det som eventuellt hänt efter programmet. 
 
Förtydligande tillägg efter den tredje intervjun: 
Det är inte ledarskapsprogrammets upplägg och komponenter som jag i första hand är 
intresserad av utan hur programmet har påverkat dig som ledare och i ditt ledarskap.  
 
Några frågor innan intervjun startar? 
 
Bakgrund  
Vad har du för bakgrund?  
Hur länge har du arbetat inom företaget? 
Hur ser din ledarroll ut idag? Hur många chef för? 
Hur länge har du varit chef? 
Hur länge har du arbetat på Företaget? 
 
Ledarskapet 
Hur upplevde du programmet generellt?  
Hur påverkade programmet dig som ledare? 
Har din syn på dig själv som ledare förändrats eller påverkats på nåt sätt?   (deduktiv) 
Har programmet påverkat ditt sätt att tänka eller agera som ledare? Hur? 
Vilka är dina största utmaningar som ledare? 
Har dessa utmaningar påverkats på nåt sätt av programmet? 
Hur skulle de du är ledare för beskriva dig som ledare? 
Har något förändrats gentemot dessa i och med programmet? 
Har din enhet/avdelning påverkats på något sätt av att du gått detta program? 
 
Eventuella effekter 
Kan du använda det du lärt dig i kursen i ditt ledarskap? Hur gör du? 
Vad krävs av dig för att det ska bli en god effekt av programmet? 
Vad krävs av organisationen för att ledarskapsprogrammet ska innebära effekt på något 
sätt? 
Anser du att det har varit några problem att tillämpa de nya kunskaperna i 
organisationen? 
 
Sammanfattningsvis 
Har kursen gjort dig till en bättre ledare? Hur? 
Är det någonting som jag inte frågat om men som du vill tillägga som handlar om hur 
programmet påverkat dig? 
 
Tack för hjälpen!  


