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FÖRORD
Denna rapport är en delrapport inom ramen för ett longitudinellt forsknings- och
utvecklingsprojekt vid HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings
universitet. Det övergripande projektets syfte är att beskriva och analysera
förutsättningar för en förbättrad koordination bland toppchefer i en växande och
geografiskt expanderande organisation, samt hur koordinationen cheferna
emellan kan förstås i termer av en kollektiv lärprocess. Som en del i detta större
projekt har det även ingått att göra vissa fördjupningsstudier. Denna rapport är
en sådan fördjupningsstudie där fokus varit på effekter av en
ledarutvecklingssatsning som genomförts under ett antals års tid i en del av
organisationen. Det empiriska underlaget samlades in under våren 2009.
Rapporten har tagits fram i ett nära samarbete mellan forskarna i projektet.
Cecilia Höglund och Lisa Östman, studenter vid PA-programmet i Linköping,
har även samlat in och presenterat empirin inom ramen för sin kandidatuppsats
”Ledarutvecklingsprogram - användbart eller ej?”. Vi vill speciellt tacka de
personer på fallföretaget som öppnat sina dörrar och tagit av sin tid för att
möjliggöra vårt intervjuande.
Linköping oktober 2009
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1 Inledning
Kraven på dagens chefer i arbetslivet är stora och intresset för ledarutveckling är
minst lika omfattande. Många organisationer runt om i världen investerar
ansenliga summor pengar i just ledarutveckling (Clarke, Butcher & Bailey,
2004; Day, 2001; Nilsson, 2005). Utvecklandet av ledares kompetenser anses av
många vara en viktig konkurrens- och överlevnadsfaktor i dagens globala
arbetsliv (Leskiw & Singh, 2007; Yukl & Lepsinger, 2004). Några
återkommande frågor bland personer intresserad av ledarutveckling är: Vad
uppnår vi för effekter med ledarutvecklingen? Tar cheferna med sig det de lärt
sig från utbildningen och använder i organisationen?
Även om ledarutveckling är en frekvent återkommande aktivitet i arbetslivet
så är kunskapsläget mycket begränsat. Exempelvis kan inte publicerade studier
om ledarutveckling mäta sig med alla de studier om ledarskap som produceras.
Storey (2004, s.3) beskriver detta faktum som att ”… the ways in which
leadership qualities might be produced carry considerably less popular appeal
than the wider leadership mystique”. Han uppskattar att antalet studier om
ledarutveckling utgör mindre än 5 % av det totala antalet studier som produceras
om ledarskap. Detta mönster är förmodligen giltigt även för Sverige om man ska
tro Nilsson (2005). Även om han visar att antalet studier om ledarutveckling i
Sverige har ökat sedan den första studien under sent 1960-tal så är det totala
antalet studier om ledarutveckling och dess effekter fortfarande mycket
begränsat. Är ledarutvecklingen lösningen med stort L för en organisation om
önskar utveckla såväl sina chefer som organisationen i stort? I denna rapport
sammanfattar vi erfarenheterna från en empirisk studie med fokus på effekter av
ledarutveckling.
Syftet med föreliggande rapport är att beskriva och analysera effekter av
ledarutveckling på individ- och organisationsnivå. Utgångspunkten för denna
analys är en empirisk studie av en del av ett globalt verkstadsindustriföretag
baserat på intervjuer med de chefer som genomgått ett ledarutvecklingsprogram
samt ledningen vid detta företag. Följande mer specifika frågeställningar har
formulerats:
1) Vilka föreställningar har cheferna och ledningen om hur kunskaperna från
ledarutvecklingsprogrammet används?
2) Vilka faktorer, i den studerade organisationen, påverkar kunskapernas
användande?
3) Vilka organisatoriska och individuella effekter, om några, har
kunskapsanvändningen gett?
Med begreppet ledarutveckling menar vi organiserade aktiviteter som en
arbetsgivare ger i syfte att utveckla chefers kompetens, det vill säga kunskaper,
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färdigheter, beteenden och samarbetsförmågor som är relevanta för chefer i
deras arbete (jfr. Nilsson, 2005; Yukl, 2010; Yukl & Lepsinger, 2004). Vi vill
också förtydliga att begreppen chef och ledare används som varandras
synonymer i denna rapport. Vidare gör vi i denna rapport ingen skillnad mellan
den ibland förekommande uppdelningen mellan kortsiktiga resultat samt
långsiktiga effekter av en utbildningsinsats (jfr. Lundmark, 1998). Vi väljer, i
likhet med Nilsson (2005), att enbart använda benämningen effekter när vi
skriver om utfallet av en utbildningsinsats.

1.1 Företagets verksamhet
Det studerade företaget, med ungefär 100 anställda, är del av en privatägd,
global koncern. Företaget fungerar som en utvecklingspartner till sina kunder
och har också en produktionsavdelning som tillverkar kompletta elsystem,
elektronik samt mekanik. De senaste åren har varit turbulenta då koncernen både
expanderat med nya bolag utomlands och samtidigt tvingats till nedskärningar
inom andra koncernföretag.
Efter en genomförd omstrukturering för några år sen upptäcktes att företaget
hade många oerfarna chefer på poster med personalansvar. I ett försök att ge
individerna större förutsättningar att verka som chefer, och stärka dem i deras
ledarroll, initierade ledningen då en satsning på ett ledarutvecklingsprogram.
Sedan 2004 har företaget därför kontinuerligt köpt platser i ett externt
ledarutvecklingsprogram för chefer på olika befattningar.
Ledarutvecklingen genomfördes på en konferensanläggning utanför
arbetsplatsen och leddes av en konsult med flera års erfarenhet av
ledarskapsutveckling. Utbildningens olika delmoment fördelades över tre block
á tre dagar där deltagarna mellan varje tillfälle återvänder till sitt arbete.
Utbildningens fokus låg på personlig utveckling och förbättring av ledarskapet.
En mer utförlig beskrivning av utbildningens övergripande syfte och innehåll
återfinns i början av kapitel tre.
Utbildningsaktivitet

Produktion

Figur 1: Designen av ledarutvecklingsprogrammet.

1.2 Projektets upplägg och genomförande
I enlighet med utgångspunkterna för en så kallad interaktiv forskningsansats
(Aagaard Nielsen & Svensson, 2006) har planeringen och genomförandet av
4

studien skett i samverkan mellan företrädare för företaget och forskare vid
HELIX Research and Innovation Centre vid Linköpings universitet. På detta sätt
kopplas forskningsprocessen samman med företagets praktiska verksamhet och
långsiktiga utveckling av cheferna. Samtidigt som det finns tydliga
beröringspunkter och en gemensam kunskapsbildning föreligger det även en
tydlig arbetsdelning mellan forsknings- och praktiksystemet. Exempelvis är det
aldrig forskarnas uppgift att välja och genomföra utvecklingsåtgärder inom
företaget (jfr. Svensson, Ellström & Brulin, 2007).
Arbetet med studien inleddes med att syfte och forskningsfrågor
formulerades tillsammans med ledningen vid företaget. Avstampet togs i det
kunskapsbehov som företaget identifierat vad gäller att förstå om deras satsning
på ledarutveckling givit några effekter. Därefter gjordes urvalet av chefer utifrån
kriterierna att de dels skulle ha genomgått ledarutvecklingsprogrammet, dels
fortfarande arbetade på det studerade företaget. I praktiken innebar detta att
inget urval gjordes eftersom samtliga sju chefer som arbetar där deltagit i
programmet. Ledningspersonerna valdes strategiskt utifrån att de skulle ha stor
insyn såväl i ledarutvecklingsprogrammet som i chefernas arbete i
organisationen. Genom att även låta överordnade redogöra för hur deltagarna
använder kunskaperna från utbildningen menar Ford och Weissbein (1997) att
man undviker att få svar som kan ha påverkas av social önskvärdhet, kognitiv
oenighet och minnesförvrängningar.
Totalt intervjuades sju chefer samt två representanter för ledningen. De
chefer som deltagit i studien är kvinnor och män som jobbar heltid på olika
chefspositioner i det studerade företaget. Den genomsnittliga anställningstiden
för cheferna är ungefär 12 år och majoriteten har internrekryterats från andra
befattningar inom företaget. De flesta har idag en befattning med
personalansvar, även om antalet personer de är chef över varierar. Bara en chef
hade tidigare erfarenhet från chefsbefattning utanför det studerade företaget och
ungefär hälften av cheferna hade deltagit i andra ledarutvecklingsprogram än det
studerade.
Datainsamlingen skedde först efter det att samtliga deltagare givit oss sitt
informerade samtycke om att studien genomfördes i enlighet med
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer. Intervjuerna kan liknas vid
det Kvale (1997) benämner för kvalitativa forskningsintervjuer. Då frågorna var
relativt öppna och med goda möjligheter för den intervjuade att utveckla sina
svar kan denna intervjuform liknas vid samtal och kan etiketteras som
semistrukturerad (Svensson & Starrin, 1996). Eftersom vi var intresserade av
såväl chefernas som ledningens syn på effekterna av ledarutvecklingen har vi
använt oss av olika intervjuguider för dessa grupper (se Bilaga 1 och 2).
Gemensamt för dessa intervjuer är dock att vi försökt fånga in empiri om
följande teman:
5

- ledarutvecklingens effekter på individnivå
- ledarutvecklingens effekter på organisationsnivå
- faktorer som kan möjliggöra eller motverka kunskapsanvändning
Intervjuerna genomfördes av två studenter från PA-programmet vid Linköpings
universitet och tog mellan 17 och 55 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes i
företagets lokaler, dels för att informanterna skulle känna sig trygga, dels för att
öka möjligheterna till informanternas medverkan. Samtliga intervjuer utom en
har spelats in och därefter transkriberats ordagrant1. Intervjuutskrifterna utgjorde
grunden för analysarbetet som kan beskrivas som en stegvis process med inslag
av det Kvale (1997) benämner meningskategorisering och meningskoncentrering. Analysarbetet har genomsyrats av att leta likheter och skillnader i
intervjupersonernas svar samt att välja ut citat som representerar denna bild.
Empirin har också analyserats i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna.
Vi har valt att presentera resultaten i löpande text och belysa dessa med citat.
När det gäller val av citat som presenteras har vi använt oss av tre olika
strategier. Vissa gånger har citat som representerade informanternas
gemensamma åsikt valts ut, andra gånger citat som visade på varierande svar
och i vissa fall har vi citerat enskilda informanters svar som skiljde sig från
mängden. Vi vill dock poängtera att det inte förekommer några citat från den
person som vi inte spelade in, eftersom vi inte med säkerhet kan hävda att ett
citat är ordagrant återgett och representerar informantens åsikt helt och hållet.
Tabell 1: Fördelning över presenterade citat i kap 3 på respektive intervjuperson
Chef 1
Antal
citat

5

Chef 2
2

Chef 3
1

Chef 4

Chef 5

4

5

Chef 6
1

Chef 7
0

Ledning1

Ledning2

1

4

Som synes i tabell 1 är det en viss variation i antalet citat som kommer från
respektive person, men trots denna varians anser vi oss ha fångat
undersökningsgruppens åsikter på ett trovärdigt sätt. Trots att vissa personer
bara har ett fåtal presenterade citat finns det, enligt oss, inget belägg för att det
innebär en underrepresentation av deras upplevelser.

1

En av cheferna gav inte sitt medgivande för att spela in intervjun. Under denna intervju
fördelades arbete så att en av studenterna antecknade medan den andre ställde frågorna. Den
som skötte frågandet såg också till att ta gott om pauser för att den som antecknade skulle få
med så mycket information som möjligt. Direkt efter intervjun satte man sig också ned och
skrev ner hela intervjun utifrån dessa anteckningar.

6

Vi vill också tydliggöra att vi i den löpande texten i kapitel 3-6 har använt
olika ord beroende på hur många respondenter som svarat lika på en fråga. För
att ge läsaren en uppfattning om hur många som svarat på ett visst sätt redovisar
vi i tabell 2 en omvandlingsnyckel över dessa ord.
Tabell 2: Benämning av frekvensen i redovisade svar
Benämningsord
Antal personer
1
En, någon
2-3
Några
4-5
Flera
6-8
En majoritet
Samtliga respondenter
9

7

2 Teoretisk referensram
Effekter av ledarutveckling är ett omdebatterat område där resultaten från olika
studier pekar åt olika håll (Nilsson, 2005). Kritiken och ifrågasättandet av om
ledarutveckling verkligen leder fram till de önskvärda effekterna är ingalunda
ny. I Sverige ifrågasatte Jerkedal (1967) redan under 60-talet ledarutveckling ur
ett ekonomiskt perspektiv - är det verkligen värt alla de resurser som plöjs ner
på dessa aktiviteter? Därefter har en rad studier kritiserat olika aspekter av
ledarutveckling, exempelvis att målen för utbildningarna sällan nås (Michelsén,
1979; Porsfeld, 2001), att utbildningarna sällan ger upphov till någon djupare
kritisk reflektion av rådande omständigheter hos deltagarna (Björkegren, 1986;
Trollestad, 1994), att genusordningen i organisationerna cementeras (Höök,
2001), samt att det är svårt att förändra organisationer med hjälp av
ledarutveckling (Eriksson, 2000; Hultman, 1986). Inte sällan kritiseras också
satsningar på ledarutveckling för att de sällan följs upp och utvärderas på ett
trovärdigt sätt:
Since this type of training is rarely evaluated and, when it is, the case
for its efficacy is often found lacking … few will know what its effect
has been, and most will not be interested. Least interested of all will
be the commercial training organizations, who, having provided
courses, waved goodbye to their charges and taken their fees, will
probably never see them again - unless for a subsequent ’refresher’ or
’advanced’ version of the course. (…) … any attempts to teach people
the universals - the ’irrefutable laws’ - of leadership are most likely to
result, using any sensible criteria for evaluating training effectiveness,
in failure. (Mole, 2004, s.126-127)

Trots den omfattande kritiken så kan man inte blunda för att det finns exempel
där effekterna av ledarutvecklingen går att avläsa åt det positiva hållet.
Exempelvis finns det studier som påvisat effekter av ledarutveckling på
individnivå, att det går att utveckla ledarfärdigheter (Mumford et al, 2004) eller
specifika stilar såsom ett transformativt ledarskap (Kelloway & Barling, 2000;
Sosik et al, 2004). Det finns också studier där man tycker sig kunna avläsa
effekter inte bara hos individen utan även i organisationen (Boaden, 2006). En
tydlig representant för denna mer utbildningsoptimistiska forskning kan
Svennerstål (1996) sägas utgöra. Han drar följande slutsats efter att ha gjort en
enkätundersökning på 519 chefer och deras medarbetare samt intervjuat 45 av
dessa chefer:
Sammanfattningsvis blir att ju mer en chef är villig att träna, reflektera
och bearbeta sitt arbetssätt och sina resultat, desto mer utvecklar han
eller hon sitt ledar- och chefskap. Det leder också till att han eller hon
i sin tur utvecklar och tränar sina medarbetare. Vidare har det visat sig
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att ingen är född till ledare men genom att utveckla och lära sig kan
flertalet bli bättre både som ledare och chefer. (A.a. s. 175)

Hur ledares utveckling bäst ska organiseras för att uppnå dessa önskvärda
effekter är dock en öppen fråga. Exempelvis redovisar Day (2001) sex vanligt
förekommande ledarutvecklingsaktiviteter och hur de är mer eller mindre
integrerade med chefers dagliga arbete. Frågan som Day och många andra ställer
sig är om det krävs speciellt avgränsade tillfällen för att lärande ska komma till
stånd, eller är det något som kan ske inom ramen för det dagliga arbetet? Något
förenklat kan man säga att debatten om den optimala ledarutvecklingen står
mellan de två modellerna i figur 2.
Utbildningsaktivitet

Projektorganisering
av lärande

Produktion

Kollektivt
lärande
Produktion
Organisatoriskt

+

Integrerat lärande i
det dagliga arbetet

lärande

Lärande
Individuellt
lärande

Figur 2: Chefers lärande organiserat i projektform jämfört med ett integrerat lärande i det
dagliga arbetet.

Naturligtvis finns det såväl fördelar som nackdelar med de båda modellerna för
lärande (Tynjälä, 2008). Och som Ellströms (2001) forskning visar finns det
goda potentialer för lärande i det dagliga arbetet, men att detta också behöver
stödjas med särskilt organiserade insatser. Nedan ska vi dock kommentera varje
modell av ledarutveckling för sig.

2.1 Projektorganisering av ledarutveckling
Projektformen som ett sätt att organisera för ledarutveckling är mycket utbredd,
inte minst i Sverige (jfr. Alvesson, 1999; Nilsson, 2005). Här försöker man
9

således frikoppla utvecklingen från driftsorganisationen och bygga upp en
parallell organisation för lärande. Man tänker sig att utvecklingen mår bäst av att
leva sitt eget skyddade liv för att sedan det blivit livskraftigt implementera
lärandet tillbaks i driftsorganisationen. Det sistnämnda steget, att sprida
erfarenheterna från utbildningsmiljön till att använda dem i arbetsmiljön, är
således ett mycket avgörande steg i denna modell (Baldwin & Ford, 1988;
Burgess, 2005; Leberman, McDonald & Doyle, 2006; Yamnill & McLean,
2001). Såväl Eraut (2004) som Ford och Weissbein (1997) har uppmärksammat
ett överföringsproblem, nämligen att det existerar ett gap mellan den kompetens
som utbildningssituationen resulterar i och den kompetens som behövs i arbetet.
Goldstein och Ford (2002) hävdar att mer än 70 % av kunskaperna från
utbildningar inte används i arbetskontexten. Yukl och Lepsinger (2004) menar
att erfarenheterna från ledarprogrammen är svåra att implementera och kräver
omfattande investeringar i tid och ansträngning för att lyckas. De flesta företag
misslyckas med detta efter ett eller två år och överger därför satsningen kring ett
ledarprogram.
Det finns enligt tillgängliga studier dock en rad olika saker som en
organisation kan göra - såväl inför, under som efter utbildningen - för att
säkerställa såväl effekter som kunskapsanvändning (Yamnill & McLean, 2001).
Inför en satsning på ledarutveckling bör organisationen välja ett
ledarutvecklingsprogram som passar den aktuella organisationen (Longenecker
et al, 1998), välja ut och informera lämpliga personer som ska delta (Baldwin &
Ford, 1988; Ford & Weissbein, 1997; Yukl, 2010), samt att arbeta med att
eliminera sådant i organisationen kultur som hindrar ledare från att använda de
nyvunna erfarenheterna (Green & Aitken, 2006). Under själv utbildningen är det
en fördel om det som lärs ut överensstämmer med hur saker och ting fungerar på
arbetsplatsen, dvs. förekomsten av vad som ibland kallas för identiska element
(Storey, 2004), att deltagarna uppmuntras och känner ett positivt stöd från
ledningen (Berson et al, 2006; Kuprtiz, 2002; Leberman, McDonald & Doyle,
2006), samt att utbildningen avslutas med att deltagarna utformar ett
åtgärdsprogram, sätter upp specifika utvecklingsmål eller gör framtidsplaner för
sitt arbetsliv (Longenecker et al, 1998; Yukl, 2010). Avslutningsvis, för att
erfarenheterna ska användas efter utbildningen bör organisationen se till så att
den anställde har tid och utrymme i tjänsten att använda erfarenheterna (Baldwin
& Ford, 1988; Kuprtiz, 2002), att ledningen uppmuntrar användningen (Kupritz,
2002), samt att deltagarna har möjlighet att sprida och delge andra personer
inom organisationen sina erfarenheter (Berson et al, 2006; Kupritz, 2002). Det
sistnämnda ligger väldigt nära de tankar om organisatoriskt lärande som vi nu
växlar över till.
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2.2 Ledarutveckling integrerat i det dagliga arbetet
Om tyngdpunkten inom projektorganisering av ledarutveckling bygger på en
tanke om att utvecklingen sker bäst parallellt med och delvis skyddat från
driftsorganisationen så kan ledarutveckling integrerat i det dagliga arbetet sägas
byggas på dess motsats. Ledare lär sig således mycket utanför de formaliserade
utbildningarna genom de erfarenheter de gör i arbetet (Hirst et al, 2004; Popper,
2005). Till stöd för denna typ av ledarutveckling finns forskning om
arbetsplatslärande och organisatoriskt lärande. Här är fokus på hur man med
bibehållet fokus på produktion försöker integrera och tillvarata lärandet i det
dagliga arbetet (Berson et al, 2006; Crossan, Lane & White, 1999; Docherty,
1996; Ellström, 2001; Ekman, 2004; Lorentz & Valery, 2005; Tynjälä, 2004).
Denna forskning är spretig, men en återkommande idé verkar vara att det
individuella samt kollektiva lärandet kan spridas och institutionaliseras i
organisationer. Organisationer kan förändras och utvecklas genom att de
tillvaratar och bygger in det lärande som individer och arbetsgrupper gör. På så
sätt kan ett organisatoriskt lärande sägas uppstå. Längre fram i denna rapport
tänker vi använda dessa tankar om organisatoriskt lärande för att jämföra med
den empiri vi samlat in. I det analysarbetet lutar vi oss mot den modell som
Crossan, Lane och White (1999) presenterat.

Figur 3: Processen för organisatoriskt lärande (fritt översatt efter Crossan, Lane & White,
1999, s 532).

Modellen är uppbyggd utifrån en tanke om att för att vi ska få effekter på såväl
individ- som organisationsnivå så måste dessa nivåer kopplas samman med
hjälp av fyra processer - insikt, tolkning, integrering samt institutionalisering.
Enligt modellen startar lärandet på individnivå genom att personer kommer till
insikt om något nytt och börjar sätta ord på detta nya för sig själv. Individen
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börjar således tolka och delar med sig av denna tolkning till arbetsgruppen
genom att kommunicera med sina arbetskamrater. Tolkningen blir härmed en
kollektiv process där fler deltar. Kollektivet utvecklar med tiden en ny och
gemensam bild av verkligheten. På sikt kanske dessa nya kunskaper integreras i
de rutiner och strategier som grupper arbetar efter. Det kan också hända att dessa
nya idéer att arbeta på sprider sig till andra grupper och individer.
Institutionalisering kan det först bli tal om när de nya insikterna har integrerats i
organisationens olika system, strategier, policys samt informationssystem. Dessa
institutionaliserade erfarenheter - organisationens kollektiva minne - återkopplas
sedan till individer och grupper i organisationen och påverkar deras tänkande
och handlande. Crossan, Lane och White (1999) hävdar att de första tre
processerna - insikt, tolkning integrering - sker relativt ofta i organisationer men
att institutionalisering sker mer oregelbundet och inte lika ofta.
Vidare redovisar Crossan, Lane och White fyra övergripande förutsättningar
för att organisatoriskt lärande ska kunna utvecklas. Den första innebär att det ska
föreligga en spänning mellan utforskandet av nya kunskaper (vidarebefordra)
och att sedan använda dessa kunskaper (återkoppling). Det andra villkoret är att
de tre nivåerna, individ, grupp och organisation, ska beröras och förändras av de
nya kunskaperna. Den tredje förutsättningen handlar om att de tre nyss nämnda
nivåerna i det organisatoriska lärandet länkas samman av fyra sociala och
psykologiska processer, vilka är insikt, tolkning, integrering och
institutionalisering. Den fjärde premissen utgår ifrån att individers olika
uppfattningar påverkar deras handlingar och omvänt.
Crossan, Lane och White (1999) betonar också att en av de viktigaste
delarna i det organisatoriska lärandet är kommunikationen. De hävdar att det är
just detta som möjliggör ett organisatoriskt lärande, eftersom det är avgörande
att ha en effektiv kommunikation för att kunna utveckla och förmedla nya
innebörder mellan individer och grupper i organisationen.
Med denna teoretiska referensram i ryggen går vi nu över till att redovisa
empirin i studien.
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3 Förväntningarna inför ledarutvecklingsprogrammet
Effekter av kompetensutveckling påverkas inte bara av själva genomförandet
utan också av hur utbildningar är planerade och hur vilka förväntningar som de
blivande deltagarna har. Här ska vi kort presentera båda dessa ramfaktorer.
Utbildningsprogrammets övergripande syfte var att ge cheferna ökad
medvetenhet kring deras personliga egenskaper och ledarstil. För att uppnå detta
innefattade programmet, bland annat, övningar som syftade till att öka
kunskapen om gruppdynamik, olika samtalsstilar och kommunikationsprocesser.
Ökad självkännedom, kring den egna personligheten och ledarstilen, skedde
genom ett personlighetstest samt övningar i problemhantering. Dessutom fick
deltagarna vid upprepade tillfällen ge feedback till varandra, för att de på så sätt
skulle uppmärksamma det som behövde förbättras och vad som kunde vara
viktigt att tänka på i arbetet, både för dem själva men också vad gäller påverkan
på deras omgivning. Att lära sig reflektera, både över händelser i arbetet, men
också över dagen som varit, var ett av delmomenten under utbildningen.
Samtliga deltagare fick under utbildningen skriva ner olika idéer och lärdomar i
en så kallad ”Ledarskapsbok”. Där skulle de även anteckna olika åtgärder och
hur de skulle gå tillväga i sitt arbete för att sedan kunna genomföra de nya
idéerna. Utbildningen skulle slutligen resultera i förändrade beteenden och
attityder eller i konkreta åtgärder som berör deltagaren själv i dennes ledarskap.
Initiativet till utbildningsinsatsen kom från den dåvarande VD:n, och syftet
med att införa utbildningen uttryckte ledningen såhär:
Framförallt så låg det väl i att vi hade ganska många unga ledare här
och att få ett stöd för den roll man har som ledare och för att utvecklas
som människa så tror jag att det här är ganska viktiga bitar. Att man
får bättre perspektiv på hur man själv fungerar och att det är bra att
man är olika, det är bra att man har komplementära ledarskap.
(Ledning)

Enligt ledningen kunde cheferna innan utbildningen ha en inställning om att det
alltid var någon annan som ägde ett problem, att chefen inte hade något ansvar i
det hela. Syftet var därför att ge varje individ rätt förutsättningar för att kunna
verka och agera som ledare, i och med programmets fokus på individuell
ledarutveckling. Rent generellt menade ledningen att det handlade om att
cheferna skulle agera mer som ledare för att organisationen skulle känna
trygghet i förändringar och vara med på dessa genom att skapa delaktighet.
Dessutom menade de att företaget genom programmet markerade att de ville
satsa på en utveckling av ledarna. Vidare ansåg ledningen att de genom att låta
flera chefer genomföra samma utbildningsprogram, hade skapat grundläggande
värderingar som ledarskapet i företaget kunde vila på.
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Ledningen menade att reaktionerna från cheferna kring programmet var
blandade. De uppfattade att de flesta chefer verkade tycka att det var positivt och
utvecklande att gå programmet, medan andra behövde lite mer motivation för att
delta och förstå vikten av att utvecklas i sin yrkesroll. Flera av cheferna menade
att de reagerade positivt när de hörde talas om att företaget skulle satsa på ett
ledarutvecklingsprogram. En chef tyckte att programmet var lämpligt att
genomföra för att en ledare borde känna till sina positiva och negativa sidor,
medan en annan såg programmet som en svår utmaning. Några tyckte också att
utbildningen var bra att genomföra för att få nödvändiga kunskaper till att kunna
utföra sitt arbete på ett bra sätt.
Initiativet till att cheferna skulle gå det aktuella programmet menade en
majoritet kom från deras närmaste chef, och i vissa fall från ledningen. En chef
nämnde att det var en kombination av VD:ns initiativ och det egna intresset för
att gå programmet. En annan berättade att andra chefer som tidigare hade gått
programmet berättade om dess fördelar, vilket påverkade denna person till att
vilja delta. Huruvida det var frivilligt eller inte att delta i utbildningen fanns det
lite delade meningar om bland cheferna. Några uppfattade det som att deras
medverkan i programmet var frivilligt, samtidigt som en chef kände att denne
var tvungen att delta för att få mer kunskaper till sin yrkesroll. Flera chefer var
tveksamma kring frågan och uttryckte det som att det inte var upplagt att man
skulle säga nej, samtidigt som de uppfattade sitt deltagande som frivilligt, vilket
återspeglas genom följande citat:
Jaa, både och kan jag väl säga… det tycker jag. För att det var ju inte
så att ’du måste gå’… utan… ’det här finns och det här tycker vi är
lämpligt att du går på’. (Chef 1)

Detta stämmer väl överens med ledningens uppfattning, som uttryckte det på
följande sätt:
Vi har aldrig tvingat någon att gå den här utbildningen, men däremot
har vi pushat individer till att göra det. (Ledning)

Enligt ledningen var det i hög grad upp till respektive chef att använda
kunskaperna från utbildningen, och därmed varje individs ansvar att förbättra de
delar som behövde utvecklas. Ledningen menade att hur väl kunskaperna från
utbildningen användes framför allt låg i individens vilja till att utvecklas som
ledare. Flera av respondenterna såg också att ansvaret för huruvida kunskaperna
användes i arbetet till största delen vilade på individen själv.
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4 Kunskapsanvändning efter ledarutvecklingsprogrammet
Mot bakgrund av hur programmet var upplagt samt ledningen och chefernas
föreställningar inför programmet fokuserar vi i detta kapitel på huruvida
chefernas lyckats använda den kunskapen som de fått med sig från
ledarutvecklingen.
Flera chefer uttryckte att det har varit lätt att hitta sätt att använda de nya
kunskaperna och övningarna från ledarutvecklingsprogrammet, och flera chefer
beskrev utbildningen som relevant och nyttig för dem i deras dåvarande
arbetssituation. Många moment i kursen ansåg de vara direkt kopplade till
arbetet och kunde användas i det på ett naturligt sätt. Bland annat nämnde flera
personer olika feedbackövningar som de hade använt vid flera tillfällen, och de
tyckte även att de hade fått användning för de konflikthanteringsverktyg som
presenterades. En av cheferna hade även genomfört övningar från utbildningen
tillsammans med sin egen avdelning för att skapa ökad förståelse i gruppen.
Några nämnde också att utbildningsmaterialet hade använts efter utbildningen
som vägledning i vad denne fick och kunde säga i vissa situationer och tips som
kunde vara bra att tänka på vid exempelvis känsliga samtal.
Några chefer menade att utbildningen hade gett användbar kunskap om hur
kommunikationen kunde anpassas i olika diskussioner och situationer för att öka
möjligheterna med att nå fram med sitt budskap till alla. Följande citat visar just
detta:
Det är olika grepp för olika individer man jobbar med. Man lär känna
individerna på ett annat sätt och kanske pratar lugnt istället och höjer
inte rösten så ofta. Utan när man höjer rösten då är det så allvarligt,
och det ska personalen veta om. Så det kan vara såna vägar med
personalen som har varit positiva. /…/ Innan så kanske man hade ett
spår, och gick det trögt då fortsatte man att nöta. Men med
utbildningen så fanns det olika tillvägagångssätt som man kunde
använda sig av i olika situationer som jag tycker har kommit väl till
pass. (Chef 4)

Flera av cheferna tyckte att kunskaperna om olika ledarstilar och hur de agerar
och tänker, var mycket användbara i deras arbete. Några uppgav även att
kunskaperna om olika personlighetstyper och deras positiva och negativa sidor
var något som de hade i bakhuvudet och tänkte mycket på när de arbetade med
andra chefer och medarbetare, vilket nämns i följande citat:
Framför allt tror jag insikten om att vi är så olika… och olika
personligheter och olika hur man tänker och att vi är indelade
egentligen i olika typer av personer, personligheter. Det tror jag är en
viktig del och insikt som jag använt. /…/ att man kan då reflektera
över, att ’ok varför agerar den här personen som den gör’ eller ’hur
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ska jag tackla den här för att informationen ska gå fram’ och så…
(Chef 1)

En annan chef menade att inslaget uppskattades, men var onödigt, då denne
redan ansåg sig vara medveten om sin egen ledarstil och dess styrkor och
svagheter.
Flera av cheferna nämnde att de hade haft stor nytta av ett specifikt tips som
förmedlades vid utbildningen, nämligen att i slutet av varje dag ha som rutin att
varva ner och reflektera över arbetsdagen som varit. Enligt dessa chefer var
syftet med dessa att fundera över vad som hade blivit gjort och vad som
behövde göras nästkommande dag, tänka igenom positiva och negativa
händelser samt hur de hade kunnat agera annorlunda. Genom att använda detta
tips hävdade flera chefer att det hade blivit lättare att strukturera upp de
kommande dagarna och på så sätt arbeta effektivare. Det som skiljde sig åt var
hur frekvent detta gjordes. En chef beskrev att denne reflekterade i slutet av
varje arbetsdag, medan en annan sa att det inte hände dagligen utan mer
sporadiskt.
Att cheferna använde de råd och tips som presenterades under utbildningen
hade även ledningen uppmärksammat, vilket visas i följande citat:
Alltså detta att arbeta tillsammans med sina medarbetare, där tror jag
att man har haft en viss utveckling i. Att man har lättare kanske att ta
ett samtal som är besvärligt, man har lättare att hantera en utveckling
av en medarbetare, man har lättare att förstå litegrann själv vad det
innebär att utvecklas som människa. (Ledning)

Vi frågade cheferna hur de hade använt Ledarskapsboken, innehållande deras
egna tips och idéer, i sitt arbete efter utbildningens slut, och fick då varierande
svar. Några berättade att själva boken inte användes så mycket, men att tankarna
från den ändå fanns med i bakhuvudet. Några svarade att de inte hade använt
den alls. En chef svarade att boken användes flitigt under det första halvåret
efter utbildningen, det andra halvåret mindre frekvent och sedan dess har den
inte nyttjats alls. En informant skilde sig dock från de andra och gav uttryck för
att Ledarskapsboken fortfarande användes och att den dagligen fanns med i
dennes arbete.
Några chefer berättade att de hade haft svårt att använda delar av
programmet på grund av bristande överrensstämmelse mellan vissa moment i
programmet och hur det fungerade i praktiken på deras arbetsplats. De hävdade
att delar av utbildningen inte var relevanta för dem i sina arbetsuppgifter. Ett
exempel på detta är att de som inte direkt tillhör någon arbetsgrupp har svårt att
tillgodose sig övningar som handlar om gruppdynamik och att hitta sin roll i
gruppen. Att de betraktade vissa övningar som irrelevanta gjorde att de inte
kunde ta till sig eller vara delaktiga i vissa övningar, berättade några av
cheferna. En person berättade även om omständigheter på arbetsplatsen, mellan
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utbildningens olika delmoment, som försvårade möjligheterna att hålla fokus på
utvecklingsprogrammet.
En del i programmet var också att samtliga chefer, på egen hand, skulle
utforma en personlig utvecklingsplan om vad de skulle försöka förbättra eller
förändra hos sig själva och hur de skulle gå vidare i arbetet för att nå dessa mål.
Flera chefer uttryckte att denna utvecklingsplan hade använts, men enbart under
en begränsad tid i anslutning till programmet. En chef beskrev dock att denna
utvecklingsplan inte hade använts alls. Vi frågade också hur den personliga
utvecklingsplanen hade följts upp i organisationen, och majoriteten av cheferna
svarade att detta inte hade gjorts. Någon chef hävdade, i motsats till de andra, att
utvecklingsplanen hade följts upp regelbundet under nästan ett år med den
närmast överordnade chefen.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ledningen gav uttryck för att
cheferna har använt sina kunskaper från programmet på olika sätt, vilket också
överrensstämde med chefernas uttalanden. De främsta skillnaderna i återfanns
mellan cheferna, snarare än mellan chefer och ledning, i och med att de hade
använt olika kunskaper på olika sätt. Det varierade även i vilken utsträckning
cheferna upplevde att de hade kunnat använda kunskaperna. Vissa chefer
upplevde utbildningens övningar som relevanta, medan andra tyckte att delar av
programmet var svårare att applicera på arbetssituationer. Cheferna nämnde
framförallt att de fått ökade kunskaper i hur olika personligheter fungerar och
hur kommunikationen därför bör anpassas mellan olika situationer. Flera chefer
hade efter programmet börjat reflektera över dagen som varit och sådant som
hade hänt, vilket de tyckte förbättrade strukturen i deras arbete.
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5 Faktorer som påverkat kunskapsanvändningen
Som framgått ovan så gav såväl chefer som ledningen utryck för att
kunskaperna från programmet kommit till användning, om än på olika sätt. I
detta avsnitt fokuseras på de faktorer i organisationen som kan sägas ha påverkat
chefernas möjlighet till kunskapsanvändning. Faktorerna presenteras under
separata rubriker och sammanfattas sist i detta kapitel.

5.1 Förväntningar och mål
Vad gäller förväntningar på programmet så var det några chefer som uttryckte
att utbildningen hade varit över förväntan. En chef ansåg att denne inte hade haft
några speciella förväntningar på programmet innan medverkan i det medan en
annan chef gav uttryck för att utbildningen motsvarade dennes tidigare
förväntningar av vad personen i fråga hoppades lära sig. Samtidigt fanns det
andra chefer som hade blandade känslor kring hur väl programmet hade uppfyllt
deras förväntningar. De beskrev att vissa delar i utbildningen var bra medan
andra var mindre bra. Samtliga informanter ansåg dock att cheferna genom
programmet hade lärt sig hur de på ett bättre sätt kunde agera som chefer och
leda sina medarbetare.
En chef beskrev att det fanns en skillnad i hur personalen och ledningen
uppfattade syftet med utbildningsinsatserna. Denne hävdade att ledningen var
medveten om varför cheferna gick utbildningar, men att detta inte var någonting
som kommunicerades ut till hela företaget, vilket personen i fråga såg som
negativt. Ledningen var också tveksam till om cheferna var informerade om
företagets mål med utbildningen, och det var bara en chef som nämnde
anledningen till att programmet initierades:
Då tyckte högsta chefen att det var en utbildning som låg rätt i tiden,
med både att lära sig sätta ner foten och vara lite hård mot personalen
men även mot sig själv. (Chef 4)

Ungefär hälften av cheferna uppgav att de själva hade tydliga mål som beskrev
vad de ville uppnå med utbildningen. De deltagare som inte hade specifika mål
med utbildningen, trodde dock inte att uttalade mål hade gjort det lättare för dem
att använda kunskaperna från utbildningen i högre grad.

5.2 Chefernas handlingsutrymme
Ledningen berättade om företagets ledningsprinciper som är vägledande för
cheferna i deras utveckling. Med hjälp av dessa menade ledningen att cheferna
kan ha fått en större förståelse för vad det innebär att vara ledare och vilka krav
som ställs på dem. När cheferna fick frågan om det fanns några policys i
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organisationen för hur de skulle agera som chefer framkom varierande svar,
vilket följande citat från två chefer visar:
Nej, det tycker jag inte. Det är otroligt otydligt. (Chef 4)
Ja, vi har ju ledningsprinciperna, tretton stycken. (Chef 5)

I likhet med det första citatet uttryckte några chefer att de inte kände till några
uttalade riktlinjer från företagets sida. Lika många svarade dock att det fanns
policys för dem som chefer, men det var bara en chef som kunde visa vilka
dessa ledningsprinciper var. En person var tveksam och sade att det nog fanns
en policy för dem som chefer, men att denne inte kunde berätta mer om det.
Samtliga chefer upplevde sig ha stora eller relativt stora möjligheter till att
själva kunna anpassa sitt ledarskap, även om några tvekade. En av
respondenterna upplevde att friheten låg i det som denne kunde göra eller säga,
medan en annan hävdade att det berodde på att det inte fanns något gemensamt
uttalat arbetssätt, utan att de var fria att själva kunna arbeta mot uppsatta mål.
Vad gäller handlingsutrymmet för att kunna genomföra nödvändiga förändringar
i det egna arbetet så tyckte flera av cheferna att de hade getts det utrymme som
behövdes. En av cheferna gav uttryck för att det var viktigt att kunna ta för sig
och i vissa fall förse sig med det utrymme som behövdes för att senare möta
konsekvenserna av detta. Några av cheferna upplevde att det från
företagsledningen fanns ett stöd för att genomföra förändringar och att inget
bromsade, utan att egna initiativ vad gäller förändringsarbete tvärtom hade varit
ett tacksamt och uppskattat arbete. I motsats till detta upplevde en av cheferna
att önskan till förändringar kunde möta motstånd från överordnade, speciellt i
fall där det krävdes ekonomiska resurser. Angående chefernas möjligheter till att
kunna använda kunskaperna från utbildningen, uttryckte sig en i ledningen och
en chef på liknande sätt angående chefernas handlingsutrymme:
Det är ju väldigt fritt att jobba här /…/ Det finns en öppenhet inom
hela företaget egentligen att vill man nånting och visar att man klarar
av saker och ting så finns det alla möjligheter. (Ledning)
Det har ju varit väldigt fritt, jag har ju haft en väldigt fri ledarroll
tycker jag. Så det tycker jag definitivt. (Chef 3)

Ledningen påpekade även att möjligheterna till att använda kunskaperna från
utbildningen främst låg i individens vilja till att utvecklas som ledare och att de
kände ett stöd i denna utveckling.

5.3 Tid för reflektion
På frågan om cheferna upplevde att de hade fått resurser för att kunna tillgodose
sig kunskaperna från programmet svarade flera av cheferna att företaget hade
gett dem immateriella resurser, så som exempelvis tid till att reflektera, men att
19

chansen att använda resurserna inte alltid hade tagits tillvara av cheferna själva.
Några andra gav uttryck för att de inte hade märkt av att företaget på något sätt
hade uppmuntrat dem att använda kunskaperna genom att avsätta tid eller
ekonomiska resurser.
På frågan huruvida mer tid hade underlättat kunskapsanvändningen gav de
intervjuade cheferna varierande svar. Några chefer upplevde en väldigt hög
arbetsbörda direkt efter att utbildningen var genomförd, och trodde därför att
mer tid hade hjälpt dem tillgodose sig kunskaperna från utbildningen och
använda dem i högre grad än vad de gjorde:
Ja, det hade det säkert, eftersom det vart som det vart, med fullt ös och
man tänkte på en massa annat hela tiden. (Chef 2)

Ledningen ansåg dock att det var för enkelt att säga att bristande tid hade varit
en negativ faktor till att inte kunna använda kunskaperna från ledarutvecklingsprogrammet, eftersom de hävdade att detta skulle göras i det dagliga arbetet. En
av cheferna nämnde också att dennes frånvaro en viss tid efter utbildningen kan
ha påverkat personen i fråga till att inte använda lärdomarna från kursen i lika
hög grad som var önskvärt.
Flera chefer tyckte att de använde kunskaperna i relativt hög grad, och
trodde därför inte att mer tid skulle ha fått dem att använda kunskaperna ännu
mer:
Nej, men jag tror jag gjorde det. Jag försökte ta den tiden och /…/ då
var jag väldigt mycket själv, reflekterade och funderade. (Chef 5)

5.4 Uppföljning och utvärdering
Ledningen samt en majoritet av de tillfrågade cheferna ansåg att företaget alltid
varit positiva till kompetensutveckling och utbildningsfrågor. I likhet med detta
uttryckte några chefer att företaget gärna satsade på befintlig personal i
organisationen, medan flera chefer såg det på detta sätt:
Vi är duktiga på att få in influenser eller höra vad folk tycker och så,
men sen att driva det vidare, då brister vi nog. (Chef 5)

Några andra chefer instämde i detta då de framförde åsikter om att företaget inte
helt tänkt igenom och förankrat hos personalen i organisationen om vad som
skulle hända efter programmet var genomfört. Istället menade någon att det var
mer en åtgärd som skulle genomföras så fort som möjligt.
På frågan hur chefernas närmaste överordnade hade uppmärksammat deras
medverkan i programmet, svarade flera av dem att det hade varit genom ett eller
flera uppföljningssamtal. Några andra chefer svarade nekande på frågan och
uttryckte att deras medverkan i programmet inte hade uppmärksammats på
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något speciellt sätt från överordnad chef. Några reaktioner från medarbetarna
hade bara en chef stött på, vilket återges i följande citat:
De märkte rätt så snart skillnad. De tyckte att det var positivt att jag
mer satte ner foten och hade min egen del i diskussionerna /…/ Så
dom var nog dom som märkte den största skillnaden, tänker jag,
efteråt. Men nu i efterhand så har dom sagt att det var ju till det bättre,
för då visste de lite mer var de hade mig i varje läge. (Chef 4)

Flera av cheferna upplevde att utbildningsinsatsen inte hade utvärderats av
företaget på ett tillfredsställande sätt, vilket några av cheferna hävdade kan ha
lett till att kunskaperna från programmet snabbt försvann. Anmärkningar
framförs både mot utvärderings- och uppföljningsinsatser på det individuella
såväl som på det organisatoriska planet, vilket visas i nedanstående citat:
Då skulle man nog följt det här lite hårdare, direkt efteråt och
kontrollerat ’vad lärde vi oss’ och ’vad ska vi tänka på framåt’, ’hur
kan vi förändra’ och lite så. Nu gick man utbildningen och sen
försvann det bort. (Chef 6)

Även ledningen berättade att det inte hade skett någon övergripande uppföljning
på ett mer aktivt och strukturerat sätt. Istället gav de uttryck för de att det var
upp till chefernas respektive överordnade chef att följa upp vad utbildningen
resulterat i för deltagarna. Vidare instämde ledningen i att det kunde ha varit
betydelsefullt att gemensamt reflektera över vad programmet hade gett
deltagarna, samt vad som eventuellt hade behövt justeras och satsas mer på i
utbildningen för att det skulle gagna organisationen ännu mer. Flera av de
tillfrågade cheferna beskrev just att ledningen på företaget inte hade
uppmärksammat deras deltagande i utbildningen något nämnvärt. En person
upplevde dock att denne efter utbildningens slut hade fått mer stimulerande
arbetsuppgifter och större delaktighet i olika beslut. Ytterligare en chef berättade
att denne, som en följd av utbildningen, hade fått ett utökat ansvar och större
möjlighet att kunna fatta fler egna beslut utan att behöva konsultera en högre
chef.

5.5 Erfarenhetsutbyte
En majoritet av cheferna uttryckte att företaget inte hade tagit tillvara på
möjligheten att tillgodose sig chefernas nya kunskaper på ett strukturerat sätt,
utan att det istället varit upp till respektive chef att använda kunskaperna:
Nej, det tycker jag väl inte att [företaget] har gjort fullt ut. Utan det
har varit väldigt kopplat till respektive ledare /…/ Att ledaren sen blir
verktyget. (Chef 1)
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Angående frågan om cheferna utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra
framträdde en tydlig bild av att det var olika för olika avdelningar. Drygt hälften
av cheferna hävdade att detta inte gjordes. En avdelning verkade dock vara ett
undantag där formella möten gav flera tillfällen för chefer som gått kursen att
utbyta erfarenheter med varandra. På andra avdelningar verkade erfarenheter
främst utbytas genom informella forum där de möttes på arbetsrummet för att
lufta problem eller bekymmer. Dock hävdade cheferna att de hade ett behov av
ett formellt forum där erfarenheter kunde utbytas med andra som gått
utbildningen. Fördelar som lyftes fram med ett sådant utbyte var dels att kunna
hitta andra chefer som var intresserade av att bedriva ett aktivt förändringsarbete
i företaget, men också att kunskaperna från utbildningen skulle användas mer
om de diskuterades mer. Även ledningen gav uttryck för att ett utbyte av
erfarenheter och gemensam reflektion mellan de chefer som gått utbildningen,
skulle kunna ha underlättat användandet av kunskaperna. Både chefer och
ledning berättade att det från företagets eller koncernens sida inte organiserats
några forum eller mötesplatser där ett sådant erfarenhetsutbyte skulle kunna ske.
Den gemensamma uppfattningen var dock att dessa åtgärder skulle vara försena
att genomföra nu, då cheferna antingen redan använde de kunskaper som de tog
med sig, eller tyckte att alltför mycket kunskaper hade gått förlorade. Ledningen
och flera av cheferna svarade även nekande på frågan om andra i företaget hade
tagit del av chefernas kunskaper från utbildningen.
En stödjande faktor till kunskapsanvändningen, hävdade ledningen, kunde
vara det faktum att flera chefer gick utbildningen vid samma tillfällen, vilket de
menade kunde ha bidragit till erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion. En av
cheferna beskrev att det var positivt att de var flera från företaget som hade gått
kursen. Flera av cheferna hade dock sett en problematik i att de gått
utbildningen i omgångar:
Det var lite för lång tid emellan de viktigaste cheferna just då gick
utbildningen, så jag tycker att vi kom lite i otakt. När vi /…/ hade gått
[kursen] var det nästan ett år efter som de andra gick /…/ själv har
man glömt en del av det man [lärde sig] och de andra är helt nya.
(Chef 4)

5.6 Sammanfattning av påverkansfaktorerna
Cheferna och ledningen verkade eniga om att cheferna hade ganska stora
möjligheter till att själva kunna anpassa sitt ledarskap. Endast en chef och
ledningen berättade om företagets ledningsprinciper, medan de andra cheferna
uppfattade riktlinjer från företaget som relativt otydliga. En tydlig skillnad
mellan cheferna och ledningen var huruvida cheferna behövde mer avsatt tid
efter utbildningen till att använda kunskaperna. Ledningen var skeptiskt
inställda till detta, och uttryckte att kunskaperna skulle användas i det dagliga
arbetet. Flera av cheferna upplevde istället att, på grund av hög arbetsbelastning,
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så hade mer tid kunnat påverka deras kunskapsanvändning positivt. Cheferna
och ledningen berättade att det inte hade gjorts någon större uppföljning av
utbildningsprogrammet och dess resultat, men att det kunde ha varit fördelaktigt.
Vad gällde chefernas möjligheter till att kunna utbyta erfarenheter var samtliga
informanter samstämmiga i att det inte förekom några anordnade tillfällen i
företaget för detta. Istället beskrev cheferna att erfarenheter och kunskaper
utbyttes under informella former, eller inte alls.
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6 Effekter av kunskapsanvändningen
Hittills har de redovisade resultaten fokuserat förutsättningarna inför
ledarutvecklingsprogrammet, kunskapsanvändningen efteråt, samt faktorer i
organisationen som kan sägas ha påverkat det sistnämnda. I detta kapitel tar vi
det sista steget och redovisar huruvida kunskapsanvändningen gjort några
avtryck dels hos cheferna som individer, dels i arbetet i den vidare
organisationen. Går det att identifiera några tydliga effekter av
ledarutvecklingen?
Cheferna berörde flera olika effekter i intervjuerna. Några chefer beskrev att
deras personlighet utvecklades och stärktes genom utbildningen, vilket
resulterade i att de kände sig tryggare i sin chefsroll. De ansåg att de efter
utbildningen i högre grad vågade sätta gränser, stå på sig, fråga om hjälp och
hade större insikt i vad som kunde och borde göras, samt vad som inte borde
göras. Andra effekter som några av cheferna märkte av efter programmet var
ökad lyhördhet och att arbeta i ett lugnare tempo. Bland annat nämnde en chef
att denne efter utbildningen lät en förändring få ta lite tid genom att alla fick
vara med och hinna tänka igenom vad det var som pågick, vilket visas i följande
citat:
Ta det lite lugnt och lyssna lite och inte direkt smacka på och sen ta
beslut och köra. /…/ Även om jag har mitt mål satt redan så… Låta
alla andra komma med, hinna med och förstå vart vi ska. (Chef 5)

En annan chef fick istället göra tvärtom; lära sig lyssna till sig själv, vara mer
bestämd och inse vikten av att våga fatta beslut och sedan stå fast vid dem, i
motsats till att ta hänsyn till medarbetarnas åsikter alltför mycket. Genom att öva
upp sin egen stresshanteringsförmåga och bli säkrare i sin roll gav några chefer
uttryck för att de hade lättare att släppa motgångar och gå vidare utan att ta åt
sig personligen om något gick fel. Ledningen hade också uppmärksammat att
cheferna, efter utbildningen, i högre grad vågade ställa krav på sina medarbetare.
Detta nämnde även några av cheferna, och beskrev att de lärt sig att inte ta på
sig och utföra andras arbete, utan istället förbättrades deras förmåga att delegera:
Ja, framför allt att försöka vara så tydlig och konkret som möjligt.
Innan man går in och delegerar nånting att verkligen underbygga med
fakta. För att så att säga… få en förståelse för varför dels man
delegerar en uppgift och hur viktigt det är och vad man förväntar sig.
(Chef 1)

Ledningen beskrev att cheferna vågade ta ett större eget ansvar än tidigare,
vilket de trodde berodde på en ökad insikt i hur vissa situationer kunde hanteras.
Flera av cheferna uppgav också att de verktyg och övningar som presenterades i
utbildningen hade underlättat hanteringen av vissa situationer på jobbet, bland
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annat vad gäller konflikthantering, vilket de tidigare inte visste hur de skulle
förhålla sig till. Flera chefer beskrev även att övningar under utbildningen fick
dem att tänka och agera annorlunda kring förändringsarbete, vilket gjorde att de
kunde hantera detta på ett bättre sätt. Även ledningen tyckte sig se en utveckling
i hur cheferna som gått programmet hanterade förändringsarbete:
… att få reflektion och eftertänksamhet hur man bäst, som ledare,
agerar för att stödja en förändring. Och det handlar ju inte enbart om
en förändring av de metoder och arbetssätt som vi har, det handlar om
att individerna utvecklas i kombination med metoder och arbetssätt,
för att det ska ske en utveckling i verksamheten. Det tror jag de här
personerna kan ha haft lättare för att hantera, än om man inte hade haft
en individuell ledarutveckling här. (Ledning)

Även ledningen gav uttryck för att cheferna hade blivit tydligare gentemot sina
medarbetare, vilket var positivt vid förändringar då personalen fick större
möjlighet till påverkan och delaktighet. Flera chefer instämde i detta, och
beskrev att deras ökade insikt i kommunikationens vikt vid förändringsarbete
kunde göra dem mer aktiva som chefer och även motivera andra till varför en
förändring ska göras. En chef nämnde också betydelsen av att strukturera upp
vad det var som skulle göras vid genomförandet av olika förändringar innan
detta förmedlades vidare till andra, vilket denne hävdade var en effekt av
utbildningen. Ytterligare en chef beskrev att denne blivit mer noggrann med att
få med sig de personer som en förändring gällde, och uttryckte sig på följande
sätt:
Just att de får vara med på tåget och ha en åsikt, även om det inte kan
bli så sen som dom tycker, ska dom ändå få säga det och lägga ett bra
argument för varför det inte går att göra så, och allt sånt där då. Det är
lättare och få med sig folk då. (Chef 2)

Vad gäller kommunikationen med andra chefer uttryckte flera chefer att de efter
utbildningen insåg vikten av att argument framfördes med tillräcklig
information, och att de därför fick en bättre struktur och ordning inför
mötestillfällen. Förutom kommunikationen, beskrev de också att strukturen och
ordningen i det övriga arbetet förbättrades. En annan nämnde fördelen med att
alla chefer hade fått samma lära, vilket denne tror underlättade
kommunikationen mellan cheferna. En person uttryckte sig på följande sätt
kring hur kommunikationen mellan cheferna kan ha påverkats av utbildningen:
Jag tycker att flera av oss som har gått det här, att man har blivit
mycket rakare i kommunikationen och kan ta de här lite tuffare
diskussionerna och gå in kanske lite mer i klinch med varandra när
man verkligen tycker att det behövs. Men även åt andra hållet också
givetvis att man ger positiv feedback också när det behövs. (Chef 1)

25

Även ledningen tyckte sig ha sett en förbättring i samarbetet mellan personer på
företaget, vilket de ansåg hade lett till en mer harmonisk stämning och förbättrad
kommunikation.
Flera chefer hoppades och trodde att kunskaperna från kursen hade gett
effekter även i ledningens arbete. Några tyckte sig ha märkt att
kommunikationen och diskussionerna mellan chefer och ledningen hade
förändrats i och med att de efter utbildningen lättare kunde säga vad de tyckte,
vilket resulterade i bättre diskussioner. Några andra chefer trodde däremot inte
att ledningen hade påverkats av kunskaperna, men kunde inte säga det säkert.
En av de intervjuade ansåg sig ha arbetat en del med att förändra policys och
riktlinjer för hur medarbetarsamtal, kvalitetssäkring och liknande skulle skötas.
Denne var även drivande till att sätta upp informationstavlor och liknande saker
för att strukturera upp informationsutbytet i organisationen.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi i denna del inte har
uppmärksammat några specifika skillnader i chefernas och ledningens
uppfattningar av effekterna. Istället ansåg båda grupperna att utbildningens
kunskaper ledde till att cheferna kände sig stärkta i sin ledarroll och var tryggare
i att våga fatta vissa beslut. Detta innebar bland annat att konflikter och
organisationsförändringar kunde hanteras annorlunda. Utbildningens kunskaper
genererade också bättre kommunikation mellan cheferna på olika sätt, samt
förändrad kommunikation med ledningen tack vare den stärkta ledarrollen.
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7 Diskussion
I det här kapitlet diskuteras förutsättningarna för hur kunskaper från ett
ledarutvecklingsprogram kan användas av de deltagande cheferna i
hemorganisationen samt möjliga orsaker till varför effekterna på
organisationsnivå blir begränsade.
Ett enhetligt intryck utifrån den insamlade empirin är att det finns en positiv
grundinställning till ledarutvecklingen hos såväl cheferna som ledningen. Detta
kan tolkas som en god förutsättning för att uppnå effekter på såväl individ- som
organisationsnivå. Det existerar dock också ett antal faktorer som kan tolkas
som försvårande i sammanhanget. För att belysa denna problematik tar vi hjälp
av Crossan et al. (1999) modell om organisatoriskt lärande som vi introducerade
i kapitel 2. I den ursprungliga modellen av Crossan, Lane och White (1999) görs
en uppdelning mellan ”individ”, ”grupp” och ”organisation”. I följande analys
har vi dock anpassat modellen efter vår studie och därför bytt ut begreppen
”individ” mot ”chef” och ”grupp” mot ”chefsgruppen”. ”Organisation” kvarstår
dock och likställs med det studerade företaget (se Figur 4).

Figur 4: Processen över organisatoriskt lärande i vår studie (egen omarbetning utifrån
Crossan, Lane & White, 1999).

Crossan, Lane och White (1999) menar att ett fulländat organisatoriskt lärande
alltid börjar som en insikt hos den enskilda individen. Därför inleder vi vår
diskussion med denna process och går därefter vidare till de andra nivåerna.
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7.1 Uppkomst av nya insikter
Har ledarutvecklingsprogrammet utmanat cheferna så att de upplevt ett behov av
att revidera sitt tänkande kring ledarrollen och därmed sina kognitiva kartor?
Vår empiri pekar mot att alla chefer tagit till sig insikter och kunskaper från
utbildningen, men att detta gjorts i varierande grad. Cheferna har genom
ledarutvecklingen fått nya insikter om arbetssituation samt sina individuella
styrkor och svagheter, vilket är något som stämmer väl överens med det som
Crossan, Lane och White (1999) beskriver som den första processen i det
organisatoriska lärandet. Att de flesta deltagarna var positivt inställda och
motiverade till att delta ökar möjligheterna till att insikterna från utbildningen
tolkas, integreras och institutionaliseras i organisationen.
Syftet med ledarutvecklingsprogrammet var att cheferna skulle utvecklas
som ledare, både vad gäller deras personlighet men också i deras yrkesroll.
Initiativet till att starta upp denna utbildningsinsats kan således ses som ett
tecken på ett intresse och engagemang kring kompetensutveckling i allmänhet
från företagets sida. Men det kan också tolkas som att denna insats mer specifikt
var ett försök från ledningens sida att åtgärda ett problem, nämligen att de
upptäckte att chefernas behövde stöd och hjälp i att utveckla sina kognitiva
kartor för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Oavsett motiv så är
ledningens stöd en viktig förutsättning för att utbildning ska få önskvärda
effekter (Berson et al, 2006). Inte minst kan ledningen med hjälp av mål
tydliggöra vad som förväntades av cheferna, och kan ha gjort dem mer
motiverade att nå organisationens mål. På så sätt har ledningen gett
förutsättningar för lärprocessen. Att ledningen eller närmaste chef var de som
pushade individerna till att delta är också en viktig förutsättning för lärande (jfr.
Wallo, 2008) och att nya insikter utvecklas.

7.2 Tid och forum för tolkning
För att nå önskvärda effekter räcker det inte med att individer får ahaupplevelser under utbildningstiden. De nya insikterna måste reflekteras, enskilt
och tillsammans med andra, och på så sätt mogna så att de kan användas i det
dagliga arbetet. Har man lyckats med detta i organisationen?
Vår empiri pekar mot att nästan alla chefers insikter har genomgått någon
form av tolkningsprocess, och att tolkningen i sin tur har gjort att de har kunnat
använda kunskaperna i sin arbetssituation. Detta innebär alltså att den
individuella kognitiva kartan har vidgats och blivit till en delvis gemensam
föreställning i chefsgruppen.
Samtidigt kan vi också se att tiden och möjligheterna för tolkning har för
vissa chefer varit knappa. Några chefer har utvecklat mycket begränsade
tolkningar. Både ledningen och flera chefer uttryckte att det har varit upp till den
enskilda individen att använda kunskaperna från utbildningen i det egna arbetet.
En av cheferna gav uttryck för att kunskaperna inte kunnat användas i så stor
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utsträckning som de borde, vilket vi ser kan ha förhindrat utformandet av
ordentliga tolkningar.
Att det heller inte funnits några organiserade tillfällen där chefernas
erfarenheter kunnat utbytas främjar inte tolkandet på gruppnivå. Exempelvis
finns det i företaget inget utvecklat chefsnätverk, varken mellan chefer i
allmänhet eller mellan de som gått utbildningen. Frånvaron av sådana nätverk
gör det svårare att nå önskvärda organisatoriska effekter då kunskaperna inte
tolkas gemensamt och på sikt integreras i organisationen.
En ytterligare faktor som försvårat tolkandet är det faktum att såväl
ledningen som en majoritet av cheferna berättade att företaget inte följt upp och
utvärderat ledarutvecklingsprogrammet2. I enlighet med Crossan, Lane och
White (1999) menar vi att det kan verka hindrande för de gemensamma
tolkningarna, och därmed även chefernas möjligheter att föra kunskaperna
vidare till institutionaliserade lärdomar. Cheferna skulle genom utvärderings/uppföljningstillfällen ges tillfällen att reflektera över det som lärdes ut vid
utbildningen och dess eventuella användningsområden. På så sätt kan de
vidarebefordra kunskaper och integrera dessa, för att gemensamt komma fram
till hur de ska agera i vissa situationer för att maximera effektiviteten i företaget.
Vid sådana möten kan cheferna också få återkoppling genom ökade insikter i
deras ledarskap, vilket sedan kan leda till ändringar hos dem själva. Att företaget
brister i uppföljning och utvärdering av ledarutvecklingsprogrammet anser vi
vara en av anledningarna till att kunskaper från utbildningen stannar på individoch gruppnivå istället för att institutionaliseras i organisationen. Detta innebär
också att om cheferna lämnar företaget så tar de med sig kunskaperna ur
företaget, vilket enligt Crossan, Lane och White gör det omöjligt att uppnå en
institutionalisering av kunskaperna.
I den aktuella organisationen så har ledningen följaktligen inte försökt att
formalisera möjligheterna för cheferna att utbyte kunskaper med varandra.
Individerna har själva fått söka sina egna forum för detta. Risken med ett sådant
förfarande är att cheferna inte får den återkoppling de behöver och att deras
kognitiva kartor endast utvecklas individuellt. För att fördjupa lärandet hävdar
Crossan, Lane och White (1999) att det krävs språkliga tolkningar av
kunskaperna tillsammans med andra, inte minst med ledningen. Vidare hävdar
de att det krävs ett initiativtagande, antingen från en individ eller från en
organisation, för att en interaktion mellan individer i organisationen ska uppstå.
I vår studie är det tydligt att det är de individuella cheferna som fått ta detta
initiativ. Exempelvis reflekterade flera av cheferna i slutet av arbetsdagen över
2

Med uppföljning menar vi att fokus ligger på individen, att företaget undersöker vad
deltagarna haft för nytta av utbildningen och vad deltagarna fortsättningsvis behöver tänka på
i arbetet. Med utvärdering menar vi istället att själva utbildningen ligger i fokus, genom att se
hur väl den uppfyller företagets behov och om det kan finnas andra bättre lämpade
utbildningar.
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vad som kunde ha gjorts annorlunda samt planerade inför kommande
arbetsdagar. Ett annat exempel är att vår empiri visar att chefer utbyter
kunskaper med andra chefer när problem eller funderingar diskuteras i privata
samtal på en kollegas rum. Genom att de har kommunicerat med varandra,
vidarebefordrat kunskaper och rådfrågat varandra har gemensamma tolkningar
gjorts, kunskaperna återkopplats och gett cheferna nya insikter i sitt arbete. Vi
tolkar detta som positivt att cheferna för en dialog med varandra vid olika
tillfällen och kanske kommer fram till ett gemensamt sätt att agera. Detta ökar
därmed möjligheterna för integrering av kunskaperna.

7.3 Integrering i det dagliga arbetet
Även om chefer säger att de som ett resultat av ledarutveckling tänker och
agerar annorlunda så är det inte tillräckligt för att få effekter på
organisationsnivå. För detta krävs även att chefernas medarbetare påverkas av
chefernas förändrade ledarskap. Har ledarutvecklingen integrerats i det dagliga
arbetet och på så sätt kommit till nytta för en större krets i organisationen?
I vår empiri kan vi hitta exempel som kan tolkas som att kunskaperna från
utbildningen till viss del integrerats i organisationen. Bland annat berättade en
chef att denne genomfört övningar från utbildningen tillsammans med
medarbetarna på sin avdelning för att öka medvetenheten och förståelsen i
gruppen. Att en chef på detta sätt använder övningar och verktyg från en
utbildning, och låter sina medarbetare ta del av vissa kunskaper och
erfarenheter, menar vi är ett exempel på det som Crossan, Lane och White
(1999) kallar för vidarebefordran av kunskaper från en individ till att integreras
till gruppen. Detta exempel ligger också i linje med det Svennerstål (1996) fann
i sin studie, nämligen att effekterna av ledarutveckling kan bli att deltagarna
efter programmet utbildar medarbetare med hjälp av övningar från utbildningen.
Ytterligare exempel på att det förekommit integrering är att flera av cheferna
beskrivit hur de lät kunskaper från utbildningen genomsyra hela
förändringsprocesser. Några chefer upplevde också en utveckling i hur
förändringsarbete hanteras gentemot medarbetare. I och med att cheferna blivit
medvetna om att alla människor reagerar olika på olika situationer har det blivit
viktigare för dem att genom att ge alla medarbetare, som berörs av en
förändring, möjlighet att vara delaktiga, reflektera över den och göra sin röst
hörd. Vi menar, utifrån Crossan, Lane och White (1999), att dessa chefer
integrerat sina kunskaper till andra i organisationen. Genom att lägga kraft på att
få gruppen att nå konsensus kan de mer effektivt arbeta mot ett gemensamt mål.
Crossan, Lane och White menar att det är så här lärandet skapas tillsammans
med andra och integreras i en organisation.
I vår empiri kan vi se att det är ett flertal samverkande faktorer som lagt
grunden för en lyckad integrering. Cheferna nämner själva den positiva
inställningen som finns till kompetensutveckling i organisationen, samt att de
30

känt ett stöd från ledningen att gå ledarutvecklingsprogrammet. De nämner
också faktorer såsom att de är flera av dem genomgick programmet samtidigt
och har kunnat stödja varandra att använda de nyvunna insikterna i
vardagsarbetet, samt att de haft ett subjektivt såväl som objektivt
handlingsutrymme att göra förändringar i sin ledarstil.
Ovanstående bild kan lätt tolkas som om integreringen i den aktuella
organisationen varit ett oproblematisk steg mot organisatoriska effekter. Så är
dock inte fallet. Som vi redovisade redan under föregående rubrik var cheferna
lämnade till sin egen drivkraft att integrera erfarenheterna från
ledarutvecklingen. Några organisatoriska stödsystem för detta fanns inte. Flera
chefer berättade också att förankringen kring utbildningsinsatsen enbart skett på
chefernas nivå, och de övriga medarbetarna har liten eller ingen insikt i vad
utbildningen förväntas ge företaget. Även förankringen på chefsnivå kan
ifrågasättas eftersom ledarprinciperna, de framarbetade riktlinjerna för hur
cheferna förväntades arbete i organisationen, bara var kände hos några chefer
och enbart en kunde redogöra för deras innebörd. Detta är exempel på faktorer
som kan ha bidragit till att hindra kunskaper från utbildningen att nå ut och
integreras i företaget.

7.4 Institutionalisering av ledarutvecklingens effekter
Institutionalisering är enligt Crossan, Lane och White (1999) det lärandet som
förekommit på individ- och gruppnivå och som därefter bäddats in i
organisationen i form av system, strukturer, tillvägagångssätt samt strategier.
Inte allt individuellt och kollektivt lärande platsar som organisatoriskt lärande,
utan här kan man säga att det görs en hård gallring av vad som ska få officiell
status som organisationens kunskap. Institutionaliseringsprocessen kan således
liknas vid uppbyggandet av ett organisatoriskt minne. Genom denna process
lagrar organisationen sådant som framöver kommer att påverka enskilda
individers handlingar och lärande i organisationen. Kan vi se spår av att
ledarutvecklingens effekter har institutionaliserats i organisationen ifråga?
Vi har i vår empiri funnit ett exempel som kan tolkas som att erfarenheterna
har byggts in och blivit en del av organisationens nya tillvägagångssätt. Vi syftar
här på det arbete en enskild chef utfört med att utveckla nya policys, för bland
annat medarbetarsamtal och informationsspridning i företaget. Vi tolkar detta
som att nya rutiner kan ha utvecklats och påverkat fler personer, till följd av
denna chefs kunskapsanvändning i arbetet med utformandet av dessa policys.
Detta är därför, enligt vår mening, att betrakta som ett exempel på
institutionalisering utifrån de individuella insikterna som genererats i
utbildningen. Vi fann dock inga andra exempel på att kunskaperna från
utbildningen har institutionaliserats i företaget och blivit till organisatoriskt
lärande. Detta anser vi inte vara förvånande, eftersom Crossan, Lane och White
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beskriver denna fjärde lärprocess som tidskrävande och menar också att allt
lärande i en organisation inte leder till institutionalisering.
Trots att vi inte sett fler exempel på institutionalisering tror vi att
utbildningens kunskaper kan ha gett förutsättningar för vidare
institutionalisering av chefernas insikter. Enligt Crossan, Lane och White (1999)
krävs det erfarenhet för att nya insikter ska kunna institutionaliseras, och
eftersom de flesta cheferna inte har någon längre erfarenhet av ledarskap, menar
vi att deras framtida, utökade kognitiva kartor kring ledarskap kan leda till att
fler insikter blir till gemensamma rutiner och organisatoriskt lärande.
För att sammanfatta diskussionen så kan vi konstatera att i ovanstående fyra
avsnitt har vi kunnat se att det studerade företaget genomgått tre av fyra
processer som Crossan, Lane och White skriver om i den organisatoriska
lärprocessen, nämligen insikt, tolkning och integrering. Vad gäller den fjärde
processen, institutionalisering, kan vi bara ana detta i företaget och därför inte
säga att denna process är helt genomförd. För att visualisera vilka processer det
studerade företaget genomgått har vi i vår modifierade modell (se Figur 4)
markerat dessa tre processer med större stil.
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8 Slutsatser och praktiska implikationer
I denna studie har vi kunnat konstatera att de flesta cheferna verkar ha fått
nyttiga
och
givande
kunskaper
genom
sitt
deltagande
i
ledarutvecklingsprogrammet. De har även haft lätt för att hitta
användningsområden för dessa kunskaper. Samtliga chefer beskriver också att
de, om än i olika utsträckning, har använt kunskaperna från utbildningen i sitt
arbete, vilket ur vårt perspektiv kan tolkas som att satsningen gett resultat.
Cheferna uppges även ha blivit säkrare och tryggare i sin befattning, vilket
gjort det lättare för dem att utöva sin ledarroll. Genom detta kan vi se att det
uppstod individuella effekter av chefernas kunskaper från utbildningen. Effekter
visades också i att cheferna vågade ta ett större ansvar med att fatta beslut och
stå fast vid dessa, att säga ifrån samt sätta gränser. Detta bekräftas av ledningen,
som delar uppfattningen om att cheferna förändrat båda sitt sätt att tänka och sitt
arbetssätt.
Vidare framgår det att deltagarna haft stor nytta av kunskaperna om sin egen
och andras personlighetstyper. Genom dessa ökade insikterna om hur de själva
och andra reagerade och agerade i olika situationer, beskrev cheferna att de fått
en ökad förståelse för andra människors perspektiv, vilket underlättade
samarbetet. Detta verkar vara något som även ledningen uppmärksammat.
Ledningen ger även uttryck för att det blivit en mer harmonisk stämning på
företaget efter utbildningssatsningen, vilket vi anser vara en positiv effekt för
alla medarbetare på företaget.
Cheferna i studien verkar också haft stor användning av de olika
kommunikationsövningarna från utbildningen. Bland annat ansåg de sig kunna
använda kunskaperna vid svåra samtal, i hanteringen av konflikter på
arbetsplatsen samt i arbetet med organisationsförändringar. Vi fann på så sätt
effekter på organisationsnivå, det vill säga att chefernas förändrade arbetssätt
kan ha påverkat andra personer på arbetsplatsen. Flera chefer säger sig också
efter utbildningen ha blivit mer lyhörda för andra i organisationen och sätter
högre värde på att få med sig alla genom att ge tydlig information, exempelvis
vid förändringsarbete. Vi menar därför att chefernas ökade kunskaper inom
kommunikation påverkat andra i organisationen positivt.
Ovanstående är således våra resultat från en studie av effekterna av ett
ledarutvecklingsprogram inom en enskild organisation. Vårt syfte har inte varit
att jämföra med andra organisationer, eller att fälla omdömen huruvida denna
organisation arbetar bättre eller sämre med ledarutveckling än andra jämförbara
organisationer. Dock är det på sin plats att ställa frågan om bilden som
framträder ovan är så specifik att det inte finns något för andra organisationer att
lära? Vi gör bedömningen att så inte är fallet. Utifrån såväl tidigare forskning
som den erfarenhet vi som forskare har från andra organisationer drar vi istället
slutsatsen att det som här beskrivits känns igen från andra organisationer och
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studier. Utifrån detta följer att de möjliga handlingsalternativ som nedan
diskuteras kan vara relevanta för en vidare krets.

8.1 Tänk och agera långsiktigt
Den organisation som vi här studerat har arbetat målmedvetet över flera års tid
och skickat chefer i omgångar till samma externa ledarutveckling. Det är nu fem
år sedan de första cheferna genomgick utbildningen. Effekterna som vi redovisat
ovan är lovande men fortfarande inte omfattande på organisationsnivå. Vi tolkar
detta som en fingervisning om hur långsiktigt man måste arbeta med
ledarutveckling.
Ledarutveckling är således ingen ”quick-fix”. Den som önskar förändra en
organisation eller enskilda individer omedelbart med hjälp av ledarutveckling
kommer förmodligen att bli besviken. Lärande tar tid, speciellt i organisationer
där resurserna för utveckling i det dagliga arbetet är begränsade (Gustavsson,
2006).

8.2 Satsa gemensamt - inte ensamt
Lika lite som vi idag tänker oss att ledarskap skulle vara något medfött som inte
kan utvecklas, lika lite kan ledares arbete anses vara ett ensamarbete i dagens
organisationer (Yukl & Lepsinger, 2004). Vi kan således sägas ha gått från
enkla till mer komplexa modeller av vad ledarskap är (Ellström & Kock, 2009;
Yukl, 2010), och att ett delat ledarskap kanske är en mer rättvisande beskrivning
av vad som sker i våra organisationer (Döös et al, 2008; Döös & Wilhelmsson,
2003). Ledarskap kan således beskrivas som en social påverkansprocess där
flera parter är med och påverkar vad som blir utfallet (Northouse, 2007).
Utifrån denna tanke om att ledarskap är en kollektiv aktivitet följer att det
förmodligen är kontraproduktivt att skicka enskilda chefer på ledarutveckling,
förutsatt att syftet är något annat än att bara ge individen några isolerade ahaupplevelser eller en belöning. Dessa tankar stöds också av den forskning som
finns om hur centralt kollektivt lärande är för att nå organisatoriska effekter
(Berson et al, 2006; Hannah & Lester, 2009). Förenklat kan man säga att
individuellt lärande är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att få
effekter i organisationen. Bron mellan det individuella och organisatoriska
lärandet går via det kollektiva lärandet, precis som modellen av Crossan, Lane
och White (1999) visar.
I detta avseende kan den studerade organisationen sägas utgöra ett gott
exempel. Genom att skicka flera chefer på samma utvecklingsaktivitet
underlättar man ett kollektivt lärande där man utvecklar ett likartat synsätt, språk
samt förhållningssätt. Visserligen är cheferna i studien kritiska till att det inte
existerar något formellt nätverk i organisationen där de kunnat utbyta
erfarenheter med andra chefer som genomgått ledarutvecklingen, men detta
stödjer snarare vår hypotes om vikten av att genomföra gemensamma satsningar
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än erbjuda enskilda soloåkningar. Vad som kan göras åt bristen på
erfarenhetsutbyte tar vi upp under nästa rubrik.

8.3 Prioritera mottagandet i hemorganisationen
Organisationer brottas oftast med att resurserna man har till sitt förfogande inte
räcker till allt man vill göra. Detta leder till att man tvingas prioritera. I det läget
är det lätt hänt att man omedvetet prioriterar bort saker som är nödvändiga för
att uppnå de effekter man önskar (jfr. Gustavsson et al, 2008). Satsningar på
ledarutveckling utgör här inget undantag. Satsar man på påkostade externa
ledarutvecklingsprogram kanske resurserna för att ta över stafettpinnen och
fortsätta utvecklingsarbetet i vardagen är begränsade. Därför tror vi att det vore
klokt om organisationer fördelade de begränsade resurserna på både det formella
och informella lärandet.
Att sprida kunskap genom speciellt organiserade aktiviteter vid sidan av
arbetsplatsen är inte detsamma som att garantera att kunskapen kommer att
implementeras och användas. Kunskapsanvändning är helt enkelt något annat än
kunskapsspridning. Kunskapsanvändningen kräver sina specifika förutsättningar
för att lyckas. De erfarenheter som har beskrivits i rapporten pekar mot att
organisationen vi studerat tagit frågan om kunskapsanvändning på allvar och
delvis lyckats.
Det är bra om utbildningen man använder exempelvis innehåller uppgifter
som ska genomföras i hemorganisationen (jfr Goldstein & Ford, 2002; Storey,
2004), men det ensamt löser inte problemet. För att bättre möjliggöra positiva
effekter av extern ledarutveckling kan följande handlingsalternativ vara värda att
beakta:
- stöd och uppmuntran från ledning och närmsta chef: deltagarna måste känna
att de har ledningen och den närmaste chefens stöd. Stödet måste uttalas redan
inför, pågå under samt prioriteras efter hemkomsten. Med ett sådant stöd är
förutsättningarna goda för långsiktiga effekter av ledarutveckling.
- tid för reflektion: deltagarna måste erbjudas möjligheter att reflektera över
lärdomarna, såväl ensamma som tillsammans med andra. Att organisera så att
cheferna kan träffas och utbyta erfarenheter med andra chefer efter utbildningen
kan vara en modell. Den nödvändiga reflektionen kan också uppnås genom
uppföljning och utvärdering. Uppföljningen kan fokusera på vilken nytta
deltagarna haft av utbildningen och vad de fortsättningsvis behöver tänka på i
arbetet. Utvärderingen kan sätta utbildningen i fokus genom att se hur väl den
uppfyller organisationens behov, eller om det finns alternativa utvecklingsvägar.
Oavsett modell så bidrar reflektionstillfällena till att sprida erfarenheterna till en
större grupp inom organisationen.
- möjligheter till lokalt handlingsutrymme: varje deltagande chef måste ha
möjligheter att förändra i sitt sätt att arbeta utifrån de nya insikter som
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ledarutvecklingen bidragit med. Endast om cheferna har denna möjlighet till
lokalt handlingsutrymme kan förändringarna på individnivå komma
organisationen till godo.
- ledningen förändrar organisationen: i takt med att cheferna kompetens växer
och förändras behöver också organisationen i stort göra så. Annars är risken
påtaglig att individerna slår i taket och effekterna av ledarutvecklingen blir
kortsiktiga. Utvecklingsprocessen behöver kanaliseras från individnivå och
byggas in i organisationen i form av nya system, strukturer, strategier och
rutiner. Detta övergripande förändringsarbete måste ledningen ta aktivt ansvar
för.
För att bli effektiva bör ovanstående förslag samordnas och ses som en
helhet. Var för sig har de inte tillräcklig kraft att påverka organisationer i
grunden, men tillsammans utgör de bra förutsättningar för att organisationer ska
förändras utifrån det lärande som sker via ledarutvecklingsinsatser.
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE CHEFER
Bakgrundsfrågor
Heltid/Deltid? Tid inom företag? Tid på befattningen? Tidigare befattningar i
företaget? Tidigare erfarenheter från chefsbefattning? Tidigare erfarenheter
från annan chefsutbildning? Hur många personer är du chef för?
Vilken var din reaktion när du hörde talas om att [företaget] hade ett
ledarutvecklingsprogram?
Varifrån kom initiativet
ledarutvecklingsprogrammet?

till

att

du

skulle

gå

det

här

o Upplevde du att utbildningen var frivillig?
Hur motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Finns det någon policy i organisationen för hur ni ska agera som chefer? Om
ja:
o Vet du när den infördes? Vet du varför den infördes?
o Hur stor möjlighet har du att själv anpassa ditt ledarskap?
Då går vi in lite mer på om och i så fall hur du själv använder kunskaperna
från ledarutvecklingsprogrammet?
Hur har du använt kunskaperna från utbildningen i ditt arbete?
o Vad gäller ditt tänkande och handlande.
o Om nej: Hur kommer det sig?
På vilket sätt har…
o Ledningen
o Din närmaste chef
o Medarbetarna
…uppmärksammat din medverkan i det här programmet?
Hur känner du att programmet har förbättrat ditt sätt att hantera:
o Personalfrågor?
 (Problemhantering?)
o Kommunikation med medarbetarna?
 (Medarbetarsamtal?)

o Kommunikation med andra chefer?
 (Erfarenhetsutbyte/Nätverkande? Inom [företaget] eller på andra
företag)
o Förändringsarbete?
 (Inom din avdelning?)
o Andra arbetsrutiner?
Om vi fokuserar på ledarutvecklingsprogrammet och vad du fick med dig
därifrån, så fick ni…
Under utbildningen fick ni skriva ner era idéer, lärdomar och eventuella
åtgärder i en så kallad Ledarskapsbok. Hur har du sen använt den i ditt
arbete?
Efter utbildningen gjordes en personlig utvecklingsplan. Hur har du kunnat
använda den i ditt arbete?
Hur har den här personliga utvecklingsplanen följts upp i organisationen?
o Med vem?
Om vi ser till andra faktorer i programmet som kan ha påverkat
kunskapsanvändningen i arbetet,
o Vad tog du med dig av den feedback du fick?
o Kan du berätta om det fanns övningar som du hade lätt att koppla till
ditt arbete?
o Hur är det med övningar som du upplevde att du inte alls hade någon
nytta av?
Finns det något annat som presenterades under programmet som du har haft
användning av i ditt arbete?
o Om ja: Vad och hur har du använt det?
Nu ska vi istället skifta fokus från individnivån till hur organisationen har
påverkats av kunskapen från ledarutvecklingsprogrammet
Hur tycker du att [företaget] tagit tillvara på de kunskaper och erfarenheter
som du har fått med dig från programmet? (Om det ej berörs, fråga specifikt
om:)
o Har det varit svårt att hitta sätt att använda kunskaperna från
utbildningen i ditt arbete?

o Om du hade haft tydliga mål med vad du ville uppnå med
utbildningen, tror du att det hade underlättat?
o Om du hade fått mer tid att reflektera och fundera över det som lärdes
ut vid utbildningen, hade det hjälpt?
o Kan du ge exempel på hur du tycker att företaget kunde ha gjort för att
bättre tagit tillvara dina erfarenheter och kunskaper?
o Finns det något annat i organisationen som du tror kan ha påverkat
dina möjligheter till att kunna använda kunskaperna från programmet?
Ni är ju X chefer här i XX som har gått det här ledarutvecklingsprogrammet,
men vid olika tillfällen. Finns det tillfällen då ni utbyter erfarenheter vad
gäller er yrkeskompetens?
o Om ja: Vilka typer av erfarenheter kan det handla om?
 I vilket typ av forum utbyter ni erfarenheterna?
o Om nej: Tycker du att det finns ett behov för det?
Finns det något annat forum för samtliga chefer inom organisationen eller
koncernen att utbyta erfarenheter och kunskaper?
Vet du om det i organisationen har skapats nya rutiner efter det att
programmet infördes? Exempelvis kring:
o Ledarskapet
o Styrdokument/policys; hur medarbetarsamtal, rekrytering osv bör
hanteras
o Kommunikationsformer; intranät, veckomöten, nätverk osv.
o Nya rutiner eller arbetssätt; team, arbetsrotation osv.
o Problemlösning; svåra samtal, konflikthantering osv.
Finns det anledning att tro att även ledningen har påverkats av era kunskaper
från ledarutvecklingsprogrammet?
o Om ja: Hur yttrar sig detta?
Nu ska vi istället gå in på vad som finns i organisationen som kan
hindrande och stödjande att kunskapen från ledarutvecklingsprogrammet
används
Vilka faktorer i organisationen ser du som kan ha påverkat möjligheten till
att använda kunskaperna från utbildningen? (Om följande inte nämns, fråga
specifikt om detta:)

o Anser du att du har fått det utrymme som behövs till att göra
nödvändiga förändringar för att kunna använda de nya kunskaperna i
ditt arbete? (exempelvis i dina arbetsrutiner eller för den personal som
du leder).
 Om ja: Ge exempel.
 Om nej: Skulle du vilja ha mer utrymme till det?
o Vilka resurser (materiella och immateriella) har du fått efter
utbildningen för att du ska kunna tillgodogöra dig kunskaperna?
 (Exempelvis tid till att reflektera eller diskutera).
o Om vi ser på exempelvis företagets värderingar och syn på
kompetensutveckling, finns det där något som kan ha påverkat din
kunskapsanvändning positivt eller negativt?
Avslutningsvis…
Finns det något annat kring det här ledarutvecklingsprogrammet som du
skulle vilja tillägga eller berätta mer om?

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE LEDNING
Bakgrund
Vad ville ni uppnå med utbildningen?
Var cheferna informerade om vad företaget ville uppnå med utbildningen?
Vilka reaktioner fick ni från cheferna när ni valde att satsa på denna
utbildning?
Har det gjorts någon uppföljning av erfarenheterna från utbildningen?
Deltagarna gjorde bland annat en personlig utvecklingsplan efter
utbildningen. Vet du om detta är något som har följts upp?
Om vi nu går över till att fokusera på vad utbildningen kan ha medfört
cheferna…
Hur tror du att chefernas arbetssätt har förändrats efter utbildningen? (Om de
inte nämns, komplettera med frågor avseende:)
o Personalfrågor
o Förändringsarbete
o Dagliga arbetsrutiner
o Kommunikation (gentemot medarbetare och chefer)
Hur ser du på chefernas möjligheter att överföra nyvunna kunskaper till
organisationen?
Har det varit upp till respektive chef att använda kunskaper från utbildningen
i sitt arbete?
o Om ja: kan du ge något exempel på hur det har gjorts?
Då kommer vi in på eventuella effekter på organisationen…
Har organisationen påverkats som en följd av ledarskapsutbildningarna? (Om
ja: Finns det några förändringar som du kan ge exempel på?) (Om de inte
nämns, komplettera med frågor avseende:)
o Arbetsformer
o Informella och formella mötestillfällen
o Hantering av personalfrågor
o Kommunikation (medarbetarsamtal osv.)
Har företaget stöttat cheferna till att använda sina nya kunskaper?
o Om ja: På vilket sätt har företaget gjort det?

Har det framkommit några reaktioner bland personalen i organisationen kring
ledarutvecklingsprogrammet?
o Positivt/negativt? Exempel?
Om vi går in på vad som kan möjliggöra och
kunskapsanvändningen från utbildningen till organisationen…

motverka

Vilka faktorer kan du se påverkar chefernas möjligheter till att använda
kunskaperna från utbildningen? (Om de inte berörs, fråga om dessa:)
o Hur har deltagarnas närmaste chefer stöttat kunskapsanvändningen?
o Hur har övriga medarbetare stöttat deltagarnas kunskapsanvändning?
Har deltagarna getts utrymme att göra förändringar som de ansett varit
nödvändiga i sina arbetsrutiner?
o Om ja: exempel?
o Om nej: varför inte?
Vilka faktorer kan du se påverkar dem (cheferna) till att inte kunna använda
kunskaperna från utbildningen?
Vilka resurser (materiella och immateriella) har getts deltagarna efter
utbildningen för att de ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna?
Har utbildningen motsvarat företagets förväntningar?
Om vi ser på företagets värderingar och syn på kompetensutveckling, finns
det något som kan ha påverkat deltagarnas kunskapsanvändning positivt och
negativt?
De chefer som ingår i den här studien gick utbildningen under 2004-2008
och med tanke på att de inte har gått utbildningen vid samma tillfälle, undrar
vi om ni från företagets sida skapat möjligheter för cheferna att utbyta tankar,
upplevelser och kunskaper med varandra?
o Om ja: Hur har ni gjort det?
o Om nej: Varför inte?
Har några andra i företaget tagit del av chefernas utbildningserfarenheter?
o Om ja: Vilka/hur?
o Om nej: Varför inte?
Avslutande frågor
Avslutningsvis, finns det något annat kring ledarutvecklingsprogrammet som
du skulle vilja tillägga eller berätta mer om?
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