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EFFEKTER OCH HINDER VID EN INTERN LEDARSKAPSUTBILDNING   
– EN KVALITATIV ANALYS AV DELTAGARNAS UPPLEVELSER∗ 

  
Ulrika Hofman 

 
 

Många företag investerar i ledarskapsutbildningar i hopp om att få mer 
kompetenta ledare som kan generera mer framgång för företagen. 
Forskningen inom området visar dock att långt ifrån alla 
ledarskapsutbildningar är framgångsrika, då det finns många 
komponenter som kan hindra ledarskapsutbildningar från att vara 
effektfulla. Trots detta är det få företag som utvärderar sina 
ledarskapsutbildningar. Syftet med denna studie var att utifrån 
deltagarnas upplevelser, beskriva vilka effekter ett företags interna 
ledarskapsutbildning resulterat i samt vilka hinder som funnits för 
ledarskapsutbildningens framgång. Fyra chefer som genomgått 
företagets ledarskapsutbildning intervjuades och induktiv tematisk 
analysmetod användes. Ledarskapsutbildningen resulterade i kunskap, 
verktyg, feedback och kontaktnät, vilka gett cheferna en större trygghet i 
sitt arbete som varuhuschefer. Resultatet visar också på att aspekter i 
organisationen, utbildningens utformning, avsaknad av stöd och 
uppföljning samt individens mottaglighet hindrat ledarskapsutbildningen 
från att få optimal effekt. Stress och hög arbetsbörda påverkar detta 
faktum vilket bör studeras närmare i framtida forskning.   

 

 
Ett företags anställda är deras viktigaste resurs, men också oftast dess största kostnad. 
Det är därför viktigt att företagets anställda är högpresterande för att företaget ska uppnå 
lönsamhet. Ansvaret för att åstadkomma sådan personal ligger på organisationens 
chefer.  Chefernas medel är ledarskapet. Ledarskap kan definieras som ett utövande som 
koordinerar och vägleder en grupp till att arbeta och sträva mot de satta målen (Kaiser, 
Hogan & Craig, 2008). Ledarskapet i organisationen antas därför utgöra en central 
komponent för företagets framgång. Att ledarskapet verkligen påverkar organisationens 
prestation tas ofta för givet. Forskning på området har kunnat visa att det faktiskt finns 
ett samband (Kaiser, Hogan & Craig, 2008). Ledarskapets inverkan på organisationens 
ökade eller minskade framgång kan stå för upp till 45 % av påverkan (Day & Lord, 
1988; Thomas, 1988). Att ha duktiga och kompetenta ledare i sin organisation är alltså 
eftersträvansvärt. Av den anledningen använder sig många företag och organisationer 
idag av åtgärder för att utveckla sina ledare (Day, 2001). I Alimo-Metcalfe och Lawlers 
(2001) studie hade till exempel 82 % av de brittiska organisationer som undersöktes 
olika typer av ledarutvecklande insatser. I samma studie framgår också att en stor del 
utav de undersökta företagen prioriterar utvecklingsinsatser lika högt som 
organisationens andra angelägenheter (Alimo-Metcalfe & Lawler, 2001). Stora summor 
pengar investeras årligen i utvecklingsinsatser (Gibler, Carter & Goldsmith, 2000, 
refererat i Collins & Holton, 2004). Detta gör företag i hopp om att investeringarna ska 
resultera i att organisationen presterar bättre tack vare mer kompetenta ledare. Men hur 
ser det egentligen ut i verkligheten? Har utvecklingsinsatserna en positiv inverkan på 
individerna och organisationen i stort?  

                                                 
∗ Tack till medverkande i studien, företagets personalchef samt tack till handledare Niklas Hansen 
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Ledarskapsutbildningar och deras effekter 

Organisationers utvecklingsinsatser syftar till att utveckla utbildningsdeltagarnas 
ledarskapsförmåga. Detta kan antingen göras genom att utveckla individens kunskap, 
förmågor och självkännedom eller genom att utveckla individens sociala och 
relationella färdighet och medvetenhet (Day, 2001). Några av de vanligaste typerna av 
utvecklingsinsatser kommer att redogöras för. För enkelhetens skull kommer begreppet 
ledarskapsutbildningar att användas för alla typer av utvecklingsinsatser framöver. Det 
finns både interna och externa ledarskapsutbildningar. Internutbildningar arrangeras och 
hålls av det specifika företaget och syftar till att utveckla företagets egna anställda. 
Externa utbildningar arrangeras däremot av utomstående företag och organisationer och 
deras ledarskapsutbildningar är riktade till många olika företag och deras anställda. 
Utvecklingsinsatsernas olika upplägg och pedagogiska idé gör att de får olika 
utformning. En del ledarskapsutbildningar är förlagda på en kursgård och har det 
klassiska undervisningsmodellen med föreläsningar (Day, 2001). Andra varvar 
föreläsningar med gruppövningar, rollspel och diskussioner. I sin review av 
ledarskapsutbildningsområdet sammanställer och redogör Day (2001) för andra vanliga 
sätt att utveckla ledare på, nämligen 360-graders feedback, coaching, mentorskap, 
nätverk, arbetsuppgifter (job assignments) och action learning. Dessa sätt förutsätter en 
mer direkt kontakt med individens vardagliga arbete. 360-graders feedback innebär att 
feedback kring en persons prestation inhämtas från olika perspektiv, så som chefer, 
medarbetare och kunder. Feedback kan därigenom öka självinsikten och intresset för 
förändring hos personen ifråga. Coachning syftar till att förbättra en individs prestation 
med hjälp av exempelvis en chef som fortlöpande har ett målinriktat och uppföljande 
förhållningssätt gentemot personen. En individ kan med hjälp av en mentor få andra 
perspektiv på organisationen och verksamheten. Genom att skapa sig nätverk och 
kontakter utanför sin arbetsgrupp ökar möjligheten till affärer, utbyten och stöd.  Med 
arbetsuppgifter menar Day (2001) att företaget utvecklar individen genom att sätta 
individen på utmanande eller obekanta arbetsuppgifter eller positioner. Befordran, 
jobbrotation och att positionera personer utomlands är några metoder som är vanliga i 
sammanhanget (Day, 2001). Vid action learning, vilket på svenska benämns 
erfarenhetslärande, ligger fokus på att lära genom att göra, det utförs i team där 
deltagarna får problemlösande roller, de ska arbeta med organisationens 
frågeställningar, ett lagbeslut krävs som sedan ska presenteras (Revans, 1986). 
 
En del forskning är gjord på området för att undersöka om ledarskapsutbildningar har 
någon effekt på individen och på organisationen i stort. Forskningen bekräftar dock inte 
enhälligt synen att alla ledarskapsutbildningar verkligen ger positiva resultat och lönar 
sig. Forskningen visar nämligen på att det råder en del variation när det kommer till hur 
effektiva ledarskapsutbildningar är. Burke och Days (1986) metaanalys om 
ledarskapsutbildningars effektivitet anses vara något av en klassiker i sammanhanget 
(Collins & Holton, 2004). Mellan åren 1951 och 1982 undersökte Burke och Days 
(1986) ledarskapsutbildningar och fann att de genomsnittligt hade en måttlig effekt. 
Effekterna delades upp i fyra olika kategorier med följande effektstyrka: subjektivt 
upplevt lärande .34, faktiskt lärande .38, subjektivt upplevt beteende .49 och 
konstaterade resultat .67.  
 
Collins och Holton (2004) gjorde en metaanalys avseende ledarskapsutbildningars 
effektivitet på de efterföljande åren, 1982 – 2001. De delade upp effekterna i kategorier 
delvis inspirerade av Burk och Days föregående studie. Effekterna delades upp som 
objektiva och subjektiva på den ena nivån och som lärande och prestation på den andra 
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nivån. Med subjektiv effekt avsågs skattningar som byggde på individernas subjektiva 
upplevelser medan objektiva var effekter som var faktiska och konstaterade. 
Lärandekategorin avsåg individuella effekter och delades upp i dels förändrad kunskap, 
attityder och förmågor och dels förändrat beteende. Prestationseffekten avsåg effekter 
på organisationen i stort så som reducerade kostnader (Collins & Holton, 2004). Collin 
och Holtons metaanalys visade på att effekterna av utbildningarna varierade stort och att 
ledarskapsutbildningarna hade starkast effekt på individernas kunskap och beteende, 
medan de verkade ha mindre effekt på organisationens prestation. De fann alltså inget 
starkt stöd för att lärande och förändrat ledarskap innebär framgångar för organisationen 
i stort(Collins & Holton, 2004). Collins och Holton diskuterar kring orsakerna till detta. 
Dels menar de att det kan bero på det fåtal tillgängliga ledarskapsutbildningar som 
omfattade utvärderingar av organisationella effekter. Svårigheterna med att mäta 
organisationella effekter kan också ha påverkat detta faktum. De spekulerar också över 
att de stora skillnaderna i effekt mellan de olika utbildningarna kan bero på den stora 
spridningen gällande utbildningarnas utformning. Skillnaderna tror de också skulle 
kunna förklaras av den stora variation mellan företagens förberedelser och analyser av 
behoven med utbildningen samt hur väl utbildningen är förankrad med organisationens 
övriga mål.  
 

De aspekter som Collins och Holton (2004) diskuterar kan påverka effekten av 
ledarskapsutbildningar har fått stöd i forskning gjord av Alimo-Metcalfe och Lawler 
(2001). Alimo-Metcalfe och Lawlers studie fann flertalet faktorer i organisationen och 
utbildningen som kan hindra ledarskapsutvecklande insatser från att bli framgångsrika. 
Dessa hinder kan efter egen sammanställning se ut enligt följande: 
 

Hindrande faktorer i organisationen: 

• Vag och oklar definition av begreppet ledarskap inom organisationen  
• Traditionella chefer och organisationskulturer kan bromsa utveckling och 

förändring 
• Dåligt stöd från organisation och chefer försvårar utbildningsdeltagarnas 

utveckling. Stöd och uppmuntran behövs, såväl under utbildningens gång som 
efter avslut för att vidmakthålla fortsatt implementering och förändring 

• Många konkurrerande krav från organisationen gör att lite tid blir över för 
utveckling  

• HR avdelning med låg status i organisationen riskerar att ge utbildning låg status 
 
Hindrande faktorer vid programmets planerande och utformning: 

• Dålig analys av vilken typ av utbildning företaget behöver  
• VD och ledningsgrupp är inte delaktiga och värdesätter utbildning  
• Dålig analys av vad deltagarna på utbildningen behöver för att utvecklas 
• Subjektivt uttagande av deltagare till utbildningarna kan göra att fel personer går 

utbildningarna 
• För korta program som inte erbjuder tid att hinna uppleva, reflektera och 

utvecklas 
• Utbildning som inte är kopplad till organisationens kärnverksamhet och 

strategiska mål. En stark action learning approach på utbildningen med konkreta 
frågor kring personliga och organisationella ämnen rekommenderas.  
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Det finns ett flertal studier som undersökt framgången hos ledarskapsutbildningar som 
utformats i enlighet med rekommendationerna i Alimo-Metcalfe och Lawlers (2001) 
artikel. Boaden (2006) undersökte en sådan ledarskapsutbildning och fann att 
utbildningen visade sig vara framgångsrik. Boaden (2006) fann dock att deltagare i 
studien hade svårt att överföra delar av utbildningen till verkligheten på grund av deras 
dagliga arbete och andra krav. Bowerman (2003) studerade ett företags 
ledarskapsutvecklingsprogram vars utformning byggde på ”action learning” principen. 
Det programmet visade sig vara framgångsrikt och hade positiva effekter på företaget. 
En studie gjord av Giber, Carter och Goldsmith (1999, refererat i Day, 2001) undersökte 
350 företags ledarskapsutbildningar och fann att de mest framgångsrika metoderna var 
mentorskap, action learning och 360-graders feedback. För att metoden med utmanande 
arbetsuppgifter (job assignments) ska vara framgångsrikt och utvecklande för individen 
är det viktigt att utvärdering görs och att stöd ges (Ohlott, 1998, refererat i Day, 2001) 
Tid för reflektion, stöd och uppföljning är också viktiga för att nå framgång med 
metoden action learning. Detta är något som Conger och Toegel (2003) tar upp i sin 
studie. Day (2001) förespråkar en kombination av metoderna feedback, coaching, 
mentorskap, nätverk, job assignments och action learning för att säkra en så god effekt 
som möjligt. En viktig förutsättning för att ledarskapsutbildningar ska ha någon effekt 
är att utbildningsdeltagaren är öppen och mottaglig för lärande och förändring (Alimo-
Metcalfe & Lawler, 2001; Day, 2001).   
 
Forskningen inom ledarskapsutbildningsområdet visar alltså på att det råder stor 
variation i utbildningarnas effektivitet och att det finns många faktorer som kan hindra 
en ledarskapsutbildning från att bli framgångsrik. Trots detta utvärderar företagen sällan 
sina ledarskapsutvecklande insatser. Alimo-Metcalfe och Lawlers (2001) studie visade 
att 60 % av de brittiska företagen som ingick i studien inte utvärderade och följde upp 
sina insatser.  
 

Mot bakgrund av det oklara läget kring ledarskapsutbildningars effekter behövs mer 
forskning inom området. Denna studie avser bidra till detta forskningsområde genom att 
låta deltagare från ett företags interna ledarskapsutbildning ge sin bild av utbildningens 
framgång. Studien utgör också en del i företagets utvärdering av utbildningen vilket kan 
hjälpa företaget i vidareutvecklingen av utbildningen.  
 
Syftet med denna studie är att utifrån deltagarnas upplevelser, beskriva vilka effekter ett 
företags interna ledarskapsutbildning resulterat i samt vilka hinder som funnits för 
ledarskapsutbildningens framgång.   
  

 
Metod 

 
Kontext 
Studien gjordes på ett företag inom detaljhandeln som säljer elektronik. Företaget 
kommer i fortsättningen att kallas Företaget. Bokstaven ’X’ förekommer i citaten i 
resultatet vilket symboliserar företagets namn. Företaget hade cirka 1600 anställda och 
ett sjuttiotal varuhus runtom i Sverige. Ett femtiotal av dessa var egna varuhus och ett 
tjugotal drevs på franchisebasis. Studiens författare var under tiden studien 
genomfördes, själv anställd på företaget.  
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Varje varuhus hade en varuhuschef som var chef över alla som arbetar i varuhuset. 
Varuhuset var sedan uppdelat i olika avdelningar; lager, kassa, och flera olika 
försäljningsavdelningar kallade data/tele, tv & hifi och vitvaror. Varuhusets anställda 
arbetade på en av dessa avdelningar och varje avdelning hade en egen chef som var 
ansvarig för sin avdelning och den personal som arbetade där. Avdelningscheferna 
utgjorde på så vis mellanledare. 
 
Företaget erbjöd flertalet internutbildningar med syftet att kompetensutveckla sina 
anställda. Vissa utbildningar berörde försäljning och riktade sig till säljare, kassa och 
lagerpersonal. Andra utbildningar som gavs berörde ledarskap på olika nivåer i 
organisationen och riktade sig då mot antingen avdelningschefer eller varuhuschefer. 
Det beslutades i samråd med företagets personalchef att studien skulle undersöka en av 
dessa senast nämnda internutbildningar. Den utbildningen som valdes kallades 
varuhuschefsprogrammet vilken var en så kallad trainee-utbildning för nya och blivande 
varuhuschefer. Utbildningen kallas i fortsättningen för varuhuschefsprogrammet.  
 
Varuhuschefsprogrammet 2008/2009 

Den aktuella utbildningsomgången av varuhuschefsprogrammet hade åtta deltagare och 
avslutades i skiftet mars/april det året då studien gjordes. Samtliga deltagare den 
utbildningsomgången var personer som nyligen headhuntats och rekryterats till 
organisationen. Samtliga deltagare innehade varuhuschefspositioner under 
utbildningens gång. Organisationen hade traditionellt sett främst rekryterat till 
varuhuschefsprogrammet och varuhuschefspositionen internt tidigare. Deltagarna var då 
ofta yngre, och arbetade som mellanledare inom organisationen och innehade alltså inte 
varuhuschefsposition under utbildningen. Då de nyrekryterade varuhuscheferna ansågs 
vara duktiga ledare men var obekanta med företagets arbetssätt och kultur, förändrades 
varuhuschefsprogrammets innehåll för att bättre passa deras andra behov. Den aktuella 
varuhuschefsprogramomgången hade således som avsikt att förmedla företagets kultur 
och koncept och ämnade ge insikt i företagets olika delar, arbetsmetoder och strategier. 
Det var alltså en internutbildning som var väldigt inriktad mot att ge information om det 
specifika företaget och dess marknad samt tillhandahålla verktyg för att lyckas i sitt 
arbete inom organisationen och bidra till företagets tillväxt jämfört med konkurrenter. 
Utbildningen behandlade inte några formella ledarskapsteorier utan ledarskapet 
genomsyrade de områden som togs upp.  
 
Varuhuschefsprogrammet pågick under ett års tid med sex mötestillfällen som var och 
en pågick i tre dagar. Utbildningen var uppbyggd så att de olika tillfällena behandlade 
olika teman: försäljning, lager & kassa, säljledarrollen, resultat och ledarskap. Ämnena 
behandlades med hjälp av föreläsningar, diskussioner och gruppuppgifter. Vid ämnet 
svåra samtal/konflikthantering användes också rollspel som sedan efterföljdes av 
feedback från deltagare och utbildare. Utbildarna på varuhuschefsprogrammet bestod av 
nyckelpersoner inom företaget såsom VD, driftskoordinator, personalchef, 
utbildningsansvarig, ekonomichef, säkerhetschef, logistikchef, försäljningschefer med 
flera som utbildade inom sina respektive områden. En extern föreläsare togs in en gång 
under programmet för att behandla ämnet presentationsteknik. Deltagarna fick också 
uppgifter att utföra i sina varuhus mellan gångerna vilka skulle presenteras vid 
nästkommande utbildningstillfälle. Bland annat skulle de praktisera på varuhusets olika 
avdelningar för att få kunskap om avdelningarnas natur och arbetssätt. Programmets 
examensuppgift var att upprätta en affärsplan för sitt varuhus för nästkommande år. 
Affärsplanen skulle sedan presenteras för företagets ledningsgrupp och utbildare och 
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feedback gavs. En utvärdering i enkätform delades ut efter varje utbildningstillfälle samt 
efter programmets slut för att få feedback på varuhuschefsprogrammet.  
 

Deltagare 

Företagets personalchef informerade om vilka åtta personer som deltagit i det senaste 
varuhuschefsprogrammet. Hon berättade vidare att en av deltagarna inte närvarat vid 
samtliga utbildningstillfällen. Då personen av den anledningen inte kunde antas ha lika 
stor erfarenhet av utbildningen som de övriga deltagarna ansågs personen som olämplig 
att ingå i undersökningen. Detta då man bör handplocka undersökningsdeltagare som 
kan antas ge så god information som möjligt av det man avser undersöka (Langemar, 
2008). En annan utav deltagarna på varuhuschefprogrammet befann sig vid tillfället för 
undersökningen under hård belastning. Då personalchefen inte ville belasta personen 
ifråga ännu mer genom att ställa upp som undersökningsdeltagare, avrådde hon från att 
ta med personen i urvalet över möjliga undersökningsdeltagare. Sex personer kvarstod 
därefter och samtliga tillfrågades om de var intresserade av att ställa upp som 
undersökningsdeltagare. En utav dessa tackade nej med motiveringen att han inte hade 
tid då han upplevde sig vara under väldigt hög belastning. Resterande fem tillfrågade 
ställde upp som undersökningsdeltagare. En av dessa personer hade tidigare intervjuats i 
en pilotstudie och det bestämdes att en uppföljande telefonintervju skulle hållas med 
personen i fråga inför denna studie. Denna uppföljande intervju lyckades dock aldrig 
genomföras vilket resulterade i att det slutliga antalet deltagare blev fyra.  
 
De fyra deltagarna i denna studie var mellan 39 och 48 år gamla med ett medelvärde på 
42 år. Tre utav deltagarna var män och en var kvinna. Tre arbetade som varuhuschefer 
för varuhus runt om i Sverige och den fjärde hade en ny typ av tjänst kallad operating 
manager. Tjänsten förekom främst i stora varuhus. Som operating manager arbetade 
man tillsammans med en formell varuhuschef i sitt varuhus. Två deltagare var chefer 
över 25-27 anställda, en deltagare var chef över 35 anställda och den sista var chef över 
45 anställda. Samtliga deltagare hade arbetat från ett år till ett och ett halvt år på 
företaget. De hade tidigare arbetat inom branscherna detaljhandel, livsmedel och 
restaurang och hade mellan 12 och 30 års erfarenhet av att vara chefer. Studiens 
författare hade under sin tid som anställd på företaget tidigare kommit i kontakt med två 
av undersökningsdeltagarna. Resterande deltagare var för författaren helt okända.   
 
Den röda tråden i chefernas egna definitioner av sina arbetsuppgifter var att driva ett 
varuhus till att leverera resultat. Detta menade de uppnås genom att motivera, coacha 
och utveckla sina medarbetare samt genom att leda, fördela arbetet, delegera ansvar, 
göra de anställda delaktiga och genom att sätta och följa upp mål.  
 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av intervjuer av semistrukturerad art. Frågorna som ställdes 
var öppna och inspirerades av den intervjuguide med förslag på frågor som användes 
under intervjuerna. Följdfrågor ställdes för att förtydliga och för att kunna komma 
djupare in i vissa ämnen. Erfarenhet av att utföra djupintervjuer finns då jag tidigare gått 
kursen gruppsykologi och intervjumetodik på Stockholms universitet. Jag har mycket 
kunskap och erfarenhet av företaget där de intervjuade arbetar, eftersom jag själv 
arbetar där, men jag saknar erfarenhet av att vara chef vilket kan ha både sina för - och 
nackdelar i sammanhanget. Under intervjuerna har jag dock försökt att motverka 
nackdelarna genom att ställa så oförutfattade frågor som möjligt för att få så bra 
information som möjligt kring det jag ville undersöka.   
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De tilltänkta personerna tillfrågades om de var intresserade av att ställa upp på att bli 
intervjuade om deras upplevelser som ledare, och de tackade ja. Intervjupersonerna 
informerades om att intervjuerna skulle spelas in och att inspelningen inte skulle höras 
av någon annan än mig själv. Vidare fick intervjupersonerna reda på att syftet med 
inspelningen var att säkerställa att intervjumaterialet i uppsatsen skulle återges korrekt 
och ordagrant. Intervjupersonerna upplystes också om att de hade rätt att avbryta 
intervjun om de skulle vilja samt att de intervjuade inte skulle kunna identifieras i 
uppsatsen.  
 
Tre av intervjuerna utfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, i avskildhet på kontor 
och i konferensrum. Under två av dessa intervjuer uppstod ett fåtal korta avbrott, då 
anställda behövde komma in och hämta något eller fråga något. Den fjärde intervjun 
utfördes i ett avskilt läsrum i ett bostadshus eftersom personen för tillfället var 
pappaledig. Den intervjupersonen hade med sig sitt spädbarn i vagn under intervjun. 
Barnet lekte med en skallrande leksak under första delen av intervjun innan barnet 
somnade. Detta skallrande läte visade sig sedan under transkriberingen tidvis utgöra en 
svårighet att höra vad som sades.   
 
Analys 

Metoden som användes var induktiv tematisk analys. Inga förutbestämda 
frågeställningar eller teorier låg som grund för studien utan material samlades först in 
för att sedan analyseras och kopplas samman med passande teorier. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant och lästes sedan upprepade gånger. Materialet analyserades 
och nyckelord lyftes fram ur texten. Då materialet med tillhörande nyckelord var 
omfattande, gjordes avgränsningar så att endast nyckelord som ansågs besvara studiens 
syfte skulle få ingå i denna studie. Nyckelord som ansågs vara effekter av utbildningen 
samlades ihop och nyckelord som ansågs utgöra hinder för att effekter ska uppstå i 
samband med utbildningen samlades ihop. Nyckelord som ansågs höra ihop 
grupperades därefter samman. Alla citat som beskrev en viss grupp nyckelord samlades 
ihop för att säkerställa att ingen aspekt i materialet gick förlorad under textskrivandet. 
Efter att brödtext skrivits till varje grupp kunde citaten börja tas bort. Endast de mest 
målande citaten behölls och fick ingå i texten. Efter vissa omformuleringar av 
gruppernas rubriker var temana klara. Sedan utarbetades en figur för att synliggöra 
resultatet. De effekter och hinder som presenteras i resultatet har sedan kopplats till 
teorier och forskning inom ledarskapsområdet och psykologiområdet.  

 
 

Resultat 
 

Vilka effekter har den interna ledarskapsutbildningen resulterat i? 

Utbildningen har genererat flera effekter som gett deltagarna en större trygghet i sitt 
arbete som varuhuschefer inom organisationen. En effekt är att deltagarna fått kunskap 
om företaget, rollerna, arbetssättet och kulturen inom organisationen samt insikt om 
branschen. Utbildningen har också gett deltagarna instrumentella verktyg och redskap 
som hjälper dem i deras arbete. Deltagarna har vidare fått feedback under utbildningen 
vilket utvecklat dem i deras arbete. Utbildningen har slutligen utgjort ett socialt nätverk 
där deltagarna utbytt erfarenheter och fått stöd. Effekterna gås igenom mer nedan.  
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Kunskap om företaget och branschen 

Utbildningen har dels gett deltagarna kunskap om företaget och dess uppbyggnad. 
Bland annat har deltagarnas uppgift att praktisera på varuhusets olika avdelningar gett 
dem kunskap om de olika avdelningarnas roller och arbetssätt. I detta ingår också 
kunskap om vad som krävs för att lyckas på de olika avdelningarna. De har också fått 
kunskap om vad de som varuhuschefer förväntas kunna. Att få kunskap om hur saker 
och ting fungerar och bör fungera inom företaget har gett deltagarna en större trygghet 
och kontroll över driften av varuhuset.         
 

”Det kan vara något på en avdelning som inte fungerar och då är det mycket lättare 
att följa upp, styra upp och gå in mer i detalj. Och själv veta vad den här personen 
borde göra och varför gör den inte det. Kanske coacha lite. Det kunde man inte 
innan.”    

 

Utbildningen har också gett deltagarna kunskap om branschen och dess tänk. Detta har 
varit extra värdefullt för de deltagare som inte arbetat inom den branschen tidigare. 
Deltagare som upplevt att deras affärsmässiga sätt att tänka inte fungerat i den nya 
branschen har behövt anpassa detta till vad som är möjligt inom den specifika 
branschen. Deltagarna upplever också att utbildningen gett dem insyn och kunskap i 
kulturen på företaget vilket i förlängningen bidragit till att deltagarna bättre kunnat 
införliva kulturen i sig själva.  
 
Instrumentella verktyg 

Deltagarna har under utbildningen fått instrumentella verktyg vilka de haft stor nytta av 
i sitt dagliga arbete. De har bland annat flera datasystem tillhands som de lärt sig 
använda. Med hjälp av datasystemen kan de hitta information de behöver och hitta 
lösningar på olika problem. De känner större trygghet som följd av att kunna hantera 
dessa datasystem och verktyg.    
 

”Sen har jag blivit duktigare på [butiksdatasystemet]. Det är en massa fördelar. Jag 
kan plocka ut siffror innan jag pratar med någon och vara väl förberedd. Det är 
framför allt när någon ska få lite negativ feedback… och man kan dela ut siffrorna 
och visar på att det inte är så som de säger. Tidigare var man tvungen och lita på 
dom.”  

 
Att göra en affärsplan för sitt varuhus, vilket var utbildningens examensuppgift, är en 
konkret produkt som deltagarna haft nytta av och används i den dagliga driften av 
varuhuset. Användandet av affärsplanen har gett de anställda i varuhuset ett större 
ägandeskap då affärsplanen utgör ett verktyg för varuhusets framgång vilket gynnar alla 
som arbetar i varuhuset.  
 

”Den här affärsplanen vi har gjort nu. Den var ju en sådan grej, jag tror inte jag 
hade gjort någon sådan för det här huset i alla fall om inte jag hade gått den 
[varuhuschefsprogrammet]. Och den här kommer hjälpa mig hela året. […] och det 
gjorde också att vi får ett ägandeskap som jag tror att vi inte hade lika starkt innan 
[…] Och egentligen är nog detta det som gett mig mest för det är ändå nyckeln till 
nästa år när vi ska nå vår bonus. Så det använder jag ju.” 

 
Något annat på utbildningen som varit lärorikt och utgjort ett verktyg som nyttjats av 
deltagarna var övningen i svåra samtal och konflikthantering. Övningen har influerat 
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deltagarnas arbete med att åstadkomma ett bra arbetsklimat i ledningsgruppen och i 
varuhuset generellt. En deltagare berättar till exempel att den antagligen har ett samtal 
på gång med en anställd som luktar ofräscht. Deltagaren känner en större trygghet inför 
att ha ett sådant svårt samtal tack vare övningen på utbildningen.  
 
En deltagare berättar också att övningen använts för att utveckla sin egen personals 
förmåga i konflikthantering och svåra samtal vilket också påverkat personerna privat. 
Ledningsgruppen i dennes varuhus fick nämligen i uppgift att berätta om en konflikt 
eller störning som personerna har hemma privat. De fick sedan i uppgift att ta upp det 
med personen i fråga och sedan berätta för resten av ledningsgruppen och 
varuhuschefen hur samtalet hade gått. Övningen har på så vis utvecklat såväl 
utbildningsdeltagaren som andra i dennes omgivning.  
 
Positiv och negativ feedback 

Deltagarna upplever att de under utbildningens gång fått mycket bra feedback från både 
utbildare och deltagare. Den feedbacken som varit positiv har gett deltagarna bekräftelse 
på att saker de gjort verkligen varit rätt. Den negativa feedbacken har varit nyttig då den 
visat på saker som deltagarna måste bli bättre på. En deltagare berättar att han vid 
presentationstekniksövningen fick feedbacken att han var dåligt förberedd vid sin 
presentation. Denna övning gav honom insikt att planering och förberedelse var saker 
han behövde arbeta med. Resultatet är att han idag börjar planera inför möten långt 
innan och begränsar antalet punkter för att inte dra över den satta mötestiden. 
Feedbacken under utbildningen har på så sätt utvecklat deltagarna och påverkat deras 
prestationer till det bättre.    
 

”Jag har haft så mycket personalmöten i mina år som är oplanerade. Skriver ihop en 
agenda 8 minuter innan. […] nu börjar jag säkert en vecka innan. […] Och så 
försöker jag hålla en tidsram också. För det är jag expert på att dra över. […] På 
senaste personalmötet var dom [de anställda i varuhuset] imponerade att jag höll 57 
minuter. Dom sa att det kan dom nästan satsa pengar på att det aldrig skulle hålla 
[...] Nu vet jag att jag kan hålla mig på en timme. Men jag kan inte ta tio punkter då. 
Det funkar inte. Ska det vara en timme så är det tre punkter för mig.” 

 
Kontaktnät och stöd 

En effekt som utbildningen gett är att deltagarna fått ett värdefullt kontaktnät inom 
företaget. Deltagarna har bland annat fått träffa och lära känna organisationens 
ledningsgrupp och de ansvariga för företagets olika delar vilket gett dem kännedom om 
vilka i organisationen de kan vända sig till vid ett visst problem. Detta har gett 
deltagarna en större trygghet i deras fortsatta kontakt med dessa kontaktpersoner. Nyttan 
av att träffa och lära känna andra personer i samma situation som de själva har också 
varit stor. Deltagarna har haft väldigt givande diskussioner och ett stort utbyte av 
varandras idéer, erfarenheter och problem.   
 
Behovet av kontakt och stöd är till synes stort då deltagarna har fortsatt hålla kontakten 
efter utbildningens slut. De ringer och mailar varandra när de behöver uppmuntran eller 
ett gott råd. Deltagarna planerar också att träffas några gånger per år ute i varandras 
varuhus för att ytterligare utbyta idéer.   

 
”Och nu till exempel har jag [namn], som precis tagit över [ett varuhus], han har 
jättemycket problem med butiksstandard. Det är klart att då känner jag ett visst… 



                                                                               10 

jag vill gärna stötta honom där. Så om han mailar om något eller om han är trött och 
seg eller då försöker man hjälpa till så mycket man bara kan. Och det tror jag inte 
att jag hade gjort om jag inte vart på det här programmet för då hade jag inte känt 
honom.”  

 
Avslutningsvis uppger deltagarna att de är nöjda med varuhuschefsprogrammet. Ibland 
hade dock deltagarna svårt att så kort tid efter utbildningens slut peka på någon direkt 
effekt av utbildningen. Trots detta är deltagarna övertygade om att de påverkats. De 
menar att småsaker har snappats upp här och var och samlats i en ”ryggsäck” som de 
bär med sig och som de kan plocka fram när det behövs. Då deltagarna genomgått flera 
andra ledarskapsutbildningar på sina tidigare företag har till exempel ämnen som 
presentationsteknik och konflikthantering även tagits upp där. Trots detta anser de att 
det bara är positivt med upprepning eftersom det alltid är något nytt som fastnar. 
Varuhuschefsprogrammet tycks enligt deltagarna själva alltså haft inverkan på deras 
lärande och utveckling. Effekterna som presenterats ovan har i förlängningen bidragit 
till att deltagarna upplever en större säkerhet och trygghet i sitt arbete vilket gör att de 
vågar ta mer plats. Följande citat får här beskriva detta och avsluta denna del av 
resultatet.  
 

”Jag tar nog för mig lite mer för jag känner mig mer säker på X. På det sättet har jag 
nog ändrat lite grann. Jag står nog upp lite hårdare för oss så att säga.” 

 
 

Vilka hinder har funnits för ledarskapsutbildningens framgång? 

De hinder som funnits för att ledarskapsutbildningen ska få full framgång är: aspekter i 
organisationen, ledarskapsutbildningens upplägg, avsaknad av utbildarnas uppföljning, 
stöd och tillgänglighet mellan utbildningstillfällena samt deltagarnas inställning och 
mottaglighet för utbildningen. Hindren redogörs för mer ingående nedan.  
 
Organisationen 

Flera aspekter i organisationen har hindrat deltagarna från att kunna implementera 
ledarskapsutbildningen fullt ut. Dessa aspekter utgörs av en påfrestande mailstruktur 
inom företaget och att deltagarna själva upplever sig vara under stor arbetsbelastning. 
Intervjupersonerna berättar att under en vanlig dag kan de få 50 mail som alla skickas 
från olika personer på huvudkontoret. Det blir på så vis många mail som ska läsas, 
åtgärdas och besvaras av mottagarna vilket tar mycket tid i anspråk. Ibland får 
deltagarna också mail som inte är riktade till dem som de måste läsa och sedan radera. 
Dessa mail uppfattas som onödiga och syftet med dessa mail tycks inte vara tydliggjort 
för mottagarna. Denna mailstruktur skapar frustration och stress hos deltagarna då 
mycket tid ägnas kontorsarbete vilket stjäl tid från deltagarnas eget lärande och 
utveckling samt att utrymmet för att vara tillgänglig för sina anställda och möjligheten 
att utveckla och coacha dem minskar.  
  
Deltagarna upplever generellt en stor arbetsbörda som ökar under utbildningens 
pågående. Under utbildningstiden ökar nämligen deras dagar borta från den dagliga 
driften samtidigt som de har uppgifter som de ska genomföra hemma i varuhuset till 
nästa utbildningstillfälle. Deltagarna upplevde tidsbrist och stress som följd av att den 
dagliga driften av varuhuset skulle hinna kombineras med utbildningen och dess 
hemuppgifter. ”Hemläxorna” som deltagarna fick i uppgift att göra under utbildningen 
blev av den anledningen ibland bortprioriterade vilket resulterade i att vissa deltagare 
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inte gjorde sina uppgifter och därför inte heller kunde presentera dem vid 
nästkommande tillfälle. Det får som konsekvens att effekten av det som avses läras går 
förlorad.  
 

”När man sitter där på möten och kurstillfällen [och blir uppmanade] ’då ska ni gå 
hem och göra det här’. Det är inget vi hellre vill, men så kommer man hem och ska 
släcka bränder […] Kanske 60 % av det man vill testa rinner ut i sanden för man 
hade inte tiden när man kommer hem.”  

 
Utbildningens utformning 

Flera aspekter i utbildningens utformning har utgjort hinder för optimalt lärande hos 
deltagarna. Deltagarna poängterar det centrala i att ha mycket praktik på utbildningen då 
de upplever att det krävs mycket övning för att uppnå färdighet. De ser därför gärna att 
utbildningen ännu mer varvar föreläsningar och övningar med hemuppgifter. Deltagarna 
hade gärna sett att en större del av utbildningen tog plats på varuhus. De anser nämligen 
att de hade lärt sig mer på att vara ute i ett konkret varuhus och titta samt praktisera. 
Genom att besöka andra varuhus som är speciellt duktiga i olika avseenden hade de fått 
se i praktiken hur det borde gå till vilket hade gett dem inspiration och ett kollektivt 
lärande hade uppstått. Att dessutom få besök i sitt eget varuhus och få feedback på det 
anser deltagarna också hade varit oerhört lärorikt.  
 
Deltagarna upplevde det som de hade stort behov av att ställa frågor, diskutera och 
utbyta erfarenheter under utbildningen. De upplevde dock inte att utbildningen gav 
tillräckligt med tid till förfogande för detta. Det upplevdes snarare som att utbildarna 
ville klämma in så mycket som möjligt vilket resulterade i en känsla av korvstoppning. 
Deltagarna hade hellre sett att man drog ner på mängden och gjorde plats för 
fördjupning och reflektion. Att inte ge utrymme för frågor och diskussion när sådant 
behov finns utgör på så vis något som hindrat deltagarnas lärande.  
 
Ett annat problem som framkom var att tiden mellan tillfällena kändes för knapp för att 
hinna göra utbildningens uppgifter, implementera förändringar och hinna se effekter av 
gjorda uppgifter och förändringar. Det föreslogs att utbildningen skulle löpa under 
längre tid än ett år för att öka möjligheten att göra uppgifterna på utbildningen samt att 
se effekter av gjorda förändringar.   
   

”… varför jag tror att jag behöver mer tid är för att jag vill få mitt hus att fungera. 
Om jag gått en kurs så behöver jag sätta kursen i praktiken i huset. Och då får jag ju 
kanske inte effekten direkt […] och så ska du på en ny utbildning bara tre veckor 
senare eller en månad senare då vet jag inte om den uppgiften blir fullföljd riktigt 
till hundra procent. Kanske jag behöver 3 månader för att se resultatet på den första 
utbildningen.” 

 
Intervjupersonerna ansåg också att de skulle ha lärt sig mer och upplevt mindre stress 
om de varit friställda under utbildningens gång, alltså att de inte skulle haft ett eget 
varuhus att ansvara för under tiden. Detta då intervjupersonerna tyckte det var väldigt 
tufft att lyckas hinna med både utbildningens uppgifter samtidigt som den dagliga 
driften av varuhuset skulle skötas.  
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Avsaknad av stöd, uppföljning och tillgänglighet 

Stöd och uppföljning av deltagarna mellan utbildningstillfällena är något som 
deltagarna saknade. Detta tycks ha utgjort ett hinder för deltagarnas lärande och 
utveckling. Ett samtal från utbildarna då och då under utbildningens gång hade utgjort 
en slags kontroll att hemuppgifterna arbetades med och om det fanns någon realistisk 
tidsplan för genomförandet. Eventuella oklarheter eller problem med genomförandet av 
hemuppgifterna hade på så vis kunnat lösas. Detta hade kanske kunnat avhjälpa det 
faktum att vissa uppgifter inte gjordes av deltagarna. Då uppgifterna inte gjordes kunde 
man inte heller presentera uppgiften nästkommande träff och få feedback på sin 
prestation vilket är en del i ens lärande och utveckling.  
      
Coachning, feedback och stöd i direkt form är också något som efterfrågas. Att 
kontaktpersoner besöker deltagarna i sina varuhus och ger dem feedback och 
vägledning på deras beteende och arbete i det egna varuhuset skulle haft en utvecklande 
inverkan på personernas ledarskap och varuhusets drift.  
  

”… vi skulle haft en mentor till varje person som kommer ut till oss, […] en gång i 
månaden och se hur det gick, så att säga "live". Se hur man klarar sig. Tror det är 
jätteviktigt speciellt med nya varuhuschefer i nytt företag att man får den här 
stöttepersonen...” 

 
Deltagare upplevde också att utbildare och andra nyckelpersoner inom företaget inte 
fanns tillgängliga för frågor mellan utbildningstillfällena på grund av dessa personers i 
övrigt höga arbetsbelastning. Deltagarnas lärande kan ha hindrats när deltagarna haft 
frågor som inte kunnat besvaras då de ansvariga personerna varit svåra att få tag på.  
 
Individens inställning och mottaglighet 

Något som kan utgöra ett hinder för att effekter ska uppstå som följd av en 
ledarskapsutbildning är individens egen personlighet, inställning och vilja att påverkas. 
En ledarskapsutbildning kan skapa effekter förutsatt att individen är öppen för lärande 
och förändring. Deltagare som tycker att deras egna befintliga ledarstil eller 
kompetensnivå är bra är antagligen inte lika öppna och mottagliga för vad utbildningen 
har att ge vilket får som konsekvens att de inte tar till sig utbildningen. Flera deltagare 
hade svårt att minnas vissa ämnen som behandlades under utbildningen vilket tyder på 
att dessa delar inte satt några spår hos dem. De förklarade detta med att de generellt är 
mest uppmärksamma när de själva tycker att ämnet känns viktigt, intressant eller 
givande. Denna inställning kan ha varit en bidragande faktor till att vissa hemuppgifter 
inte gjordes.  
  

”… jag går nog väldigt mycket på vad jag själv känner och tänker. […] Antingen är 
jag för mycket dominant, för gammal eller tror för mycket att mitt sätt är bra. Så där 
kanske det är svårt att göra [personens namn] till att tänka X. Att få en injektion av 
X.”  
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Figur 1. Huvuddragen av ledarskapsutbildningens effekter och hinder utifrån deltagarnas upplevelser. 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att utifrån deltagarnas upplevelser, beskriva vilka effekter 
ett företags interna ledarskapsutbildning resulterat i samt vilka hinder som funnits för 
ledarskapsutbildningens framgång.   
 
Studien har funnit att ett flertal effekter uppkommit som följd av 
ledarskapsutbildningen. Deltagarna har genom varuhuschefsprogrammet fått kunskap 
om företaget och hur branschen fungerar. I detta ingår ett kunnande om företagets roller 
och arbetssätt samt en insikt i företagets kultur. Utbildningen har också gett deltagarna 
instrumentella verktyg som hjälper dem i deras dagliga arbete. Kunskap om företagets 
datasystem är en del i detta. Examensuppgiften att göra en affärsplan utgör en konkret 
produkt av utbildningen som blivit ett verktyg i deltagarnas arbete. Den positiva och 
negativa feedbacken som deltagarna fått under utbildningens övningar har gett dem 
insikt i vilka aspekter som de gör bra och vilka aspekter som de behöver arbeta med. 
Detta har utvecklat deras presentationsteknik och gett dem större trygghet i att hålla 
svåra samtal och hantera konflikter. Deltagarna har genom utbildningen fått ett 
kontaktnät som är givande. De har fått lära känna företagets nyckelpersoner vilket 
skapat en trygghet i deras fortsatta kontakt. Deltagarna vänder sig också till varandra för 
stöd och utbyte av idéer. Varuhuschefsprogrammets effekter har gett deltagarna större 
trygghet i organisationen vilket gjort att de vågar ta mer plats.     
 

Före:  
Då ledarna är nya i 
organisationen känner de 
osäkerhet på grund av 
okunskap om företaget, 
dess arbetssätt och 
kultur. 

Efter: 
Deltagarna har fått en 
större trygghet i sitt arbete 
tack vare den kunskap, 
verktyg, feedback och 
sociala utbyte som 
utbildningen gett. 

Ledarskapsutbildningen 
består av:  
• Information 
• Övningar och rollspel 
• Praktik, uppgifter och läxor 
 

Hinder: 
• Aspekter i organisationen 
• Utbildningens utformning 
• Inget stöd eller uppföljning 
• Individens mottaglighet 
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Studien har dock också funnit ett flertal aspekter som hindrat deltagarnas lärande och 
möjlighet till implementering av utbildningen i vardagen. Deltagarnas situation i 
organisationen präglas av stor arbetsbelastning, tidsbrist och upplevelser av stress vilket 
ibland fått som konsekvens att uppgifter som hör till utbildningen bortprioriterats till 
förmån för den dagliga driften av varuhusen. Organisationens mailstruktur är en del som 
bidragit till detta. Upplägget på ledarskapsutbildningen påverkar också utbildningens 
effekter. Deltagarna upplever att det funnits för lite tid för diskussion och frågor vid 
utbildningstillfällena. Tiden mellan utbildningstillfällena har upplevts som för kort för 
att hinna göra uppgifter och förändringar samt hinna se effekter av dessa. Det önskas 
också att större del av utbildningen hade varit förlagd till varuhus och i direkt anslutning 
till det dagliga arbetet då detta hade varit väldigt lärorikt. Avsaknaden av uppföljning, 
stöd och tillgänglighet från utbildare mellan utbildningstillfällena har också påverkat 
möjligheten till lärande. Slutligen har också deltagarnas inställning och mottaglighet till 
utbildningen hindrat deras lärande och utveckling.   
 
Både styrkor och svagheter kan alltså associeras till den aktuella utbildningsomgången 
av varuhuschefsprogrammet. En styrka är att utbildningsanordnarna verkar ha studerat 
utbildningsdeltagarnas kunskaper och luckor inför utbildningens start och utbildningen 
har anpassats till denna omgångs deltagare vilket är en viktig faktor för att få 
framgångsrika ledarskapsutbildningar (Alimo-Metcalfe & Lawler, 2001). En annan 
styrka är att utbildningen utformats och hållits av såväl HR-avdelningen som företagets 
VD och andra nyckelpersoner inom företaget. Detta menar Alimo-Metcalfe och Lawler 
(2001) kan ge utbildningen hög status och tyngd. Utbildningen har också använt sig av 
flera olika utbildningsmetoder vilket ökar möjligheten att utbildningen blir 
framgångsrik (Day, 2001). Att deltagarna under utbildningen haft i uppgift att praktisera 
på varuhusens olika avdelningar kan jämföras med utbildningsmetoden kallad ”job 
assignments” där man sätts på utmanande och obekanta uppgifter för att få mer kunskap 
och utvecklas (Day, 2001). Deltagarna har tack vare praktiken fått kunskap om rollerna 
och arbetssätten på de olika avdelningarna vilket tyder på att utbildningsmetoden varit 
framgångsrik. Examensuppgiften som bestod i att göra en ekonomisk affärsplan har 
också varit till stor nytta för deltagarna i den dagliga driften av varuhusen. I och med 
dessa aspekter har utbildningen varit starkt kopplad till organisationens kärnverksamhet 
och strategiska mål vilket är en annan styrka (Alimo-Metcalfe & Lawler, 2001). Under 
utbildningens gång genomförde också deltagarna gruppuppgifter rörande företaget som 
skulle redovisas vilka kan liknas vid action learning-metoden (Day, 2001). En annan 
metod som förekommit under utbildningen har varit feedback. Feedbacken har hjälpt 
deltagarna att utvecklas vilket tyder på metodens framgång vid lärande (Day, 2001). 
Deltagarna har med hjälp av varandra skapat ett nätverk där de kan utbyta idéer och 
inhämta stöd vilket varit väldigt givande. Nyttan med sådana nätverk för lärandet är 
också något som poängteras av Day (2001).  
 
Hindren har motsatt påverkat lärandet i negativ riktning. En svaghet har varit att 
företaget inte stöttat och följt upp deltagarna tillräckligt under och efter utbildningen 
vilket bland annat lett till att hemuppgifter inte gjorts. Detta är något som Alimo-
Metcalfe & Lawler (2001) särskilt poängterar vikten av i sin studie. Övriga chefer i 
organisationen bör tänka på att vara mer stödjande och coachande (Day, 2001) i sitt 
förhållningssätt till anställda som går en utbildning för att personerna verkligen ska få 
utrymme att implementera utbildningen och utvecklas som följd av den. Stöd och 
uppföljning är också centrala för vidmakthållandet av effekter av ledarskapsutbildningar 
(Alimo-Metcalfe & Lawler, 2001). Organisationen och utbildningens upplägg har också 
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ibland gjort det svårt för deltagarna att hinna kombinera utbildningens uppgifter med 
det dagliga arbetet som varuhuscheferna samtidigt hade att sköta (Alimo-Metcalfe & 
Lawler, 2001). Deltagarna upplevde stor arbetsbelastning, tidsbrist och stress på grund 
av detta vilket ibland ledde till att vissa utbildningsuppgifter bortprioriterades vilket 
hindrat deltagarnas lärande och utveckling. Ett upplägg med mer luftig 
utbildningsagenda och större avstånd mellan utbildningstillfällena hade gett mer tid för 
praktik, lärande och reflektion (Alimo-Metcalfe & Lawler, 2001) och hade antagligen 
minskat deltagarnas upplevelse av stress. Det är viktigt att organisationen erbjuder 
tillräckligt mycket verktyg och resurser till sina anställda för att de ska kunna möta en 
högre arbetsbelastning och fler krav. Balansteorier inom stressforskningen menar att 
stress uppkommer om det råder obalans mellan en individs resurser och krav (Karasek 
& Theorell, 1990). Utbildningen har tillhandahållit en del instrumentella verktyg men 
det är tydligt att individerna inte haft tillräckligt med resurser för att kunna möta de 
påfrestningar som utbildningen inneburit vilket kan förklara personernas upplevelser av 
stress. En annan komponent som påverkar stressen är närvaron av stöd från 
omgivningen (Karasek & Theorell, 1990). Deltagarna saknade stöd från organisationen 
vilket bidragit till deras stressupplevelser. Deltagarna har som kompensation försökt 
stötta varandra vilket utgjort en trygghet i sammanhanget. En annan aspekt som negativt 
påverkar effekten av ledarskapsutbildningar är individens personlighet, inställning och 
mottaglighet till utbildningen (Alimo-Metcalfe & Lawler, 2001; Day, 2001). Man kan 
spekulera i huruvida fenomenet self-serving bias (Coleman, 2002) påverkat deltagarna 
att attribuera motgångar under utbildningen till omgivningen. Kanske kan deltagarna 
själva sägas bära skulden för att de inte hunnit göra vissa av utbildningens uppgifter? 
Om de hade planerat sin tid bättre hade de kanske hunnit göra både utbildningens 
uppgifter och de dagliga sysslorna. Deltagarna verkar ha haft svårt att hantera 
arbetsbördan. Oavsett vems fel detta är, är det tydligt att ledarskapsutbildningen bör 
utbilda mer beträffande stresshantering och tillhandahålla verktyg som delegering och 
prioritering så att deltagarna kan hantera de ökade kraven. Annars finns risk för att 
deltagarnas stressupplevelser kan resultera i utbrändhet (Perski, 2006) vilket får 
negativa konsekvenser för såväl individen som organisationen.  
 
Studiens resultat visar att deltagarna upplever att varuhuschefsprogrammet gett effekter 
vilka påverkat deltagarnas kunskaper, förmågor och beteenden. Detta överensstämmer 
med tidigare forskning som visat att ledarskapsutbildningar haft påverkan på deltagarna 
(Burke & Day, 1986; Collin & Holton, 2004). Studien visar dock också på att faktorer 
funnits vilka hindrat ledarskapsutbildningen från att bli optimalt framgångsrik. Detta 
överensstämmer också med tidigare forskning som visar på vilka hinder som finns och 
vad som krävs för att ledarskapsutbildningarna ska uppnå framgång (Alimo-Metcalfe & 
Lawler, 2001). Denna studies resultat har i dessa avseenden många likheter med 
Boadens (2006) studie. Bådas undersökta ledarskapsutbildningar har genererat positiva 
effekter, men problem och hinder har funnits vilket försvårat lärande och 
implementering av utbildningen i deltagarnas vardag. Ur ett strikt utbildningsperspektiv 
verkar utbildningen ha haft begränsad effekt på deltagarnas lärande vilket till stor del 
berott på strukturella hinder i organisationen och utbildningen samt på grund av 
deltagarnas höga arbetsbörda. En styrka med utbildningen, vilken kan tänkas varit rätt 
oavsiktlig från utbildarnas sida, är dock det nätverk som deltagarna skapat vilket 
förhoppningsvis även i fortsättningen kommer vara deltagarana till stor nytta. Slutsatsen 
är således att varuhuschefsprogrammet, efter en sammanvägning av de effekter och 
hinder som framkommit i och med utbildningen, på så vis kan sägas varit delvis 
framgångsrik. 
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Då studien bygger på tolkningar av ledarskaputbildningsdeltagarnas egna upplevelser 
uttalar den sig endast om effekter sett från deltagarnas perspektiv. Man kan inte utifrån 
detta resultat fastställa om ledarskapsutbildningen fått konkreta positiva effekter på till 
exempel varuhusens eller organisationens framgång. För att veta säkert om utbildningen 
varit effektiv bör man mäta och undersöka effekterna med hjälp av andra instrument och 
metoder, så som medarbetarundersökningar, personalomsättning och 
försäljningsstatistik. Denna studie har således endast utgjort en del i företagets 
utvärdering av varuhuschefsprogrammet omgång 2008/2009.  
 
Då studien utförts på hälften av varuhuschefsprogrammets totalt åtta deltagare kan man 
nog säga med ganska stor säkerhet att utbildningens dimensioner, effekter och hinder 
täckts in väl, speciellt då deltagare som antogs kunna ge så god information som möjligt 
handplockades vilket ger ett gott kvalitativt representativt urval (Langemar, 2008). 
Personerna skiljde sig åt gällande faktorer som kön och boendeort. Deltagarna kan dock 
trots detta anses vara rätt homogena då liten skillnad mellan deltagarna rådde avseende 
ålder, erfarenhet och tid på företaget. En del generaliseringar inom denna specifika 
utbildningsgrupp borde alltså kunna göras. Däremot är möjligheterna att generalisera till 
andra grupper mindre då både deltagare, företag och utbildningar kan skilja sig mycket 
åt.  
 
Man kan spekulera i om resultatet hade sett annorlunda ut om personerna som inte blev 
intervjuade hade ingått i studien. Stor upplevd arbetsbörda var nämligen orsaken till att 
flera personer inte ingick i studien. Detta är särskilt intressant eftersom studiens resultat 
visade på att stor arbetsbörda utgjorde ett stort hinder för utbildningens effekt. Kanske 
hade en annan bild av varuhuschefsprogrammet och dess effekt framkommit som 
snarare pekat på att programmet inte varit framgångsrikt alls. Då ingen bortfallsanalys 
gjorts är denna fråga inte möjlig att svara på.  
 
Man kan också fråga sig huruvida intervjupersonerna skulle ha sagt andra saker, om 
intervjuaren varit helt obekant för samtliga av dem. Upplevelsen var dock att 
intervjupersonerna gick långt i sin öppenhet då de avslöjade personliga detaljer och 
svagheter under intervjuerna vilket kan förklaras med att de verkar ha haft stort 
förtroende för mig som intervjuare. Kanske kan intervjupersonernas vetskap om att jag 
också var bekant med organisationen påverkat detta faktum. Utifrån detta är min 
bedömning att studien inte borde ha påverkats i negativ riktning.  
 
Studien har visat på såväl effekter av utbildningen, som hinder vilket lett till brister i 
deltagarnas lärande. Denna kunskap kan bidra till vidareutvecklingen av företagets 
varuhuschefsprogram samt andra utbildningar vilket i förlängningen kan påverka 
företagets framtida utbildningsdeltagares lärande och prestation. Resultatet av studien 
överstämmer som tidigare nämnts med tidigare forskning men mer forskning behövs på 
området. Då utbildning och dess följder är ett väldigt komplext fenomen är det i 
dagsläget svårt att konstatera huruvida ledarskapsutbildningar verkligen haft effekt på 
organisationen i stort eller inte. Det är alltså särskilt viktigt att forskning speciellt 
undersöker ledarskapsutbildningars objektiva effekter på organisationen i stort, för att 
säkert kunna fastställa när ledarskapsutbildningar har framgång och lönar sig för företag 
att investera i. Vidare forskning borde också titta närmare på hur stress och hög 
arbetsbelastning påverkar ledarskapsutbildningars framgång då denna studie har visat 
att detta utgjort ett hinder för deltagarna att tillgodogöra sig utbildningen fullt ut.  
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Som framgick av inledningen så kan ledarskapet svara för upp till 45 procent av 
organisationens framgång (Day & Lord, 1988; Thomas, 1988). Det visar på att 
resterande procent förklaras av andra saker. Ledarskapet kan som framgått bromsas upp 
och fastna på vägen ut i organisationen. Kanske borde företagen och forskarna inte 
enbart fokusera på utveckling av ledarna utan även titta närmare på det som omger varje 
ledare, nämligen medarbetarna. Kanske är det så att utbildningsinsatser som innefattar 
en hel arbetsgrupp skulle ge bättre resultat. Uttrycket ”ensam är inte stark” kan passa in 
i detta sammanhang för utan sina medarbetare blir det svårt för en ledare att lyckas. 
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