
INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP OCH LÄRANDE
581 83 Linköping    013-281000

”DU MÅSTE KUNNA LEDA DIG SJÄLV INNAN DU 

KAN LEDA ANDRA”

- En kvalitativ intervjustudie med tre konsulter inom 
chefsutveckling

Martin Eriksson

Kandidatuppsats i pedagogik
Höstterminen 2010
Handledare: Rose-Marie Axelsson
Examinator: Bo Davidson



    
Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande
581 83 LINKÖPING

Seminariedatum
2011-01-21

Språk (sätt kryss före) Rapporttyp (sätt kryss före) ISRN-nummer
X Svenska/Swedish

Engelska/English
X Uppsats grundnivå

Uppsats avancerad nivå 
Examensarbete
Licentiatavhandling
Övrig rapport

LIU-IBL/PED-G--11/003--SE

Titel ”Du måste kunna leda dig själv innan du kan leda andra” – En kvalitativ intervjustudie med tre konsulter inom                 
chefsutveckling

Title ”You must be able to lead yourself before you can lead others” – A qualitative interview study with three 
consultants within Management Development

Författare Martin Eriksson

Sammanfattning

Denna kandidatuppsats behandlar det arbete som konsulter från tre konsultfirmor inom chefsutveckling bedriver. Syftet är att 
beskriva och jämföra dessa tre konsultfirmors utbildningsverksamhet gällande ledare med särskilt fokus på ledarutveckling och
ledarskapsutveckling. Detta syfte har brutits ner till tre frågeställningar för att besvara hur dessa tre konsulter uppfattar vad 
ledarskap innebär, hur konsulter arbetar med utbildningsprogram för ledare gällande utveckling samt vilka likheter och skillnader 
som finns mellan konsultfirmornas arbetssätt gällande utbildningsprogram för utveckling. Den  undersökningsmetod som jag 
valde att använda är kvalitativa intervjuer. Denna studie utgår vidare från en hermeneutisk ansats där det inte går att säga att det 
resultat som jag har tolkat genom teori och förförståelse är en absolut sanning. Jag har därför försökt att undersöka och tolka 
helheten genom att noga väga av den empiri som har erhållits genom tre semistrukturerade intervjuer, mot min egen förförståelse 
från arbetslivet och från den litteratur som utgör den teoretiska referensramen. De tre respondenterna har en lång erfarenhet inom 
området chefsutveckling och har därför kunnat bidra till ett intressant resultat. Resultatet av denna studie är att uppfattningen kring 
ledarskap skiljer sig, även om det också finns många likheter. Respondenterna ansåg bland annat att ett ledarskap innebär 
färdigheter gällande kommunikation samt att kunna ha självinsikt. Om exempelvis ledarskap är något medfött eller ej är svårt att 
slå fast då samtliga respondenter hade skilda uppfattningar kring detta. Däremot kunde jag se ett tydligt mönster mellan 
konsultfirmornas arbetssätt gällande utbildningsprogram inom utveckling av ledare. Ofta användes feedback och coaching som 
utvecklingsmetoder inom grupputveckling där ledaren tillsammans med det närmaste teamet utförde case-baserade övningar, både 
praktiskt och teoretiskt. Intervjuer bland ledare och team var också vanligt förekommande när konsulten skulle diagnostisera 
problematiken. Resultatet visade även att likheterna mellan konsultfirmornas arbetssätt var fler och av en mer omfattande karaktär 
än de skillnader jag kunde se.

Nyckelord
Ledarskap, Ledarskapsutveckling, Ledarutveckling, Chefsutveckling, Konsult, Coaching, Feedback, Teamutveckling, Kvantitativ, 
Intervju, Hermeneutik, Abduktion



FÖRORD

Jag skulle här vilja passa på att främst tacka Dig som gjorde denna kandidatuppsats möjlig 
genom vägledning och tålamod. Du har gett mig insikter som jag tidigare inte hade och 
dessutom berikat mig med större kunskap. 

Ytterligare tack vill jag skänka till min handledare, Rose-Marie Axelsson, som har gett mig 
mycket stöd, idéer och god feedback när det har behövts. Naturligtvis sänder jag dessutom ett 
stort tack till de tre respondenter som faktiskt bidrog med den empiri som uppsatsen till stort 
bygger på, nämligen Gunilla, Dani samt Joakim. Utan er hade inte denna uppsats varit möjlig 
och ni har alla bidragit med givande empiri inom ämnet konsultverksamhet för utveckling av 
ledare. 

Övrigt tack går till min familj, vänner och släkt som har stöttat mig genom min utbildning på 
olika sätt samt har fått mig att inse att den som kämpar den lyckas. 

Ett stort TACK till er alla!

Linköping i december 2010
Martin Eriksson



SAMMANFATTNING

Denna kandidatuppsats behandlar det arbete som konsulter från tre konsultfirmor inom 
chefsutveckling bedriver. Syftet är att beskriva och jämföra dessa tre konsultfirmors 
utbildningsverksamhet gällande ledare med särskilt fokus på ledarutveckling och 
ledarskapsutveckling. Detta syfte har brutits ner till tre frågeställningar för att besvara hur 
dessa tre konsulter uppfattar vad ledarskap innebär, hur konsulter arbetar med 
utbildningsprogram för ledare gällande utveckling samt vilka likheter och skillnader som 
finns mellan konsultfirmornas arbetssätt gällande utbildningsprogram för utveckling. Den  
undersökningsmetod som jag valde att använda är kvalitativa intervjuer. Denna studie utgår 
vidare från en hermeneutisk ansats där det inte går att säga att det resultat som jag har tolkat 
genom teori och förförståelse är en absolut sanning. Jag har därför försökt att undersöka och 
tolka helheten genom att noga väga av den empiri som har erhållits genom tre 
semistrukturerade intervjuer, mot min egen förförståelse från arbetslivet och från den litteratur 
som utgör den teoretiska referensramen. De tre respondenterna har en lång erfarenhet inom 
området chefsutveckling och har därför kunnat bidra till ett intressant resultat. Resultatet av 
denna studie är att uppfattningen kring ledarskap skiljer sig, även om det också finns många 
likheter. Respondenterna ansåg bland annat att ett ledarskap innebär färdigheter gällande 
kommunikation samt att kunna ha självinsikt. Om exempelvis ledarskap är något medfött eller 
ej är svårt att slå fast då samtliga respondenter hade skilda uppfattningar kring detta. Däremot 
kunde jag se ett tydligt mönster mellan konsultfirmornas arbetssätt gällande 
utbildningsprogram inom utveckling av ledare. Ofta användes feedback och coaching som 
utvecklingsmetoder inom grupputveckling där ledaren tillsammans med det närmaste teamet 
utförde case-baserade övningar, både praktiskt och teoretiskt. Intervjuer bland ledare och team 
var också vanligt förekommande när konsulten skulle diagnostisera problematiken. Resultatet 
visade även att likheterna mellan konsultfirmornas arbetssätt var fler och av en mer 
omfattande karaktär än de skillnader jag kunde se. 

Nyckelord: Ledarskap, Ledarskapsutveckling, Ledarutveckling, Chefsutveckling, Konsult, 
Coaching, Feedback, Teamutveckling, Kvantitativ, Intervju, Hermeneutik, Abduktion



INNEHÅLL

I. INLEDNING 7

I.2 Syfte 8

I.3 Frågeställningar 8

I.4 Tidigare forskning 8

I.5 Kontext 9

I.6 Avgränsningar 9

I.7 Begreppsdefinitioner 10

I.8 Disposition 10

2. METOD 12

2.I Forskningsansats 12

2.2 Vetenskaplig förankring 12

2.3 Förberedelser 13

2.4 Urval 13

2.5 Intervjuer 13

2.6 Genomförande 14

2.7 Analys av empiri 15

2.8 Kvalitetsaspekter 16

2.9 Etiska aspekter 17

2.10 Metoddiskussion 18

3. TEORETISK REFERENSRAM 22

3.I Inledande organisationsteorier 22

3.2 Ledarskap 24

3.3 Ledarutveckling och ledarskapsutveckling 25

3.4 Utvecklingsmetoder 26

3.5 Sammanfattande diskussion 28



4. RESULTAT 30

4.I Bakgrund 30

4.2 Ledarskap 32

4.3 Utvecklingsmetoder 36

4.4 Konsultverksamhet 41

5. RESULTATDISKUSSION 45

5.I Vad uppfattar konsulterna vid tre konsultfirmor 

att ledarskap innebär? 45

5.2 Hur arbetar konsulterna med utbildningsprogram 

för ledare gällande utveckling? 47

5.3 Vilka likheter samt skillnader förekommer mellan

konsultfirmornas arbete gällande utbildningsprogram för utveckling? 50

5.4 Slutsatser 51

5.5 Fortsatt forskning 52

REFERENSER 53

Tryckta källor 53

Otryckta källor 54

BILAGA I
Intervjuguide

BILAGA 2
Missivbrev

BILAGA 3
Checklista



7

I. INLEDNING

I detta kapitel behandlas först forskningsområdets relevans och bakgrund genom att beskriva 
hur ämnet är aktuellt i samhällsdebatten. Utöver detta behandlar kapitlet rapportens syfte 
och frågeställningar som studien syftar till att besvara samt tidigare forskning, kontext, 
avgränsningar, begreppsdefinitioner och disposition.

I dagens Sverige ligger det på dagordningen att starta egna företag i allt större omfattning än 
tidigare. Detta i ett försök till att privatisera landet rent företagsmässigt och det är 
tjänsteföretagen som leder statistiken när det gäller nystartade företag (www.ekonomifakta.se, 
2010-09-11). En mycket känd grupp inom företagsverksamhet med inriktning på tjänster som 
kallas för konsulter har blivit populär. Det intressanta gällande denna grupp är gruppens 
kvalitet gällande det arbete som utförs och som ofta varierar då vilken människa som helst 
kan registrera ett företag och sedan kalla sig för konsult, oavsett utbildningsbakgrund. 
Inriktningarna gällande denna typ av verksamhet varierar stort, vissa konsulter arbetar med 
arbetsutveckling av arbetslösa och kallas då för jobbcoacher medan andra vanligt 
förekommande områden är ledarskapsutveckling, chefsutveckling samt 
organisationsutveckling där konsulterna kallar sig för management- och 
organisationskonsulter. Konsulter inom de sistnämnda områdena är av stort intresse för mig 
då dessa omsätter mycket pengar varje år och där, som tidigare har nämnts, kvaliteten varierar 
stort, vilket kan bidra till dåliga konsekvenser i verksamheter där utveckling behövs. 

Jag har valt att fokusera på tre stycken konsultfirmor runt om i Sverige, oberoende av 
varandra, som arbetar med konsultverksamhet inom området chefsutveckling där även en del 
organisationsutveckling förekommer. Det intressanta är att jämföra dessa konsultfirmor med 
varandra gällande deras arbetssätt för att försöka finna likheter och skillnader dem emellan. 
Eventuella likheter och skillnader i arbetssätten gällande chefsutveckling kommer att 
undersökas närmare tillsammans med konsulternas personliga uppfattningar kring begreppet 
ledarskap. 

Sättet att arbeta på och funktionen i samband med resultatet som vill uppnås genom 
exempelvis chefsutveckling är viktigt för olika företag, menar Larsson & Holt Larsen (1992). 
Detta stöds även av Yukl (2010) som nämner olika risker så som konflikter och minskad 
effektivitet, vilket organisationer kan drabbas av när ledarskapet brister. Cheferna som skickas 
på kurser inom chefsutveckling är tänkta att återkomma med nya idéer och tankemönster som 
kan bidra till en god utveckling inom den egna organisationen. I detta satsas oerhört stora 
pengar då dessa kurser och utbildningar är mycket dyra att genomföra för företaget. Som ett 
exempel på det sistnämnda kan vi se hur regeringen 2009 avsatte 2,9 miljarder kronor endast 
till jobbcoacher under en treårsperiod (www.dn.se, 2010-09-11). Skulle då utbildningen inte 
vara av god kvalitet kan det hända att dessa chefer blir sämre som chefer eller återkommer 
oförändrade och således är pengarna helt bortkastade. 

Konsulter får, mer eller mindre, arbeta på egen hand med sina utvecklingar oavsett vilket 
område som berörs. Detta styrks av Nilsson (2005) gällande program och kurser som anpassas 
utifrån kundens förutsättningar med hjälp av externa konsulters färdiga mallar. I detta ligger 
ett stort ansvar som inte alla konsulter tar på sig, trots de stora ekonomiska kostnader en 
utbildning innebär för ett företag. För att ge en mer rättvis bild på detta så presenterar 
hemsidan Lönestatistik (www.lonestatistik.se, 2010-09-10) att just jobbcoacher har en 
medellön på drygt 24000 kronor per månad medan en utbildningskonsult har en medellön på 
drygt 32000 kronor per månad. Utöver lönen för konsulten ska även konsultföretaget tjäna på 
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verksamheten och kostnaderna beräknas bli mycket höga för det företag som anställer den här 
formen av konsulter. 

Relevansen för ämnet konsultverksamhet är stor då ledarskap innebär att ha ett pedagogiskt 
förhållningssätt gentemot bland annat medarbetare. Precis på samma sätt som en lärare lär ut 
kunskap till sina elever, lär konsulten ut kunskap till chefer som behöver utvecklas. Kvaliteten 
på konsulter är också av samma vikt precis som på lärare då bristande kunskap kan leda till 
felaktigt tänkande och handlande. Fuglestad (1999) menar på att pedagogiska processer vid 
ledning är beroende av goda kommunikationsmedel samt god kunskap. Brister dessa två saker 
får det konsekvenser, inte bara gällande den bristande kunskapen hos personer som tar till sig 
utav denna kunskap, utan också eventuella missförstånd samt utrymme lämnas för eventuella 
misstolkningar på grund av den svaga kommunikationen. 

I.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva och jämföra tre konsultfirmors 
utbildningsverksamhet gällande ledare med särskilt fokus på ledarutveckling och 
ledarskapsutveckling.

I.3 Frågeställningar

 Vad uppfattar konsulter vid tre konsultfirmor att ledarskap innebär?

 Hur arbetar konsulter med utbildningsprogram för ledare gällande utveckling?

 Vilka likheter samt skillnader förekommer mellan konsultfirmornas arbete gällande 
utbildningsprogram för utveckling?

I.4 Tidigare forskning

När det gäller tidigare forskning var det intressant för mig som forskare att inte skriva om 
något som tidigare har undersökts av andra. För att försäkra mig om att inte välja ett ämne 
som redan hade blivit behandlat valde jag att söka igenom Internet efter uppsatser och 
avhandlingar inom områdena ledarskap och konsultverksamhet. Jag fann ingen tidigare studie 
vars syfte var att undersöka tre konsultfirmor inom chefsutveckling och sedan jämföra deras 
arbetssätt. Området ledarskap är däremot stort och väl undersökt och jag fann mycket 
användbar litteratur som i mitt fall presenteras i den teoretiska referensramen längre fram. Två 
intressanta avhandlingar inom ledarskap som jag fann var skrivna av Andreas Wallo och Peter 
Nilsson. Nedan beskrivs dessa två avhandlingar kortfattat.

I.4.I Ledarskap och utveckling på arbetsplatsen

The Leader as a Facilitator of Learning at Work – A study of learning-orientated leadership 
in two industrial firms (2008) är namnet på Wallos avhandling som undersöker förhållandet 
mellan ledarskap, lärande och utveckling på arbetsplatsen. Han behandlar bland annat 
ledarskapsbegreppet, det effektiva ledarskapet och mycket mer. Intervjuer och observationer 
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är exempel på verktyg som ligger tillgrund för Wallos empiri, som bland annat visade på att 
ledarens egen kunskap kring lärande och utveckling påverkar ledarens sätt att agera. 
Respondenterna upplevde även ett behov av utveckling i relation till HR-frågor då de flesta 
saknade någon djupare HR-utbildning.

I.4.2 Ledarutveckling i arbetslivet

Ledarutveckling i arbetslivet – Kontexter, aktörer samt (o)likheter mellan utbildningskulturer 
(2005) är namnet på Nilssons avhandling som undersöker begreppet ledarutveckling med 
inriktning mot arbetslivet. Han undersöker detta med hjälp av intervjuer från sex stycken 
fallorganisationer som befinner sig inom privat- och offentlig sektor. Resultatet visade bland 
annat på skillnader och likheter gällande organisatoriska utbildningskulturer, men att 
skillnaderna främst gällde specifika organisationer och inte grupper inom organisationerna. 

I.5 Kontext

Det är tre stycken konsultföretag inom chefsutveckling som har intervjuats i denna studie. 
Nedan presenteras dessa tre företag kortfattat för att ge en klarare bild av deras verksamheter. 
Det första som ses är en översikt av företaget och efter detta en punktlista som utgör 
företagets tjänster. Vidare information kring varje respondent presenteras i resultatavsnittets 
första del, längre fram. (Informationen är hämtad från företagens hemsidor på Internet, men 
adresserna anges ej av etiska skäl)

Tabell I. Presentation av de tre konsultfirmor som har intervjuats. 

Företag 1 Företag 2 Företag 3
Konsultfirma 
Ort: Stockholm
Startår: 2003
Anställda: 1

Tjänster:

 Ledarskapsutveckling
 Chefsutveckling
 Organisationsutveckling
 Teambuilding
 Coaching
 Grupputveckling

Konsultfirma
Ort: Östergötland
Startår: 1986
Anställda: 1

Tjänster:

 Förändringsprocesser
 Mentorskap
 Projektledning
 Organisationsutveckling
 Chefsutveckling
 Coaching
 Ledarskapsutveckling
 Teamutveckling

Konsultfirma (del av koncern)
Ort: Sundsvall
Startår: 1999 (AB 2002)
Anställda: 3

Tjänster:

 Ledarskapsutveckling
 Teambuilding
 Grupputveckling UGL
 Säljutveckling
 Organisationsutveckling
 Coaching
 Chefsutveckling

I.6 Avgränsningar

Studien är avgränsad till tre stycken intervjuer med konsulter inom chefsutveckling. Jag ansåg 
att tre konsulter var tillräckligt då vissa frågeställningar är av en jämförande karaktär och fler 
intervjuer kunde ha försvårat min tolkning då substansen kunde ha blivit alltför omfattande. 
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Vidare avgränsningar har gjorts gällande de teman som behandlar teorin. Det kan tänkas att 
ytterligare teman kunde ha varit relevanta, exempelvis konflikter, men det skulle också ha 
medfört ytterligare teorier att ta hänsyn till vid tolkning av resultatet. Jag ansåg av den 
anledningen att de fyra teman som utgör den teoretiska referensramen var tillräckliga; 
inledande organisationsteorier, ledarskap, ledarutveckling och ledarskapsutveckling samt
utvecklingsmetoder. Av enkelhet höll jag mig även till dessa teman i intervjuguiden.

I.7 Begreppsdefinitioner

I denna del presenteras och förklaras några vanligt förekommande begrepp. Dessa begrepp 
kan förklaras på olika sätt beroende på studie och författare, därför har jag valt att presentera 
de förklaringar som ligger närmast min egen tolkning av begreppen, detta för att tydliggöra 
dem och för att underlätta för läsaren.

Ledarskap: olika definitioner finns, men Forslund (2009) ser ledarskap som en process där 
en person utövar avsiktlig påverkan på andra människor för att uppnå ett mål.

Chef: en person som har det administrativa arbetet och den formella (utnämnda) makten, 
enligt Strannegård & Jönsson (2009).

Ledarutveckling: ledarens personliga utveckling på en individnivå, enligt Day (2001).

Ledarskapsutveckling: ledarens utveckling av de verktyg denne använder i sitt ledarskap, 
enligt Day (2001).

Feedback: informationsflöde och bekräftelse från andra människor, menar Day (2001).

Coaching: hjälpa andra att lyckas genom guidning och vägledning, enligt Yukl (2010).

Outdoor challenge programs: Aktiviteter och träningsprogram utomhus, enligt Yukl (2010).

Konsult: sakkunnig person som åtar sig specialuppdrag, enligt Svenska Akademien (2010).

Teambuilding: skapa “vi-känsla” och sammanhållning i en grupp, enligt Conger (1992).

I.8 Disposition

I denna del presenteras uppsatsens olika kapitel. Kapitel 1 har vi redan gått igenom och av den 
anledningen presenteras kapitel 2 direkt efter. 

Kapitel 2 heter Metod och behandlar den metodologiska forskningsprocessen. 
Forskningsansats, vetenskaplig förankring, förberedelser, urval, intervjuer, genomförande, 
analys av empiri, kvalitetsaspekter, etiska aspekter samt metoddiskussion är de huvuddelar 
som behandlas. 

Kapitel 3 heter Teoretisk Referensram och behandlar den teoretiska referensramen som 
tillsammans med min egen förförståelse ska ligga tillgrund för tolkning och resonemang kring 
studiens resultat. De fyra teman som presenteras i detta kapitel är inledande 
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organisationsteorier, ledarskap, ledarutveckling och ledarskapsutveckling, 
utvecklingsmetoder samt en avslutande och sammanfattande diskussion.

Kapitel 4 heter Resultat och behandlar det empiriska materialet som senare är tänkt att 
analyseras och diskuteras. Materialet är en sammanställning från de tre intervjuer som denna 
studie bygger på. Kapitlet består av de fyra teman som intervjuguiden består av, nämligen 
bakgrund, ledarskap, utvecklingsmetoder samt konsultverksamhet.

Kapitel 5 heter Resultatdiskussion och här tolkas, analyseras och diskuteras studiens resultat 
utifrån studiens syfte och frågeställningar utifrån teorier och förförståelse. Huvuddelarna är 
studiens tre frågeställningar som presenterades tidigare. Kapitlet avslutas med slutsatser som 
besvarar de tre frågeställningarna samt förslag till fortsatt forskning. 
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2. METOD

I detta kapitel kommer den metodologiska forskningsprocessen gällande denna studie att 
beskrivas närmare. Huvuddelarna är forskningsansats, vetenskaplig förankring, 
förberedelser, urval, intervjuer, genomförande, analys av empiri, kvalitetsaspekter, etiska 
aspekter samt metoddiskussion.

2.I Forskningsansats

Den forskningsansats som har valts är av kvalitativ karaktär där fokus har varit på att få en 
djupare kunskap utifrån intervjuer med konsulter inom chefsutveckling. Kvalitativ metod
innebär, enligt Bryman (2002), att forskaren är mer intresserad av direkta ord än av mätbara 
siffror. Dessa ord och meningar som respondenten lämnar som svar på olika frågor ligger 
sedan till grund för en tolkning. Jag valde att tolka genom ett hermeneutiskt perspektiv utifrån 
en analytisk abduktion (hermeneutik och analytisk abduktion presenteras mer ingående längre 
fram i denna metoddel). Patel & Davidsson (1994) menar att genom en kvalitativ 
forskningsansats uppnås en helhet och en djupare, subjektiv kunskap och förståelse av det 
specifika fallet. När det gäller denna undersökning är det inte observationer som ligger 
tillgrund för empirin utan telefonintervjuer, dock blev intervjumiljön till en indirekt 
observation. Tonlägen, speciella ljud samt närvaron i telefonsamtalen kan ses som en 
observation i sig, dock inte av samma karaktär som en visuell observation. Dessa intryck kom 
att mer eller mindre påverka mitt sätt att tolka de svar som respondenterna gav mig vid dessa 
telefonintervjuer. 

2.2 Vetenskaplig förankring

När vi människor försöker förstå oss på något nytt använder vi oss av uppfattningar av 
liknande situationer som vi har stött på i tidigare situationer, detta är vår förförståelse. Det vi 
upplever som omöjligt att förstå, är endast omöjligt att förstå gentemot vår egen bakgrund. 
Det är bakgrunden som vi tar med oss in i förståelseprocessen när vi tolkar (Gilje & Grimen, 
2007). Förförståelsen påverkar undersökningen genom olika erfarenheter och 
tolkningsgrunder, vilket ger tolkningarna en unik betydelse. I förförståelsen ingår olika 
faktorer så som trosuppfattning, språk och begrepp och även individuella erfarenheter.
Människors trosuppfattningar om saker och ting skiljer sig åt på olika sätt. Det kan handla om 
tron gällande samhället, naturen och varandra. Detta gör att människor ser saker på olika sätt, 
men även hur de förhåller sig till olika fenomen eller moraliska ståndpunkter. Ett exempel kan 
vara en forskare som utför en intervju. Denna intervju kan resultera i en vinklad bild av 
respondenten då forskaren tolkar svaren utifrån sin egen förförståelse och trosuppfattning 
(Gilje & Grimen, 2007). Det är min avsikt att använda en hermeneutisk ansats, och det unika 
jag kan finna i varje intervju. Hermeneutiken, menar Hartman (2004), skiljer sig från 
positivismen genom att de båda teorierna undersöker olika verkligheter och på vilka sätt dessa 
verkligheter sedan beskrivs. Den centrala idén som ligger till grund för hermeneutik är att 
forskaren som analyserar resultatet ska försöka få fram en mening utifrån de perspektiv 
respondenten har haft. Fokus ligger på tolkning och förståelse av mänskligt beteende eller på 
förståelse av människors beteende. Det sistnämnda innebär en empatisk förståelse av 
människors handlingar (Bryman, 2002).
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2.3 Förberedelser

Studiens karaktär var från början ej given då ämnesområdet gällande ledarskap är otroligt 
stort. Efter mycket tänkande och överväganden kring mina egna erfarenheter inom ledarskap 
och organisation kom jag fram till det jag ville undersöka, nämligen konsultverksamheters 
likheter och skillnader gällande arbetssätt när det gäller chefsutveckling av olika slag. 
Hartman (2003) menar på att det är bra att utforma en arbetsplan när ett arbete ska startas upp. 
Arbetsplanen, menar Hartman vidare, är en tidsplan att rekommendera för att hela tiden ligga 
i fas. Denna arbetsplan var tänkt att ringa in det område jag ville studera och förbereda inför 
litteratursökning samt vilka möjligheter det fanns för intervjuer av konsulter inom 
chefsutvecklingsbranschen. Min första tanke var att så fort som möjligt ta kontakt med några 
konsultföretag för att få deras godkännande till eventuella intervjuer, vilket jag också gjorde. 
Efter ett antal förfrågningar via E-post hittade jag tre stycken konsultfirmor som tackade ja till 
intervjuer. Då jag sedan tidigare är välbekant med området ledarskap visste jag i förväg var 
den teoretiska empirin från litteratur fanns att inhämta, dock valde jag att se över ytterligare 
litteratur för att fördjupa mig mer i området kring ledarskap. När detta var avklarat började jag 
skriva ett PM där jag presenterade mitt ämne med bakgrund, syfte, frågeställningar, teorier 
samt tänkt metod. Detta PM liknande min redan framtagna arbetsplan, men var mer 
omfattande och mer strukturerad. Min handledare konstaterade att ämnet var relevant och att 
det fanns gott om material att använda sig utav och gav mig efter detta klartecken att påbörja 
min undersökning.

2.4 Urval

Urvalet blev tre stycken företag i Sverige som genomför konsultverksamhet främst inom 
området chefsutveckling. Två utav dessa konsultfirmor fann jag på Internet genom att söka på 
företag som arbetade med chefsutveckling, främst använde jag mig utav söksajterna Hitta.se 
(www.hitta.se, 2010-08-20) samt Google (www.google.se, 2010-08-20). Den tredje 
konsultfirman fick jag information om från en av de respondenter som intervjuades. Då denne 
respondent rekommenderade den tredje konsultfirman starkt och efter att jag själv hade 
studerat konsultfirmans hemsida, valde jag att kontakta dem. Antalet respondenter blev tre 
stycken, en respondent från varje konsultfirma. Detta urval gjordes från kvoten konsulter 
inom varje firma. Kvoturval görs där kategorier för önskade egenskaper hos respondenterna är 
av specifik karaktär (Bryman, 2002). Respondenterna behövde ha vissa insikter och 
erfarenheter för att kunna svara på de frågor som intervjun kom att innehålla. De respondenter 
som valdes var därför väl insatta på olika sätt i utbildningarna som konsultfirman tillhandahöll 
samt organisationen i helhet. I början av resultatdelen längre fram presenteras dessa tre 
respondenter närmare.

2.5 Intervjuer

Jag har valt att använda mig utav semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2002) 
bland annat innebär en intervjuguide med olika teman. Vidare innebär det att frågorna 
behöver inte ställas i någon speciell ordning utan kan ställas som de passar in. Genom att 
använda semistrukturerade intervjuer kan specifikare frågeställningar behandlas. Detta medför 
tydligare fokus som annars kan vara svårt att nå om ansatsen är av en mer allmän karaktär 
(Bryman, 2002). Då jag utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt är det av intresse för mig 
som forskare att försöka se och tolka helheten. Detta innebär att valet av semistrukturerade 
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intervjuer gav mig chansen till att utforma teman och frågor som inte endast inriktade sig på 
specifika saker. Jag ville förstå helheten genom att ställa frågor som ibland passerade gränsen 
för mina frågeställningar.

2.5.I Utformning av intervjuguide

Valet att utforma intervjuguiden (se bilaga nummer 1) utifrån fyra stycken olika teman var för 
att få fylligare och mer uttömmande svar. De fyra teman som intervjuguiden består av är 
bakgrund, ledarskapet, utvecklingsmetoder samt konsultverksamhet. Varje tema utformades 
utifrån den teoretiska referensramen. Efter omarbetning av vissa frågor samt genom feedback 
från handledaren hamnade jag slutligen på fyra stycken intervjuteman samt 23 stycken frågor 
uppdelade temana emellan. Frågorna utformades medvetet korta och jag använde mig utav få 
akademiska termer. Detta för att intervjusituationen skulle bli så lik ett vanligt samtal som 
möjligt utan konstiga formuleringar eller uttryck. Jag utformade även frågorna så att de frågor 
som höll en mer allmän karaktär skulle komma att inleda intervjun. När en intervjuguide 
utformas är det vanligt att inleda med neutrala frågor och frågor om bakgrund som kan vara 
av intresse för undersökningen. Detsamma gäller även utformningen av de avslutande 
frågorna i intervjuguiden som är tänkta att avsluta intervjun på ett neutralt och öppet sätt. 
Detta är viktigt för att respondenten ska kunna känna att denne får en möjlighet till att 
kommentera samt eventuellt tillföra ytterligare information om det skulle vara önskvärt (Patel 
& Davidsson, 1994). 

2.6 Genomförande

I samband med den färdigställda och godkända intervjuguiden skickade jag ytterligare, via E-
post, ut information gällande studiens syfte och bifogade även de tänkta intervjufrågorna i 
form av en intervjuguide. Denna form av kontakt kallas missivbrev (se bilaga nummer 2). Det 
är ytterst viktigt att detta missivbrev innehåller all tänkbar information som kan ges om 
studien, därför är det av stor vikt att det är korrekt utformat (Patel & Davidsson, 1994).

Genom E-postkontakt med de tre konsultfirmorna bokades tid samt lämpliga respondenter. Vi 
diskuterade inte valet av lokal för intervjun då samtliga intervjuer genomfördes på telefon. 
Respondenterna hade tillgång till lokaler, men på grund av tidspress samt stora geografiska 
avstånd valde jag tillsammans med respondenterna att istället genomföra telefonintervjuer. 

Då det är intressant att i förväg kontrollera intervjuguidens kvalitet utförde jag en 
pilotintervju. En pilotintervju, menar Bryman (2002), innebär att en telefonintervju, som det i 
mitt fall handlade om, testas på en oberoende källa för att se om frågorna uppfattas som det är 
tänkt samt om det behövs fler eller färre frågor för att nå den önskade empirin. Efter 
pilotintervjun valde jag att gå vidare med den intervjuguide som jag hade utan att göra några 
förändringar då resultatet blev som jag hade önskat, nämligen att kommunikationen gick fram 
till respondenten samt att respondenten gav mig svar som var tillfredställande på de olika 
frågorna.

Intervjuaren och respondenten har vid intervjusituationen en symmetrisk och jämbördig 
utgångspunkt för samtalet ur antalssynpunkt, vilket innebär att det är en av varje part under 
intervjun då det är en respondent och en forskare. Det kan sägas att en jämvikt råder. Däremot 
har intervjuaren ett visst övertag i sin roll då denne har kontroll över vad samtalet handlar om, 
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en viss asymmetri kan ses ur denna aspekt. Med asymmetri när det gäller intervjuer menas det 
att det råder en maktasymmetri i samtalet, då intervjuaren introducerar samtalsämnen samt 
styr intervjun genom intervjuguiden (Kvale, 1997). Intervjuerna genomfördes med hjälp utav 
en mobiltelefon samt en dator med ljudinspelning, i vilket fördelen ligger att respondenternas 
svar registreras exakt. Intervjuaren kan då behålla ett gott fokus på ämnet samt dynamiken i 
intervjun, enligt Kvale & Brinkmann (2009). En nackdel med ljudinspelning är dock att en 
ljudinspelare kan vara ett störande moment och kan påverka de svar respondenten ger, vilket 
jag inte upplevde under dessa intervjuer då ljudinspelningen skedde med hjälp av telefon och 
dator och inga visuella påverkningar kunde ske mellan mig som forskare och respondenten. 
Följdfrågor från mig ställdes spontant för att återkoppla till respondentens egna resonemang, 
eller för att bekräfta det som sades. Intervjuerna tog i genomsnitt 52 minuter styck att 
genomföra. Respondenterna intervjuades på arbetstid, och tidsmässigt fick respondenten själv 
bestämma när det passade bäst att bli intervjuad. Samtliga intervjuer genomfördes dock i 
början på dagen, i genomsnitt kring klockan 09.30. 

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades inspelningarna, vilket bidrog till 30 
sidor empiri. Vid otydliga svar eller formuleringar från respondenten lyssnades frågan och 
svaret om ett antal gånger för att få en bättre tillförlitlighet genom att försäkra mig om att det 
jag hörde uppfattades korrekt. Genom detta tillvägagångssätt ökade även min förståelse för 
vad som sades. Vid färdig transkription kategoriserades varje respondents svar i samband med 
aktuell fråga för att ge en bättre översikt. Utifrån detta kunde jag tydligt se likheter och 
skillnader och samtidigt återkoppla svaren till teorin, samt tematisera resultatet i resultatdelen.  

2.7 Analys av empiri

Då metodvalet är kvalitativt i denna studie krävs det att skillnader och likheter presenteras för 
att få en förklaring på det vetenskapliga perspektivet som används vid analys, nämligen 
hermeneutik. Skillnaderna som finns mellan hermeneutik och positivism är tidigare nämnda, 
men kan med fördel nämnas igen. Dessa två teoretiska traditioner belyser forskning och 
vetenskap på olika sätt. Exempelvis innehåller inte hermeneutiken termer som pekar ut 
observerbara företeelser, medan positivismen stödjer mycket av forskningen på observerbara 
och framför allt mätbara företeelser. Istället beskriver de teoretiska termerna inom 
hermeneutiken människors livsvärld genom meningar som de knyter till olika företeelser 
genom tolkning och förförståelse (Hartman, 2004). 

2.7.I Tolkning

Jag har innan undersökningen försökt att finna ett lämpligt tolkningssätt för att analysera 
intervjuerna på ett så givande sätt som möjligt rent kvalitativt. Utifrån ett hermeneutiskt 
synsätt anses det att forskaren har en förförståelse som utgörs av dennes referensram, det vill 
säga de teorier som utgångspunkten hämtas ifrån, men även utifrån de förväntningar som 
finns. Inom hermeneutiken ses individen som om denne ständigt är och befinner sig i en 
helhet och att vi därför inte har förmågan att samtidigt studera den objektivt. Ur det 
hermeneutiska perspektivet är det därför väsentligt för studiens tillförlitlighet att forskaren 
redogör och är medveten om sin förförståelse (Widerberg, 2002). Kvale & Brinkmann (2009) 
menar på att den mänskliga verkligheten uppfattas som samtal och handling där kunskapen 
blir förmågan att utföra effektiva handlingar. Vidare nämner Hartman (2004) den 
hermeneutiska cirkeln som enkelt förklarat går ut på att genom förförståelsen som varje 
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individ har tolkas en ”sanning” utifrån något som upplevs, i mitt fall genom ett empiriskt 
material från intervjuerna. För varje ny del som tillkommer kan tolkningsprocessen fortskrida 
och ”sanningen” ändrar hela tiden karaktär, menar Hartman (2004). Jag har valt att arbeta 
utifrån en analytisk abduktion som kan ses som en blandning utav induktion och deduktion. 
Abduktion innebär, enligt Alvesson & Sköldberg (1994), att under forskningsprocessen 
omtolkas successivt tidigare teori och empiri gentemot varandra. Induktion och deduktion är 
mer ensidiga ansatser då induktion utgår från empiri utan att först studera bakomliggande 
teorier medan deduktion innebär att forskaren från början tar fram hypoteser som ska bevisas 
genom empiri (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

2.7.2 Förförståelse

Kunskapen som en person behöver i förväg för att kunna tolka kallas förförståelse, enligt 
Hartman (2004). Min förförståelse kommer från olika håll, men främst från den studietid jag 
har haft vid Linköpings universitet. Kunskapen från denna studietid på nästan fem år gäller 
främst pedagogik med inriktning på ledarskap och organisation. Utöver denna kunskap har jag 
erfarenheter från arbetslivet då jag har arbetat med många olika saker och i många olika 
miljöer. Bland annat har jag erfarenhet av ledarskap då jag tidigare har arbetat som 
gruppledare och som lärare. Den teoretiska referensramen i denna studie utgör också en 
central del av min förförståelse då den har färgat mitt kunskapsfält genom att jag har studerat 
sådant som tidigare forskare har presenterat.

2.8 Kvalitetsaspekter

Tillförlitlighet anger bland annat att resultatet från en undersökning blir likadant om 
undersökningen genomförs på nytt (Bryman, 2002). Fördelen med att använda sig utav 
ljudinspelning, är att svaren registreras exakt (Patel & Davidson, 1994). Med hjälp utav 
ljudinspelningen kunde verkligheten lagras som en datafil och genom att spela upp ljudet i 
repris så många gånger som kunde behövas, kunde jag försäkra mig om att jag uppfattade allt 
som sades. Detta påverkar denna undersöknings tillförlitlighet på ett positivt sätt. Larsson 
(2005) menar på att tolkningar har en högre kvalitet om flera olika nyanser och aspekter kan 
fångas in. Vidare menar Larsson (2005) att tolkningen får en större precision och 
tillförlitlighet ju fler aspekter som kan fångas i tolkningen. 

Jag själv har konstruerat instrumentet, det vill säga intervjufrågorna och arbetat med dessa 
utifrån vedertagna beskrivningar och råd från min handledare. När forskaren själv har 
konstruerat forskningens undersökningsinstrument påverkar det studiens värde på ett sådant 
sätt att forskaren undersöker det han eller hon avser att undersöka. För att avgöra om en 
metod undersöker vad den avser att undersöka krävs en teoretisk föreställning om vad som 
undersöks, och att bekräfta tolkningar är en viktig del i att skapa teori (Kvale, 1997). Larsson 
(2005) nämner att validitet i en kvalitativ studie innebär studiens förmåga att medföra ett 
externt värde. Detta externa värde är värdet forskningen har för praktiken och hur väl dess 
resultat förmedlas. Resultatet måste således vara användbart. 

Jag hade som forskare förberett mig genom att läsa relevant litteratur rörande ämnet och 
dessutom hade jag en god bakgrund inom ledarskap genom arbetslivet och akademiska 
studier. Denna förförståelse innebär att en kvalitativ tolkning av resultatet kan göras på ett 
tillförlitligt sätt och värdet i denna studie ligger i att studien är relativt unik i sitt slag. Jag fann 
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inga tidigare studier av detta slag när jag undersökte Internet efter detta och därför kan denna 
studie komma till användning inom området chefsutveckling.

2.9 Etiska aspekter

I samband med skapandet av intervjuguiden utformades en etisk checklista (se bilaga nummer 
3), för att säkerställa de etiska aspekter som kunde komma att beröras under undersökningens 
gång. Det är viktigt att vara tydlig i sin forskarroll samt inneha kunskap om de vedertagna 
etiska riktlinjer som har fastsällts av HSFR, Humanistiska samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002).

Jag startade varje intervju med att gå igenom HSFR Humanistiska samhällsvetenskapliga 
forskningsrådets rapport (Vetenskapsrådet, 2002) om etiska riktlinjer med respondenterna. Jag 
utgick då från den etiska checklistan, där jag informerade om de etiska aspekter som berörde 
min undersökning. Till exempel informerades respondenterna om de fyra olika krav som ställs 
gällande vetenskaplig forskning.

Jag började med informationskravet som innebär att forskaren ska informera respondenten om 
forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenten fick information om studiens syfte 
både i missivbrevet (se bilaga nummer 2) och i samband med intervjuernas genomförande. 
Även information kring respondentens rätt till att när som helst avbryta sin medverkan i 
undersökningen gavs.

Samtyckeskravet innefattar att respondenten själv bestämmer över sin medverkan i 
forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innefattar även respondentens rätt till att avbryta 
sin medverkan, eller att ta tillbaka eller lägga till utsagor i intervjuerna. Rätten till att avbryta 
intervjun om respondenten önskade att göra detta informerades det om innan intervjun 
genomfördes. Som avslutning i intervjuguiden ställdes frågan om det fanns något ytterligare 
respondenten ville tillägga, detta för att ge respondenten chansen till att ändra eller tillföra 
något ytterligare. 

Forskningsdeltagarens personuppgifter ska förvaras och behandlas så att obehöriga inte kan ta 
del av dem, detta kallas konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Undersökningen 
krävde inga personuppgifter, de var inte relevanta för undersökningens syfte. Detta garanterar 
fullständig konfidentialitet förutom när det gäller forskaren som har genomfört intervjun. Alla 
uppgifter som har framkommit gällande respondenternas arbetsplatser skulle ha 
avidentifierats för att ytterligare säkerställa detta krav, men samtliga respondenter godkände 
publicering av deras namn samt namnen på deras företag. För att konfidentialitetskravet skulle 
kunna uppfyllas och för att inte kunna koppla enskilda respondenter till enskilda citat har jag 
däremot använt mig utav förkortningen Ip i rapporten som står för Intervjuperson, samt valt 
att inte publicera företagens namn.

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas i forskningssyfte
(Vetenskapsrådet, 2002). Efter denna rapports avslut kommer inget material av empirisk art 
att användas utan förstöras och raderas. För att säkerställa detta är det endast jag som forskare 
som har tillgång till materialet som då är samlat på ett och samma ställe. Jag valde att radera 
inspelningen direkt efter varje transkription då en inspelning är av en mer känslig natur än 
direkta citat i form av transkriptioner. Färdiga transkriptioner sparades på ett USB-minne ifall 
datorn skulle haverera. 
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De etiska principerna går ofta in i varandra och är i praktiken inte lika enkla att följa som det 
kan verka rent teoretiskt. De kan i vissa fall behövas väga mot varandra för att kunna se vad 
som tillför undersökningen samt utvecklingen i forskningen mest i förhållande till 
konsekvenserna (Bryman, 2002). I förberedelsefasen av undersökningens upplägg hade jag 
många funderingar kring etiska ställningstaganden och valde utifrån detta att lägga upp 
studien så att respondenterna kunde säkras utifrån samtliga forskningsetiska krav. Tanken var 
att få så djupa och subjektiva svar genom intervjuerna som möjligt genom respondenternas 
tillit och anonymitet. Dock valde samtliga respondenter att publiceras vid namn, vilket på ett 
sätt var roligt då det gav mig chansen att öppet kunna tacka dem i början av min rapport.

2.I0 Metoddiskussion

För mig som forskare är det intressant att tolka och se saker ur olika perspektiv och av den 
anledningen valde jag att skriva utifrån ett kvalitativt förhållningssätt. Siffror och statistik som 
mäter signifikans och liknande genom ett kvantitativt förhållningssätt finner jag inte intressant 
då jag anser att verkligheten är mer komplex än så. Patel & Davidsson (1994) menar på ett 
liknande sätt att helheten och den subjektiva kunskapen uppnås bättre genom en kvalitativ 
ansats än genom siffror. Telefonintervjuerna, som först var tänkta att utföras genom vanliga 
intervjuer på plats, tillförde antagligen en säkerhetskänsla hos respondenterna då det alltid 
innebär en viss personlig omställning vid direkta möten med nya människor. På det sättet kan 
det tänkas att respondenterna inte blev påverkade på samma sätt som de hade blivit om vi 
hade genomfört intervjun tillsammans genom att träffas. Problemet med telefonintervjuer ser 
jag däremot är kroppsspråket och ansiktsuttrycken som jag går miste om genom en visuell 
observering. Dock kan svaren jag fick ha varit mer ärliga genom telefonen än de annars hade 
varit då respondenten, som sagt, känner sig mer säker genom telefonen än i verkligheten och 
på så vis kunde jag istället observera tonlägen, speciella ljud samt närvaron i samtalen. Det 
måste dock tilläggas att det finns människor som har oerhört svårt att prata i telefon och som 
blir stressade samt osäkra utav detta. Jag upplevde inget sådant hos mina respondenter, men 
det är samtidigt svårt för mig att avgöra en sådan sak då jag inte har träffat dem i det verkliga 
livet och således har jag inget att jämföra med.

Min förförståelse inom ämnet ledarskap och chefsutveckling som forskare ligger naturligtvis 
som en färgande pastellkrita som kan färga av sig till viss del. Det är svårt att vara helt 
opartisk, om jag nu får uttrycka mig så, när det gäller att värdera och tolka information. För 
att undvika eventuella missförstånd gällande respondenternas svar krävs det en god teoretisk 
grund samt en intervjuguide som belyser frågor så respondenten kan tömma den 
kunskapsballong som denne besitter. Genom detta kan jag som forskare få en djupare 
förståelse och samtidigt finna det unika i varje intervju genom tolkning. Själv anser jag mig 
ha lyckats väl i att söka efter användbar litteratur inom området samt konstruerat en 
intervjuguide som täckte det jag ville undersöka. Jag valde av denna anledning att ha ett 
hermeneutiskt förhållningssätt, då detta enligt Hartman (2004), innebär att forskarens analys 
av resultatet i så hög grad som möjligt ska belysa perspektivet respondenten har, alltså dennes 
verklighet och upplevelse. Det ska dock nämnas att min tolkning utav dennes verklighet är 
bara min tolkning och går därför inte att generalisera eller slå fast som en absolut sanning.

När studien förbereddes var det självklart för mig som forskare att ha någon form av planering 
och upplägg. Denna planering kom till innan mitt PM skrevs för jag visste att en 
kandidatuppsats inte är något som skrivs på någon dag eller två. Precis som Hartman (2003) 
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skriver om tidsplanens betydelse tänkte jag att om jag inte ligger i fas rent tidsmässigt så 
skulle det kunna innebära att denna uppsats inte blir klar i tid, vilket skulle ha blivit 
problematiskt för mig gällande min examen. När området jag ville undersöka var bestämt 
kände jag mig tvungen till att gå till den empiriska källa som skulle ligga till grund för 
rapporten, således respondenterna. Kontakten som togs med de olika konsultfirmorna var rent 
slumpmässigt och det enda kriterium som jag egentligen hade var att de arbetade med 
konsultverksamhet inom chefsutveckling. Det kan tänkas att jag istället för att skicka E-post 
till dem med förfrågan om intervjuer, kunde ha ringt dem. Anledningen till att jag valde att 
inte göra detta berodde på att ett E-post ger en mer överskådlig bild av vad det är jag 
egentligen är ute efter, dessutom kan respondenten svara i lugn och ro när denne har tid. 

Urvalet av respondenter var från början inte helt givet. Från början var det tänkt att intervjua 
två personer från två olika konsultfirmor i Östergötland. Senare visade det sig att dessa firmor 
var mer eller mindre enmansföretag, vilket jag eventuellt borde ha tagit reda på tidigare. 
Strategin lades om genom diskussion med handledaren och jag föreslog istället tre stycken 
intervjuer med tre olika konsultfirmor. Då studien är en jämförande studie fungerade detta 
utmärkt och särskilt med tanke på tidspressen som uppstod. Dock hade en jämförande studie 
mellan två konsultfirmor varit det mest intressanta för mig. Kvoturvalet, vilket Bryman 
(2002) beskriver, användes då konsulterna i företagen hade vissa kollegor de samarbetade 
med vid olika uppdrag, men som inte var anställda direkt i företaget, förutom i en av dessa tre 
firmor. Det var viktigt för mig att respondenterna hade en god insyn i företaget samt i 
verksamheten som bedrevs, annars fanns det en risk att frågorna inte besvarades så ingående 
som de faktiskt blev besvarade. 

Intervjuerna, som var semistrukturerade, gav mig en fördel då jag ville ha ett hermeneutiskt 
förhållningssätt gällande tolkningen och förståelsen av helheten. Jag kunde ställa frågor som 
det passade att ställa dem, samt ställa frågor som gick utanför mina frågeställningar. Jag 
upplevde tack vare detta ett ”liv” i samtalen med respondenterna som för mig var ”äkta”. 
Intervjuguiden blev mitt yttersta instrument i insamlandet av empiri och jag ansåg därför att 
det var viktigt att den blev så omfattande som möjligt utan att den blev till en plåga för 
respondenten. Jag blev tvungen att ta hänsyn till tidsaspekten samt kvaliteten på frågorna. För 
att hålla en god tidsplan valde jag att hålla mig omkring 20 stycken frågor och för kvalitetens 
skull delade jag in frågorna i olika teman utifrån min teoretiska referensram. Patel & 
Davidsson (1994) menar på att inledande samt avslutande frågor ska utformas på ett öppet 
och neutralt sätt, vilket jag tog hänsyn till. Av denna anledning började jag med frågor kring 
respondentens egna bakgrund samt frågor kring företaget och dess historia. Detta gjorde 
respondenten mer hemmastad än om jag hade börjat med att ställa reflekterande frågor och 
åsiktsfrågor på en gång. Som avslutning hade jag även frågor kring respondenten och dess
verksamhet på ett mer personligt plan, med andra ord inledde jag intervjuguiden på ett 
liknande sätt som jag avslutade den. Avslutande frågor gav respondenten en chans till 
ytterligare kommentarer och tankar på ett mer öppet sätt genom att fråga om denne hade något 
ytterligare den önskade att tillägga. Bryman (2002) nämner även så kallade semistrukturerade 
frågor, vilket jag också tog hänsyn till vid utformningen av frågorna. Mer allmänna frågor, så 
som ålder och utbildningsbakgrund med mera, gav mig en god kontakt med respondenten då 
jag inte endast intresserade mig för ämnet i sig utan även för denne som person. Det kritiska i 
just utformningen av intervjuguiden tyckte jag mig se gällande tidsaspekten samt att finna ett 
flyt i intervjun utan att den skulle kännas långtråkig och avig. Möjligtvis blev intervjuguiden 
lite lång då två av respondenterna i slutet av intervjun lät trötta och stressade, dock kan det ha 
haft med deras arbete att göra, vilket är svårt att svara på.
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Missivbrevet som först skickades ut blev av en mer allmän karaktär. Jag försökte att hålla det 
så informativt som möjligt utifrån den fas jag befann mig i för tillfället, precis som Patel & 
Davidsson (1994) menar på. Genom att berätta vem jag var och vad jag ville på ett gott sätt 
fick jag svar någorlunda omgående och kunde utifrån detta planera min studie vidare. När min 
teoretiska referensram och intervjuguiden stod klara tog jag ytterligare kontakt med 
respondenterna och skickade ut ett mer omfattade informationsbrev. Jag gjorde detta för att ge 
dem ett ”försprång” gällande tänkta frågor som skulle komma att ställas till dem. Dessutom 
informerades de om sina rättigheter som respondenter utifrån de etiska aspekter som råder vid 
forskning och insamling av empiri av detta slag. Det första missivbrevet kan ha varit onödigt 
att skicka och kanske borde jag ha väntat med det för att kunna ge en mer helhetsbild, vilket 
jag inte helt kunde vid det första kontakttillfället. Dock kände jag att det var viktigt att ha 
respondenter klara i förväg samt att ett alltför kantigt missivbrev kan uppfattas som jobbigt 
och jag riskerade således att de tillfrågade skulle tacka nej. Pilotintervjun som genomfördes 
var endast, som Bryman (2002) menar på, till för att se om frågorna uppfattades korrekt samt 
om de upplevdes som stötande eller allmänt jobbiga. Jag fick inga sådana känslor under 
pilotintervjun, och dessa känslor stämde antagligen då jag inte upplevde något negativt hos 
respondenterna, förutom att två av dem var lite stressade vid intervjuernas slut. Kvale (1997) 
som menar att genom inspelning av en intervju blir det lättare att senare sammanställa och 
analysera innehållet, anser jag har rätt. Dock finns det vissa problem som kan uppstå genom 
teknikkrångel eller respondentens oförmåga till att koncentrera sig på intervjun om denne ser 
inspelningsapparaten. Detta behövde inte jag ta hänsyn till eftersom jag utförde intervjuerna 
per telefon, vilket kan ha varit till fördel för mig. Varje intervju genomfördes vid dagens 
början omkring 09.30 och samtliga gånger på respondentens egen begäran. Fördelen i detta 
ser jag på två sätt, först och främst gav jag respondenten rätten till att bestämma tiden för att 
minska stress och negativ påverkan och även respondentens rätt till att bestämma och få 
inflytande över intervjun. Tiden på dagen kan också ha varit till fördel då arbetsdagen inte 
riktigt, förhoppningsvis, hade kommit igång för respondenterna och detta minskade 
stressnivån markant samt ökade förmågan till koncentration. Däremot kan respondenterna 
även ha varit trötta på morgonen, vilket kan ha medfört mindre uttömmande svar.

För att kunna tolka och analysera införskaffad empiri använde jag mig av ett hermeneutiskt 
synsätt som, enligt Widerberg (2002), innebär att jag som forskare måste ha en god bakgrund 
samt kunskap inom valt undersökningsområde. Det kan på detta vis uppfattas som något jag 
har då jag har arbetat med ledarskap i mitt tidiga arbetsliv samt min utbildningsbakgrund 
inom pedagogik med inriktning mot ledarskap och organisation. Då arbetslivets erfarenhet av 
ledarskap motsvarar omkring två år, innebär det att jag absolut inte har varit involverad i varje 
tänkbar situation som ett ledarskap kan medföra. Däremot ser jag min arbetslivserfarenhet 
som en god grund för förförståelse. Naturligtvis kan ingen förstå sig på hela verkligheten hos 
en respondent och en viss tolkning måste tillämpas, men mitt mål är att komma så nära 
sanningen som möjligt. Genom likheter mellan respondenternas svar kan det antas att jag som 
forskare närmar mig sanningen på ett gott sätt. Svårare är det när svaren skiljer sig åt då det 
blir fler synsätt att ta hänsyn till och i samband med detta krävs det en god teoretisk och 
praktisk bas hos mig i form av förförståelse för att kunna göra en rättvis tolkning. Analytisk 
abduktion som Alvesson & Sköldberg (1994) beskriver ser jag som mycket användbart då det 
gav mig chansen till att väva samman tidigare forskning med den empiri som jag hade fått 
fram genom mina intervjuer för att kunna tolka resultatet på ett rättvist sätt. Det problematiska 
med att använda tidigare teorier kan dock vara att dessa är tolkningar i sig, vilket innebär att 
min tolkning blir en tolkning på tolkningen. Här är min förförståelse viktig, särskilt när det 
gäller egen erfarenhet från exempelvis arbetslivet. 
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Tillförlitligheten samt värdet i denna undersökning är två huvudpunkter att ta hänsyn till. Jag 
som forskare vill att den rapport jag skriver ska kunna användas av andra inom området 
ledarskap genom att jag studerar ett särskilt fenomen inom detta område. Intresset ligger i att 
belysa något från olika människors perspektiv samt att ge nya infallsvinklar gällande synsätt. 
Bryman (2002) menar att tillförlitlighet innebär förmågan att kunna få så lika resultat som 
möjligt vid en ny undersökning. Jag kan inte säga att resultatet kommer att bli detsamma vid 
en liknande studie som min egen då jag endast har intervjuat tre stycken respondenter som 
dessutom är utspridda i landet, men sannolikheten säger mig att resultatet kommer bli 
liknande och således anser jag att min studie håller en god tillförlitlighet. Kvale (1997) menar 
att en god validitet ges om forskaren själv har utformat instrumentet, i mitt fall intervjuguiden. 
Det har jag gjort i samråd med min handledare och svaren som har getts på de frågor jag har 
ställt har visat på att de faktiskt har undersökt det jag hade som avsikt att undersöka. Jag 
tycker mig kunna se en röd tråd mellan den förförståelse jag själv hade inom områdena 
ledarskap och chefsutveckling, det jag verkligen ville undersöka samt den empiri som 
respondenternas svar medförde. Således ser jag validiteten som god i denna undersökning då 
ett externt värde, som Larsson (2005) nämner, kan uppnås genom det unika 
undersökningsområdet. Studiens eventuella användbarhet inom konsultverksamheter med 
chefsutveckling ökar dess kvalitet, men samtidigt kan jag aldrig veta hur användbar studien 
kan komma att bli. 

De etiska aspekterna ser jag som uppfyllda, även konfidentialitetskravet. Detta trots att 
samtliga respondenter valde att inte vara anonyma. Dock avkodades företagen och citaten för 
att inte göra undersökningen alltför personlig. Samtliga forskningsetiska krav från 
Vetenskapsrådet (2002) har uppfyllts genom tydlig information till varje respondent innan 
intervjuerna påbörjades, både skriftligt genom E-post samt via telefon, allt för att säkerställa 
min genuinitet som forskare. Jag ser inte några framtida komplikationer genom publiceringen 
utav denna rapport, men det kan tyvärr aldrig garanteras då framtiden är oviss. Det mest 
problematiska som kan jag se som forskare är användningen utav en dator som hjälpmedel. 
Datavirus av olika slag cirkulerar ständigt ute på Internet och datorer som tycks vara fria från 
virus kan trots antivirusprogram vara smittade. Inspelat material samt transkriptioner kan då 
spridas och det kan således hota respondenternas integritet. Det jag har kunnat göra är att ha 
ett uppdaterat antivirusprogram samt genomföra virussökningar på den dator som har 
används. Tyvärr är detta inte alltid tillräckligt för att kunna skydda känsligt material, men 
dock ett av få alternativ som ger någon form av säkerhet.
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3. TEORETISK REFERENSRAM

Detta kapitel behandlar olika teorier och inleds med en övergripande beskrivning av fyra 
olika perspektiv inom organisationsteori. Avsnitt som följer efter detta är ledarskap, 
ledarutveckling och ledarskapsutveckling, utvecklingsmetoder samt sammanfattande 
diskussion. Denna teoretiska referensram kommer senare att kopplas till studiens syfte. 
Tidigare forskning, tillsammans med teorier och begrepp, kommer att ligga tillgrund för att 
kunna tolka och förstå det resultat som presenteras i resultatdelen. Denna tolkning och 
reflektion i form av analys och diskussion presenteras i sin tur i resultatdiskussionen.

3.I Inledande organisationsteorier

Organisationer förekommer i olika former inom hela samhället och är en betydande del för 
samhällets fortlevnad och utveckling. I dessa organisationer förekommer samarbeten av olika 
slag mellan människor (Bolman & Deal, 2005). Samhällets komplexitet som idag speglas 
genom en allt snabbare utveckling sätter ledarskapet på prov. Bolman & Deal (2005) menar 
på att det ofta är det misslyckade ledarskapet som ligger tillgrund för många problem som 
uppstår inom organisationer och betonar därför ett förändrat ledarskap som en lösning på 
många av dessa problem. Bolman & Deal (2005) kommer i samband med detta in på fyra 
olika perspektiv i ett försök till att ge en ökad förståelse för organisationsvärldens 
sammansättning, där ledarskapet är en nyckelroll, som ofta är mycket komplicerad. Dessa 
perspektiv betecknas som det strukturella perspektivet, HR-perspektivet, det politiska 
perspektivet samt det symboliska perspektivet.

3.I.I Strukturellt perspektiv

Det strukturella perspektivet, menar Bolman & Deal (2005), innebär att organisationers 
organisationsdesign och sociala arkitektur betraktas. I samband med detta nämner de att 
betydelsen av organisationers existens syftar till att uppnå givna mål, att specialisering och 
tydlig arbetsfördelning innebär förbättrad effektivitet, att lämpliga kontrollformer och 
samordning ser till att individer och enheter kopplas samman till en fungerande enhet, att 
strukturen inom organisationen struktureras utefter organisationens uppgifter och mål samt att 
det är strukturella svagheter, exempelvis svagt ledarskap, som får problem och försämrade 
prestationer att uppstå. Hales (2001) menar på att det svåra för ledarskapet har varit 
omvandlingen från hierarkier, den struktur många organisationer har haft och fortfarande har, 
till att bli mer rollanpassat och byråkratiskt där flera olika instanser tillsammans bygger upp 
organisationen. Hierarkier innebär enligt Bolman & Deal (2005) organisationer som är 
toppstyrda, således finns den absoluta makten högst upp och arbetarna längst ner. 

3.I.2 Human Resource-perspektiv

Human Resource förkortas ofta som HR och innefattar det mänskliga kapitalet inom en 
organisation, menar Bolman & Deal (2005). Perspektivet grundar sig i hur organisationers 
och människors egenskaper bildar ett förhållande dem emellan. Bolman & Deal (2005) 
diskuterar i samband med detta att människors behov ska tillgodoses genom en organisation 
och inte tvärtom. Motivation och god förmåga inom de arbetsuppgifter som utförs ska ligga 
tillgrund för människors välbefinnande inom organisationen, samtidigt som organisationen 
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går framåt och är produktiv. Människan och organisationen har ett ömsesidigt behov av 
varandra, menar Bolman & Deal (2005), då organisationen behöver idéer, kunskap och energi 
medan människan behöver bekräftelse, trygghet, lön och utvecklingsmöjligheter. Det handlar 
således om ett ”ge och ta” förhållande där både organisationens och människans behov 
tillgodoses samtidigt. 

3.I.3 Politiskt perspektiv

Människor går till val och röstar fram det parti som de anser ska styra landet. De väljer oftast 
det parti som representerar deras egna åsikter, värderingar, tolkningar av verkligheten och
intressen. Bolman & Deal (2005) menar att det är värderingar som gör att organisationer 
utgörs av koalitioner som består av intressegrupper och individer. De koalitioner som bildas 
består således av människor som vill liknande saker. Vidare menar Bolman & Deal (2005) att 
detta är ett stort hot för organisationer då en organisation med många olika intressegrupper 
bidrar till sämre sammanhållning inom själva organisationen då intressegrupper ibland 
motarbetar varandra på olika sätt. Djur kämpar om begränsade resurser, ofta i form av mat, 
och detta beteende kan liknas inom organisationer då det finns begränsade resurser även där, 
så som lön, makt, inflytelserikedom och så vidare. Makt är den resurs som blir viktigast, 
menar Bolman & Deal (2005) och nämner tillexempel positionsmakt, tvångsmakt och 
kompetens. Den individ som besitter makt, oavsett i vilken form, kan bättre tillgodose sina 
intressen. Vidare diskuterar Bolman & Deal (2005) att koalitioner inte behöver bestå av 
individer med liknande intressen utan det kan istället handla om ett ömsesidigt beroende. 
Individerna behöver helt enkelt varandra för att kunna uppnå ett visst mål. Vid svåra tider när 
exempelvis ekonomin är dålig hårdnar kampen mellan individer och de ledare som är formella 
ledare, i form av chefer, kan få stora problem när informella ledare dyker upp inom bildade 
koalitioner. Dessa informella ledare kallar Bolman & Deal (2005) för nyckelaktörer då dessa 
ledare ofta kan påverka viktiga beslut inom organisationen eftersom de har andra individers 
stöd. Vid konflikter fokuseras det inte på konfliktlösningar, utan taktik och strategi blir 
viktigast för dessa nyckelaktörer, allt för att bibehålla makt och intressen.

3.I.4 Symboliskt perspektiv

Tolkning och belysning av grundläggande frågor inom organisationer så som mening, 
övertygelse och tro är det som utgör det symboliska perspektivet, menar Bolman & Deal 
(2005). Ritualer, myter, ceremonier, hjältar och hjältinnor är exempel på symboler som 
Bolman & Deal (2005) menar på är centrala fenomen i organisationer. Hjältar och hjältinnor 
kan utgöras av karismatiska ledare vilka Wallo (2008) menar att medarbetare ofta ser upp till 
och försöker efterlikna. Teaterbegreppet är ett begrepp som presenteras där organisationens 
struktur och processer kan ses som ett ständigt pågående skådespel som blir 
meningsskapande, underhållande och som ger organisationen en bild av sig själv utåt mot 
andra företag och mot marknaden som blir till en ”publik”. Vidare diskuterar Bolman & Deal 
(2005) verklighetens vardag som ofta är diffus och mångtydig. Människor skapar symboler 
som förankrar den verklighet som de uppfattar som sin egen för att känna trygghet, mening 
med livet de lever och för att skapa ordning. Dessa symboler, oavsett form, ger människan ett 
hopp och tillit om framtiden. Bolman & Deal (2005) menar att den bild som organisationer 
förmedlar till utsidan, bedöms den också utefter.
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Som det kan förstås utav ovanstående text är organisationer av en komplex natur, vilket i sin 
tur kräver ett ledarskap som klarar av att hantera detta på ett gott sätt. Vad ledarskap är samt 
vilka olika sorters ledarskap det finns är det som nästa del syftar till att definiera och förklara.

3.2 Ledarskap

Ledarskap är ett svårdefinierat begrepp då det innefattar många olika delar och former. Enligt 
Forslund (2009) kan definitionen av ledarskap ses som en process där en person utövar 
avsiktlig påverkan på andra människor i syfte att uppnå ett mål. Bolman & Deals (2005) 
strukturella perspektiv beskriver samma sak, men då rör det istället organisationers strävan 
efter att uppnå mål. I grupper skiljs olika roller åt, en av dessa centrala roller är ledarrollen. 
För att gruppen ska kunna bli effektiv i sitt arbete krävs det att någon förr eller senare tar på 
sig ledarrollen. Alvesson & Sveningsson (2007) menar att ledarskap är att utöva påverkan och 
styra människors verklighetsuppfattningar, tolkningar och förståelse. Ledarskap förekommer 
när någon låter sig ledas. Adams & Galanes (2009) poängterar dock att ledarskap bör 
genomföras genom dialog och diskussion och inte genom psykisk eller fysisk kraft. De menar 
att en ledare som utför ett ledarskap genom att vara en översittare ofta stöter på konflikter. 
Enligt Forslund (2009) har forskningen om ledarstilar handlat om ledarens beteende, hur en 
ledare bör bete sig för att kunna uppnå så hög effektivitet som möjligt. Det finns även teorier 
som beskriver grundläggande mönster i ledarens beteende och dessa kallas för 
ledarstilsteorier (Forslund, 2009). Dessa beskrivningar gäller inte det konkreta som ledaren 
utför, inte heller vilka funktioner eller arbetsuppgifter som ledaren har hand om. 
Ledarstilsbegreppet beskriver däremot ledarens beteende i termer av vad ledaren lägger vikt 
vid när han eller hon utför sitt ledarskap (Abrahamsson & Andersen, 2002). Abrahamsson & 
Andersen (2002) menar även att kärnan i ledarskapet ligger i att påverka medarbetarna, men 
att medarbetaren även påverkar ledaren, vilket leder till en samverkan dem emellan.

Bolman & Deal (2005) påpekar att social kontroll har en avgörande betydelse för alla som 
innehar en formell befattning eftersom deras makt är beroende av den. De som är 
befattningshavare kan bara utöva sin kontroll så länge gruppen känner respekt eller fruktar 
dem tillräckligt. Ledarskapet bör således innehas av självsäkra personer som står upp för sina 
ideal och som samtidigt har ett nytänkande. Chefer och personer i liknande position som 
ständigt vill behålla det gamla och som har svårt vid förändringar kommer automatiskt att 
”petas ut” ur organisationen eller förlora sitt inflytande, när omorganiseringen sker (Ellström 
& Kock, 2004). Strannegård och Jönsson (2009) menar att ledarskap och chefskap inte längre 
är två skiljda roller då de i dagens samhälle integrerar med varandra. Förr hade chefen det 
administrativa arbetet, men idag har arbetet utvecklats till att även leda. De menar vidare att 
ledarskap som begrepp är ett samlingsnamn för de arbetsuppgifter en chef har.

Kurt Lewins studier om ledarskapsstilar avsåg att undersöka hur ledaren inte bara påverkar 
den enskilda människan, utan framför allt gruppens kollektiva normsystem. Lewins 
huvudresonemang är att gruppens normer och gruppens arbetsklimat har ett samband med 
ledarens sätt att leda (Svedberg, 2007). Detta stöds av Bolman & Deals (2005) politiska 
perspektiv där intressegrupper styrs och bildas utifrån värderingar, vilket också kan ge upphov 
till informella ledare. Lewins delar in ledarskapet i tre ledarskapskategorier; den demokratiska 
ledaren, den abdikerade ledaren och den auktoritäre ledaren.

Den demokratiske ledaren stävar efter att göra medarbetarna delaktiga i arbetet samtidigt som 
de ständigt påminns om grundläggande värderingar och arbetets gemensamma mål. Detta 
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leder till att medarbetarna agerar mer moget både som individ och inom arbetsgruppen. Det 
demokratiska ledarskapet har generellt sett en gynnsam påverkan på organisationens 
verksamhet då det skapar en ”vi-känsla”. Toleransen i arbetsgruppen ökar genom en god 
kommunikation med ledaren och mellan medarbetare i arbetsgruppen (Svedberg, 2007). 
Denna ledarstil följer Bolman & Deals (2005) HR-perspektiv, där huvudsyftet är att se 
människan och dennes rättigheter samt välbefinnande som arbetare.

Det abdikerade ledarskapet, även kallat passivt ledarskap, kännetecknas av oklara mål och 
krav. Det är oklart vem som har ansvaret och vem som fattar besluten. Abdikerat ledarskap 
uppstår när den formella ledaren inte vill eller kan gå in i ett riktigt ledarskap. Denna 
oförmåga att leda gör att den informella organisationen och dess maktanspråk fyller det 
tomrum som lämnas öppet, vilket ger otrygghet hos medarbetare och konflikter skapas 
(Svedberg, 2007). 

Den auktoritäre ledaren är som en fadersgestalt som vet bäst och som alltid finns att tillgå 
oavsett vad det gäller. En sådan ledarstil leder till att medarbetarna blir beroende och slutar 
tänka själva. Orden som ordning, kontroll och disciplin är ledarens arbetsgång (Svedberg, 
2007).

Nu när begreppet ledarskap har behandlats tar det oss in på den del som rör utvecklingen 
kring ledarens personlighet och de verktyg ledaren använder sig utav i sitt ledarskap, 
nämligen ledarutveckling och ledarskapsutveckling.

3.3 Ledarutveckling och ledarskapsutveckling

Inom utvecklingsområdet när det gäller chefers utveckling kan två begrepp framträda som vid 
första anblick kan uppfattas som samma sak, men som i själva verket riktar in sig på två helt 
skilda saker. Dessa två begrepp är ledarutveckling och ledarskapsutveckling. Day (2001) 
menar på att gränsen mellan de två utvecklingsformerna är till viss del flytande och ofta 
integreras de båda med varandra.

3.3.I Ledarutveckling

Ledarutveckling, menar Day (2001), berör det personliga planet, alltså ledarens egen 
personlighetsutveckling på en individnivå. Kunskaper och förmågor hos den egna personen är 
därför i fokus för denna form av utveckling. Larsson & Holt Larsen (1992) menar dock att 
ledarutveckling främst ligger tillgrund för ledarens utveckling inom exempelvis ett företag. 
Hur denne anpassas och utvecklas i takt med företagets utveckling är av största vikt då en 
ledare som inte är anpassningsbar kan leda till brister inom företaget och i sin tur hämma dess 
utveckling och konkurrenskraft på marknaden. Vidare menar Larsson & Holt Larsen (1992) 
att ledarbeteendet ligger tillgrund för framgångar för företaget och insatsen som ledaren utför 
är då direkt länkad till detta. Ledaren måste således vara duktig på att granska sig själv och 
kunna utvecklas på det personliga planet för att kunna vara en bra och effektiv ledare. Yukl 
(2010) problematiserar ledare som har svårt för självgranskning och menar på att brist på tillit
blandat med dålig självuppfattning kan få negativa konsekvenser för den egna utvecklingen 
hos ledaren. En ledare som inte vill utvecklas kommer heller aldrig att utvecklas, menar Yukl 
(2010) då vissa ledare anser sig utföra ett gott ledarskap, men som egentligen saknar insikt i 
det egna ledarskapet. Vidare menar Yukl (2010) att det krävs en vision från ledarens sida som 
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överensstämmer med organisationens vision och mål för att en utveckling av det egna 
ledarskapet ska vara möjlig. Detta stöds av Wallo (2008) som i sin tidigare forskning menar 
att chefer som är tänkta att utvecklas måste kunna använda den kunskap de besitter för att 
kunna förhålla sig till arbetsmiljön de befinner sig i. Hales (2001) problematiserar 
ledarutvecklingen när han menar på att alltför ofta fokuseras det på ledarens personlighet och 
attityd istället för att se ledarens egentliga beteende. Detta innebär att ledaren som person blir 
mer intressant än vad ledaren egentligen utför i sitt ledarskap.

3.3.2 Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutvecklingen, menar Day (2001), inriktar sig mer på att skapa relationer och 
nätverk mellan människor genom att ”bygga” interpersonell kompetens. I detta fall handlar 
det inte längre om ledarens egna personlighet utan istället verktygen som ledaren använder sig 
utav för att leda andra. Ledarskap som utvecklas handlar till stor del om en lärandeprocess
och lärande, menar Säljö (2000), handlar om förmågan att kunna behandla information, 
färdigheter och förståelse för det givna sammanhanget för att sedan kunna applicera det i en 
given situation. Detta stöds av Granström (2000, 2006) som menar att chefers förhållningssätt 
genom kommunikation gentemot den grupp som leds är avgörande för att skapa ett samarbete 
som fungerar. Yukl (2010) menar att träningsprogram för ledarskapsutveckling är 
nödvändiga i takt med den mänskliga utvecklingen. Människor förhåller sig sällan konstanta, 
menar Yukl, och utveckling av ledarskapet är därför en nödvändighet för att förstå och kunna 
handskas med nya situationer. Kunskap, färdigheter och attityder bör övervägas för att kunna 
bidra och forma ett gott utvecklingsprogram gällande ledarskapsutveckling. Varierande 
ledarskapsutveckling som inte fixeras på enskilda metoder kan förebygga ett fixerat 
tankemönster och tillsammans med återkoppling (feedback) från andra ledare kan nya 
metoder och förhållningssätt ständigt formas. Rollspel av olika slag där ledaren utsätts för nya 
situationer är ett bra sätt för att rent visuellt förstå scenarier och för att senare kunna hantera 
dem när de uppstår på riktigt (Yukl, 2010). 

Ledaren och dennes verktyg förändras och utvecklas för att passa den verksamhet eller miljö 
där ledarskapet äger rum, men hur det går till och vilka utvecklingsmetoder som är vanligt 
förekommande är det som nästa del behandlar.

3.4 Utvecklingsmetoder

Det finns många olika program och metoder som används när det kommer till utveckling av 
ledarskap och ledare. Allt beror på ledarskapets eller ledarens karaktär och måste således 
anpassas utefter detta, enligt Yukl (1989). Vidare menar Yukl (1989) att det som utvecklingen 
oftast fokuserar på är ödmjukhet inför det egna ledarskapet, intelligenser i olika former samt 
stöd för andras ledarskap. Nilsson (2003) nämner att utbildning och utveckling ska vara till 
för att människor ska anpassas till rådande arbetsdelning och de arbetsuppgifter detta innebär. 
Nilsson (2005) menar i sin tidigare forskning att konsulter som sysslar med utveckling inom 
ledarskap oftast arbetar med organisationer som befinner sig inom samma bransch som de 
själva och på det sättet kan de ge ett så anpassat program som möjligt. Day (2001) berör ett 
antal olika utvecklingsprinciper som har visat sig vara extra givande. Dessa är feedback 
(återkoppling), coaching (handledning) och mentorskap. Yukl (2010) nämner även outdoor 
challenge programs (utomhusaktiviteter) som verktyg i den egna utvecklingsprocessen. 
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Coaching och mentorskap påminner mycket om varandra och av den anledningen presenteras 
endast coaching utöver återkoppling och outdoor challenge programs. 

3.4.I Feedback

Feedback, enligt Day (2001), innebär informationsflöde och bekräftelse från andra utifrån det 
egna ledarskapet. Genom att andra runtomkring iakttar och värderar det ledarskap som utförs 
av ledaren kan bristerna och det som fungerar i ledarskapet framhållas på ett gott sätt. Yukl 
(2010) menar att ledarens beteende och konsekvenserna beteendet åstadkommer är det som i 
första hand uppfattas av andra. Oftast kommer feedback från nära personer i ledarens egen 
omgivning så som från andra ledare, men även från medarbetare. Vidare menar Yukl (2010) 
att förmågan att ta emot feedback från andra varierar från person till person utefter förmågan 
att ta till sig och behandla kritik och beröm. De personer som ger feedback kan också 
problematiseras, enligt Yukl (2010), då han menar på att grupper som arbetar tätt och befinner 
sig i ett slutet sällskap ofta upplever ledarskapet som något gott och har således svårt att ge 
återkoppling på ett kritiskt sätt. I och med detta nämner Day (2001) 360-graders-feedback
som en god utvecklingsmetod för att undvika ett låst tillstånd. Denna princip innebär att 
ledaren införskaffar feedback från alla håll, även utanför den egna organisationen. Day (2001) 
menar att feedback kan komma från vem som helst och detta ger en bredare syn på det egna 
ledarskapet och också nya utvecklingsmöjligheter. Enligt Yukl (2010) kan 360-graders-
feedback behandlas på olika sätt genom aktiviteter. Ett sätt är att ledarens ledarskap i en viss 
situation utspelas som ett rollspel. Efter rollspelet får ledaren själv skriva ner hur han eller hon 
upplevde sitt ledarskap samtidigt som åskådarna gör samma sak. Det mest effektiva, menar 
Yukl (2010), är om denna feedback sedan presenteras från en person i taget och dessutom 
jämförs med ledarens egen uppfattning kring sitt ledarskap. Detta ger ledaren ett klart bevis på 
det som anses fungera bra inom det egna ledarskapet, men även brister som bör utvecklas 
poängteras. Yukl (2010) nämner dock att feedback av detta slag även kan införskaffas genom 
att ledaren själv undersöker sin förmåga till att leda andra genom att prata med människor 
som befinner sig i dess närhet på olika sätt och på så sätt få ta del av enskilda uppfattningar.

3.4.2 Coaching

Begreppet att coacha någon innebär hjälp till andra att lyckas. Det har blivit ett mycket vanligt 
begrepp de sista åren gällande ledarskapsutveckling, särskilt gällande ledare inom 
affärsvärlden. Oftast handlar det om högt uppsatta ledare som får gå på coaching där externa 
eller interna konsulter bedriver genomförandet (Yukl, 2010). Yukl (2010) menar vidare att 
externa och interna konsulter innehar olika förutsättningar. Den externa konsulten kan erbjuda 
större objektivitet och mer konfidentialitet än den interna konsulten. En intern konsult kan 
istället erbjuda mer tillgänglighet och mer kunskap inom den egna organisationskulturen i 
större utsträckning än vad den externa konsulten kan göra. Således finns det både för- och 
nackdelar oavsett vilken form av konsult som utför coachingen.  Konsultens främsta mål är att 
utveckla ledarens färdigheter genom att coacha ledaren in på nya vägar och i nya tankebanor. 
Ofta rör det sig om att ledaren har coachen som ett bollplank som denne kan vända sig till när 
det kommer till nya utmaningar så som organisatoriska utvecklingar, problem med andra 
chefer eller kommunikationen med medarbetare (Yukl, 2010). Coachen fungerar således som 
en extern observatör som uppfattar nya saker i olika situationer som för en invand ledare 
annars kan vara svårt att se, menar Yukl (2010). 
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Berg (2004) presenterar en modell för en form av coachingsprocess som Berg väljer att kalla 
för coachingsmetoden. Denna metod bygger på fem olika huvudpunkter; bygga förtroende, 
diagnos, målsättning, handling samt uppföljning. Bygga förtroende samt diagnos är det 
förarbete som coachen genomför för att förstå vad ledaren behöver förbättras inom, 
lokalisering av svagheter och styrkor. Målsättning är de mål som ledaren vill och bör uppnå. 
Handlingsprocessen är den process där coachen ser ledaren utföra sitt ledarskap, liknande en 
observering, med hjälp av de verktyg som coachen bidrar med. Uppföljningsprocessen 
handlar om att ge ledaren feedback antingen genom belöning eller kritik gällande det 
ledarskap som denne har utfört, liknande en utvärdering (Berg, 2004). 

När det gäller coachingsmodeller, menar Yukl (2010) att det finns olika sätt att utföra 
coaching på och problematiserar konsulters arbete genom att nämna kostnader och tid. Yukl 
(2010) menar att kostnaderna för denna form av konsultverksamhet är avsevärt dyr beroende 
på den tid som coachen finns och coachar ledaren. Tiden kan variera från några månader till 
flera år, vilket påverkar kostnadsfrekvensen stort för organisationen som anställer konsulten. 

3.4.3 Outdoor challenge programs

Aktiviteter och träningsprogram utav detta slag utförs, som namnet antyder, utomhus. Det är 
fysiska aktiviteter av olika slag som genomförs i gruppmiljö. För att genomföra aktiviteterna 
krävs det samarbete och ömsesidig tillit bland gruppmedlemmarna. En aktivitet som är typisk 
för outdoor challenge programs är när en gruppmedlem får stå med ryggen mot andra 
deltagare och sedan låta sig falla fritt bakåt där gruppmedlemmarna fångar upp vederbörande 
(Yukl, 2010). Yukl (2010) nämner även en annan form av aktivitet som kan upplevas som 
mer skrämmande för deltagarna. Han talar då om the pole climb som innebär att deltagarna får 
klättra upp på en 7,5 meter hög påle för att sedan ställa sig på en liten plattform. Därefter ska 
deltagaren hoppa till en trapets som befinner sig 3,5 meter bort. Gruppmedlemmarna som 
beskådar det hela reagerar på ett sådant sätt att de börjar uppmuntra deltagaren som utför 
aktiviteten. Trots en säkerhetslina upplever många detta som mycket obehagligt (Yukl, 2010). 

Utomhusaktiviteter handlar om den enskilda personens tillväxt gällande personlighet, men 
bygger också på att öka ”vi-känslan” i grupper, också kallad teambuilding. Självkontroll, 
risktagande och självförtroende är några saker som är tänkta att öka hos den enskilda ledaren. 
Samarbetet och tilliten till varandra i gruppen är istället tänkt att öka genom aktiviteter där 
deltagarna aktivt måste samarbeta för att lösa olika problem eller för att kunna genomföra den 
tänkta uppgiften (Conger, 1992). Program av dessa slag, menar Yukl (2010), brukar utföras 
under någon eller ett par dagar och kan förekomma i olika former. Hur effektiva dessa 
program verkligen är kan vara svårt att säga, menar Yukl (2010), då vissa undersökningar 
visar på ett bättre ledarskap inom grupper medan andra undersökningar inte visar på någon 
signifikant skillnad gällande utveckling. 

3.5 Sammanfattande diskussion

De fyra organisationsteoretiska perspektiv som Bolman & Deal (2005) lyfter fram är 
intressanta ur den synpunkten att en chefs vardag måste återspeglas för att bakomliggande 
faktorer gällande behovet av utveckling ska kunna tolkas och förstås. Perspektiven visar hur 
komplex en organisation är och vilka delar en chef behöver ta hänsyn till gällande sitt 
ledarskap. Detta avsnitt kan därför ses som en bakgrund till förförståelse för ledarskapet. De 
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fyra perspektiven är intressanta att diskutera och resonera kring i resultatdiskussionen då 
denna undersökning bygger på att belysa ett ledarskap som är i utveckling och hur denna 
utveckling ser ut genom utvecklingsmetoder. Vad ett ledarskap är går, som sagt, isär utifrån 
vem som tillfrågas och en fullständig förklaring kan vara svår att ge. Det som däremot kan 
sägas kring ledarskap är att det handlar om människor, arbetsprocesser och så vidare som leds 
av en eller flera ledare. Ledarens uppgift är att få den eller dem som leds att utföra det som är 
tänkt att utföras, oavsett vad det kan handla om. Det intressanta är även ledarens krav på 
utveckling. Utveckling som berör exempelvis verksamheter att bli mer effektiva och 
produktiva kan vara en del i utvecklingen. I och med detta måste även ledarens egenroll som 
människa komma att utvecklas för att kunna ge ett så gott ledarskap som möjligt. Detta sker 
genom ledarutveckling samt ledarskapsutveckling där ledaren själv är tänkt att utvecklas som 
person, men även ledarens egen ledarstil och ledarskapsmetoder hamnar i fokus. De tre 
utvecklingsmetoderna är tre utav de vanligast förekommande och mest populära och har 
därför valts med hänsyn till detta. Feedback, coaching och outdoor challenge programs kan 
även ses som tre olika angreppspunkter för ledarens utveckling som behandlar olika saker, 
men som på ett eller ett annat sätt även går in i varandra. Inom de tre metoderna finns även 
många indelningar beroende på hur metoderna är utformade i form av upplägg, aktiviteter 
samt deltagare. Utvecklingskonsulternas arbete är att genom dessa metoder, med flera, 
skräddarsy ett program som ger och bidrar till den utveckling som en ledare behöver i sitt 
dagliga arbete. Programmen kan se olika ut och kvaliteten på dem kan variera från konsult till 
konsult och av den anledningen har jag funnit det intressant att undersöka tre olika 
konsultfirmors arbetssätt för att sedan finna likheter och skillnader dem emellan. 
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4. RESULTAT

I detta kapitel kommer den empiri som de tre respondenterna har bidragit med att 
presenteras. Avsnittet är tematiskt uppbyggt utifrån de teman som utgör intervjuguiden, detta 
för att ge en så klar bild som möjligt rent strukturellt. Citat tillsammans med beskrivningar 
kring utsagor varvas om vartannat för att ge texten mer flyt och för att göra den mer lättläst. 
Resultatdiskussion med analys presenteras i nästa avsnitt då detta avsnitt endast syftar till att 
lyfta fram empirin samt presentera den. Respondenterna väljs att presenteras som 
intervjupersoner i form av Ip1, Ip2 och Ip3 för att avidentifiera deras namn vid enskilda citat.

4.I Bakgrund

Detta bakgrundstema fokuserar på respondenterna för att få en insikt i vilka dem är. Bland 
annat kommer utbildningsbakgrund, information kring företaget och dess historia, företagets 
utbildningsverksamhet med mera att presenteras systematiskt, enskilt för varje Ip. Specifika 
frågor förekommer i liten utsträckning då dessa pressenteras i intervjuguiden (se bilaga 
nummer 1). Bakgrunds temat kommer mer att fungera som en presentation i sin helhet. 

4.I.I Ip1

Ip1 är 38år gammal och arbetar som organisation- och managementkonsult i Stockholm. Ip1 
har en akademisk bakgrund inom juridik, psykologi och övrig beteendevetenskap, men har 
även läst enskilda kurser inom organisation och ledarskap. Uppgifterna Ip1 har i företaget går 
bland annat ut på att driva företaget då det är Ip1 som själv startade företaget 2003. Från 1996 
arbetade Ip1 som internkonsult inom andra organisationer, men valde att 2003 starta en egen 
verksamhet som konsult inom organisation- och chefsutveckling. Övriga uppgifter går ut på 
att Ip1 ska leda organisation- och ledarutvecklingar tillsammans med andra konsulter som Ip1 
samarbetar med vid olika uppdrag. Det finns flera ägare i företaget, men Ip1 är den största 
ägaren och planerar att fortsätta vara det ett tag till, menar Ip1. På frågan om antalet personer 
som arbetar i företaget svarar Ip1 på följande sätt:

”Vi jobbar inte med anställda konsulter och anledningen till det är att om vi hade haft anställda 
så hade vi varit tvungna att lägga tid på utveckling och så vidare. Däremot tar vi konsulter som 
brukar tillhöra oss och vi tar dom som är bäst. Det betyder att jag behöver aldrig utveckla 
någon utan jag tar alltid in den bästa.”

Företaget som Ip1 driver riktar främst in sig på den svenska marknaden med svenska kunder 
som uppdragsgivare. Däremot berättar Ip1 att företaget även har haft internationella kunder 
ibland, men att den svenska marknaden är det som är mest intressant. Gällande den svenska 
marknaden kommer kunderna både från den offentliga sektorn och från den privata sektorn 
och kundernas storlek varierar mellan stora och små organisationer. Företagets 
utbildningsverksamhet riktar mycket in sig på coaching av chefer, men Ip1 menar samtidigt 
på att coaching inte bara berör chefer utan även medarbetare. Ip1 menar på att begreppet 
ibland kan vara lite missförstått då många tror att det endast handlar om chefer som coachas, 
och glömmer bort att det går att använda på vem som helst. Teamutveckling, 
ledarskapsutveckling och konflikthantering är några ytterligare områden som företaget arbetar 
med på olika sätt.
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4.I.2 Ip2

Ip2 är 62år gammal och arbetar som managementkonsult i Östergötland med en speciell 
inriktning på organisationsutveckling, där även mycket ledarskapsutveckling ingår. Ip2 har en 
akademisk bakgrund via Linköpings tekniska högskola, detta var innan det blev Linköpings 
universitet som det heter idag, inom en rad olika områden. Främst gäller det en 
filosofidoktorsexamen i industriell ekonomi, men basen för Ip2 är matematik, 
informationsbehandling samt ekonomi, både företagsekonomi och nationalekonomi. 

Ip2 är ensam ägare i sitt företag och således är främsta uppgiften att driva företaget, men det 
betyder samtidigt att Ip2 även måste sköta all utveckling och utbildningsverksamhet som 
konsultfirman bedriver. Företaget startade Ip2 1986, för snart 25år sedan. Till en början 
ägnade sig Ip2 åt att åka runt och bedriva ledarskapsutbildningar samtidigt som Ip2 även 
föreläste en hel del om ledarutveckling på olika universitet för högt uppsatta kvinnor, vissa 
var professorer. Från detta arbetssätt har Ip2 mer och mer under åren som har gått inriktat sig 
på ledningsgrupper inom organisationer samt ledningsgruppernas närmaste team. Ip2 säger:

”Det som är mest intressant är ledarskap i vardagen och verkligheten och då jobbar jag både 
på den operativa ledningsnivån med chefer, men även med styrelser.”

Ip2 har även en del kontakter i Stockholm som ibland vid större uppdrag kopplas in som 
medhjälpande partners. I dessa fall går flera konsulter in och tar huvuduppdraget och 
samtidigt anlitar varandra och delar på uppgifterna som var och en av dessa är lämpade för. 
Ip2 berättar även varför Ip2 inte vill anställa:

”Jo det beror på att jag har alltid velat se mina uppdrag. Dom måste alltså ha någonting som 
utmanar mig. Alltid försöka vara nytänkande och jag är en entreprenör och har man då 
anställda då får man väldigt mycket att tänka på…”

Det är både hela organisationer samt enskilda chefer som anlitar Ip2 vid olika uppdrag. Ibland 
kan Ip2 agera coach för en enskild chef och ibland jobbar Ip2 med en hel ledningsgrupp som 
har kört fast eller står inför nya utvecklingar. Ip2 uttrycker att den största uppskattningen 
ligger i att arbeta tillsammans med ledningsgrupper, och chefer i ihop med deras närmaste 
team, då Ip2 tycker att det blir mest verklighetsförankrat och handlingsinriktat på det sättet. 
Ytterligare områden som berörs inom konsultfirman är mentorsuppdrag, kvalitetssäkring samt 
EU-projekt. 

4.I.3 Ip3

Ip3 är 42år gammal och arbetar som managementkonsult i Sundsvall med inriktning mot top-
management, ledarstrukturutveckling och säljutveckling. Ip3 har en vanlig gymnasial 
utbildning, en ettårig idrottsutbildning och en idrottskonsulentutbildning. Den sistnämnda är 
en yrkesutbildning på motsvarande 80 högskolepoäng där beteendevetenskap, ledarskap och
friskvård var utmärkande inslag. Utöver dessa saker har Ip3 läst OBM (Organizational 
Behavior Management) kurser som används vid ledarskapsutvecklingar. 

Ip3 arbetar tillsammans med två stycken andra i företaget som startades 1999 (blev AB-
aktiebolag 2002). Företaget ingår i en mindre koncern med ett moderbolag och tre dotterbolag 
varav företaget som Ip3 arbetar i är ett utav dessa tre dotterbolag. Dessa dotterbolag har både 
liknande, men också olika inriktningar. Ip3 startade konsultfirman tillsammans med en av de 
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andra två efter ett gemensamt projekt som de utförde tillsammans. Projektet var 
utomhusaktiviteter för ett sällskap från forna Jugoslavien där gruppen inte fungerade korrekt, 
bland annat fanns det brister i ledarskapet. Samarbetet gick så pass bra att Ip3 och den andra 
valde att starta en egen verksamhet genom att söka sponsring från andra organisationer, då 
pengarna inte räckte till. Idag har företaget gått från att vara en ekonomisk förening till att bli 
ett aktiebolag med stora kunder. Företaget bedrev konferensaktiviteter samt outdoor-training-
program gällande ledarskapsutveckling fram till 2002. Ip3 berättar:

”Det var så vi började en gång i tiden och det där lyckades vi ganska bra med, men sen 2002 
kom det väl en bomb som var ganska tuff och om jag kommer ihåg det rätt så var det en 
lågkonjunktur då. Och då upptäckte vi att telefonen slutade ringa så då började vi renodla vår 
verksamhet och tog in kompetens.”

I samband med nedgången kom den tredje parten in i företaget och från 2002 fram till idag 
har företaget tre stycken anställda. Den nya kompetensen som tillfördes var juridik och 
ekonomi rörande företagsutveckling. Dessutom har företaget sålt iväg outdoor-training-
programmen och satsar idag på mer på öppna kurser gällande teambuilding, ledarskap och
sälj. Koncernen omsätter cirka 10 miljoner kronor per år.

När jag ber Ip3 berätta lite kort kring utbildningsverksamheten som företaget bedriver, 
nämner Ip3 ledarskapskursen UGL som står för Utveckling av grupp och ledare. Varumärket 
ägs av Försvarshögskolan och är Sveriges äldsta ledarskapskurs som kom till på 1970-talet. 
17 enskilda veckor per år kör företaget UGL och tillsammans med andra utomstående företag 
kör dem 33 veckor per år. Andra verksamheter som bedrivs är ICF-grundande 
coachutbildning där ICF står för International Coach Federation, Aktiv Coaching och
Ledarskap & Coaching. Ip3 berättar att många chefer, ledare och medarbetare läser inom 
samtliga av dessa verksamheter. KBT, kognitiv beteendeterapi, tillsammans med 
psykodynamiska tankar kring gruppdynamik använder Ip3 ofta i sitt arbete, då Ip3 poängterar 
att företaget försöker arbeta så mycket som möjligt utifrån modern forskning. Företaget 
arbetar bland annat med Försäkringskassan för tillfället, vars mål är att bli världens bästa 
kundcenter, om detta säger Ip3:

”Nu finns det många på Försäkringskassan. Det är 13000 anställda, men utan att ljuga så tror 
jag att vi har runt 200 ledare just nu som går det här programmet Aktiv Coaching.”

Då Ip3:s företag har många stora kunder inom den offentliga sektorn är det genom ramavtal 
som de anlitas, som oftast löper över flera år. Några stora företag Ip3 arbetar med är 
Bolagsverket,  Försäkringskassan, Karolinska sjukhuset, Domstolsverket och dessutom 
kommuner som Ånge kommun. Enmansföretag till stora företag som Swedbank är kunder Ip3 
arbetar med inom den privata sektorn. Ip3 säger:

”Ena veckan står vi ju och jobbar med Bolagsverket och nästa vecka sätter jag mig i bilen och 
åker till Gällivare och jobbar med samiska, kvinnliga småföretagare…”

4.2 Ledarskap

Temat Ledarskap är den del av intervjun där Ip1-3 beskriver hur de uppfattar ledarskap, vilka 
brister samt styrkor kunder till dem besitter gällande ledarskapet, om ledarskap är något 
medfött eller inte och vanligt förekommande ledarskapsstilar. Behovet av personlig 
utveckling samt utvecklingen av de verktyg som chefer använder sig utav i sitt ledarskap 
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undersöks också. I detta tema kommer varje fråga publiceras systematiskt tillsammans med 
löpande text och citat.

Vad innebär ett gott ledarskap för Dig?

Ip1 säger:
”…öppenheten när det gäller kommunikationen och dels förstå vilka förväntningar som ställs på 
mig som ledare och också kunna beskriva det för sina medarbetare […] Jag tror 
kommunikationen är A och O… du måste ju kunna lyssna, måste kunna ta emot feedbacken…”

Ip1 talar mycket om kommunikation från chefer till medarbetare som något viktigt, men även 
att kunna uppnå mål, vilket även Ip2 nämner. Ip2 nämner även att kunna ha en god självinsikt 
är avgörande om en chef ska kunna samarbeta med medarbetare. Ip3 nämner samma sak och 
pekar på att en chef måste våga ta tag i saker ibland, men även vara lyhörd gentemot andra. 
Ip2 väljer att se det goda ledarskapet på följande sätt:

”…det goda ledarskapet det är ett ledarskap där en individ eller då en ledningsgrupp har 
förmågan att generera energi till dom som man är satt att leda…”

Vilka brister ser Du oftast i ledarskapet hos de kunder som anlitar Er?

Ip1 anser att det är just kommunikationen som oftast brister och då gäller det 
kommunikationen från chef till medarbetare och inte tvärtom. Ip2 talar också om rädslan 
gällande kommunikation där chefer inte säger vad de tycker. Samtidigt låter de inte dialogen 
vara öppen mellan chef och medarbetare. Det blir således ingen delaktighet, menar Ip2. Att 
inte våga kommunicera öppet, väljer Ip3 att kalla för konflikträdsla, men pekar samtidigt på 
liknande saker som både Ip1 och Ip2 nämner. Ip3 säger:

”…vi har en kultur att vi är lite artiga i Sverige. Där tycker jag mig se en kulturyttring, man törs 
inte ta i saker i tid vilket gör att det blir väldigt svåra konflikter […] i Sverige förs det mycket 
snack i korridorerna idag och det är något vi jobbar mycket med att motverka så att man törs 
prata till varandra…”

Chefer som saknar dialog med medarbetare bidrar till konfliktsituationer genom att inte 
berätta om saker som görs. Detta skapar frustration bland medarbetare menar Ip1:

”Dom tycker att det här behöver jag inte berätta som jag har gjort. Och det är det som folk ofta 
är sura över.”

Vilka styrkor ser Du oftast i ledarskapet hos kunder som anlitar Er?

Den starka viljan till att förbättra företag och deras klimat är det som Ip1 ser som den största 
styrkan hos uppdragsgivare. Ip2 pekar en liknande sak, men uttrycker att det är en styrka i sig 
att våga vilja förbättra sig, alltså att våga bemästra sitt ego:

”…man har identifierat… att något inte fungerar. Det tycker jag är första steget och jag tycker 
det är väldigt, väldigt starkt att göra det.”

Ip3 ser däremot andra styrkor hos sina kunder. Den främsta styrkan som upplevs är att det 
finns en mycket hög kunskap bland cheferna, men även att cheferna är välutbildade, 
strukturerade och effektiva:
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”Styrkorna tycker jag det är att man har jättehög kunskap bland dom som vi träffar. Man vill 
väldigt mycket, man bryr sig om människor… duktiga på att skapa strukturer för arbetet… Jag 
tror många chefer är väldigt effektiva.”

Hur ser Du på ledarskap, är det medfött eller kan alla bli ledare?

Ip1 kan inte välja mellan medfödda egenskaper eller social påverkan i detta fall, då Ip1 
flertalet gånger har sett ledare som har varit dåliga i sitt ledarskap och som sedan har blivit 
jätteduktiga ledare på väldigt kort tid. Vissa förutsättningar krävs, menar Ip1, men om det är 
medfött eller inlärt kan Ip1 inte svara på: 

”Vissa tar kanske åt sig mer än andra beroende på bakgrund, men alla tror jag kan bli det. Men 
för vissa kanske det tar fem till sex år medan för andra tar det bara tre till fyra månader.”

Ip2 tycker sig kunna se att ledarskap inte alls är något medfött utan det handlar om personliga 
egenskaper i samband med förvärvad kunskap. Ip2 nämner även talanger som något viktigt 
för att kunna bli en ledare:

”…men också talang att leda och jag tror dom som gärna tar på sig ledarskap det är såna som 
är kreatörer, ibland ganska drivande av sig själva alltså höga krav på sig själva, men 
framförallt är man handlingsinriktad man vill att saker ska hända.”

Ip3 ser ledarskap som något alla kan utöva som har ett abstrakt, logiskt och kritiskt tänkande:

”…det låter tufft, men jag tror att har jag inte förmågan att kunna tänka abstrakt och logiskt 
tror jag inte att jag klarar det komplexa i ledarskapet.”

Genetiska färdigheter nämner Ip3 som avgörande delar i ett ledarskap som, tillsammans med 
den miljö som vederbörande exponeras i, lägger grunden för ett ledarskap. Ip3 menar på att 
miljön som vederbörande befinner sig i påverkar utgången för ett ledarskap antingen positivt 
eller negativt beroende på miljöns sammansättning:

”Sen tror jag att det går att lära sig och en del människor som disponeras mer för en särskild 
miljö har bättre förutsättningar att klara sig i en sådan miljö.”

Finns det några specifika ledarskapsstilar Ni brukar stöta på i arbetet, i så fall vilka?

Samtliga Ip svarar liknande på denna fråga, men de formulerar sig annorlunda. De menar på 
att de möter alla sorter av ledarskapsstilar i sitt arbete. Ip1 menar att det finns olika 
ledarskapsstilar och alla är mer eller mindre förekommande. Ip1 nämner ledare som tror sig 
veta allt, kraftigt auktoritära ledare som har ett mer aggressivt förhållningssätt samt alltför 
demokratiska ledare som abdikerar och drar sig undan. Ip1 menar även att varje ledarskapsstil 
har undergrupper:

”Det är ungefär som med fingeravtryck. Alla är så olika. […] vissa fingeravtryck är rundare än 
andra och det finns vissa likheter.”

Ip2 säger sig ha stött på alla tänkbara ledarskapsstilar som kan nämnas genom exempelvis 
personlighetstester. Vissa ledare, menar Ip2, har varit med länge i verksamheten och av den 
anledningen jobbar dem som de alltid har gjort och har då svårt för förändringar. Vidare 
nämner Ip2 en intressant grupp av ledare:
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”…dom här entreprenörerna och dom är oerhört intressanta och alltid fulla med idéer, viljekraft 
och tar på sig väldigt mycket för att jobba med sina idéer. Och dom har då svagheter när dom 
blir ledare att dom kör alldeles för fort själva, alltså brister dom i att förankra hos sina 
medarbetare.”

Ledare som Ip2 väljer att kalla för integrerare är ledare med god kommunikativ förmåga, men 
som har svagheter i att våga fatta beslut. Organisatörer/administratörer, ledare som endast 
arbetar utifrån struktur, är också vanligt förekommande där utvecklingsförslag antas utan 
någon direkt eftertanke. När jag frågade Ip2 om mycket handlade om att kunna ta emot 
feedback svarade Ip2:

”Helt rätt, feedback och verkligen kunna ta tillvara på kompetensen. Många anlitas ju som 
chefer för dom har så mycket idéer, men då ska du omge dig med sådana som är duktiga på att 
jobba och göra hantverket, men också sådana som är duktiga på att lägga en struktur för det 
och även naturligtvis kommunicera.” 

Ip3 nämner liknande ledarskapsstilar, nämligen: 

”Du har ju dom som bara jobbar med kontroll. Du har dom som bara jobbar med relationer. Du 
har dom som tänker så fyrkantigt ibland, men dom är oerhört duktiga på det abstrakta […] Sen 
har vi dom som är jäkligt kloka och förstår det här och kan jobba situationsanpassat”

Hur uppfattar Du kundernas behov av utveckling gällande den personliga utvecklingen 
hos ledarna?

Ip1 tycker att det är väldigt olika och menar på att vissa företag har kommit längre i sin 
utveckling än andra. Ip1 menar vidare att det handlar mycket om hur mogen chefen är:

”När vi kommer dit så säger chefen ’Nämen vad bra då kan ni ta hand om dom här så ses vi om
tre-fyra dar.’. Men vart ska du någonstans frågar man. ’Nämen det är inte mig det är fel på, det 
är teamet.’. Och det säger ganska mycket om chefen om man säger så angående personlig 
mognad och så vidare.”

Ip1 beskriver sitt arbetssätt som något utvecklande för chefer på det personliga planet utöver 
det som sker på gruppnivå:

”Kan du inte leda dig själv så kan du inte leda andra. Vi börjar jobba mycket med coaching och 
även individuellt med chefer så dom lär känna sig själva innan dom ska gå in och leda andra.”

Ip2 ser behovet av utveckling hos ledare utifrån två aspekter, den första är:

”…det som oftast är tydligast är förmågan att delegera. […] du måste veta att du kan lita på 
den person som du delegerar till och du visar det fulla förtroendet, och samtidigt så kan ju du 
som ledare aldrig släppa helheten. Utan det gäller ju sedan att kunna se helheten från alla som 
du har delegerat till.”

Nästa utvecklingsfas gäller modet, alltså att våga leda andra. Ip2 uttrycker det som:

”…att våga säga, ’här står jag och det här är min uppfattning’. Du kan aldrig få 100% 
konsensus i någonting utan du måste alltså våga sätta ner foten, och då kan jag se att dom som 
vågar sätta ner foten och fatta ett beslut, dom får trygga grupper.”

Ip3 upplever också att det främst är modet hos ledare som brister:
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”Jag upplever ju att många behöver inte egentligen en kurs till utan dom behöver handledning 
och stöttning att våga använda dom verktyg dom har.”

Uttrycket ”gigantiska behov” används av Ip3 när Ip3 jämför behoven i den offentliga sektorn 
kontra den privata sektorn. I den privata sektorn ser Ip3 att det finns mer resurser och således 
är den inte i samma behov av utveckling som den offentliga sektorn.

Hur uppfattar Du kundernas behov av utveckling gällande ledarskapsverktygen som de 
använder sig utav i sitt ledarskap?

Ip1 anser att även utvecklingsbehovet kring ledarskapsverktyg skiljer sig från kund till kund 
beroende på hur långt de har nått i sin utveckling. Ip1 berättar:

”…vissa mindre företag växer och blir väldigt stora fort och dom som sitter där och har byggt 
dom här stora organisationerna är inga ledare i den bemärkelsen… Och sen helt plötsligt att få 
leda hundra personer…”

Ip2 nämner i sin tur att ledare oftast efterfrågar verktyg för att kunna engagera grupper. Det 
som Ip2 oftast efterfrågas om är:

”…hur kommunicerar jag med individer och med en grupp, hur är jag tydlig, hur fångar jag upp 
förväntningar från andra på mig och hur förmedlar jag då förväntningar från mig som chef till 
övriga.”

Ip3 däremot ser inte verktygen i första hand som något som behöver utvecklas utan nämner att 
ledare redan har goda verktyg, det är mer dem själva som behöver utvecklas. 

4.3 Utvecklingsmetoder

Temat Utvecklingsmetoder syftar till att ingående beskriva de utvecklingsprogram och 
eventuella kurser som Ip1-3 bedriver i form av konsultverksamhet, vilka program som är mest 
populära bland deras kunder och vilka program som är mest givande och utvecklande. 
Utöver detta kommer Ip1-3 att ge sin personliga syn på utvecklingsmetoderna feedback, 
coaching och outdoor challenge programs. Bland annat kommer för- och nackdelar att 
diskuteras gällande dessa tre utvecklingsmetoder. Under den första frågan kommer varje Ip 
behandlas var för sig för att kunna ge en så övergripande bild som möjligt gällande 
utvecklingsverksamheten som bedrivs.

Tidigare nämnde Du lite kort de utbildningsprogram Ni bedriver. Skulle Du kunna gå 
in lite mer ingående på dessa?

4.3.I Ip1

Ip1 berättar att företaget endast bedriver en öppen kurs vid namn SALC-Svensk Akademisk 
Ledarskaps- och Chefsexamen. Kursen är på 30 högskolepoäng och syftar till att utveckla 
ledare och chefer till att bli bättre och mer effektiva sådana. Ledarskapsutveckling blandas 
med juridik och samtidigt är målet att chefen ska kunna leda sig själv innan denne leder andra. 
Ip1 menar på att det kan vara problematiskt att bedriva öppna kurser på grund av regler:
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”…högskoleverket kräver en del saker vid högskoleutbildningar, saker ska vara bestämda och 
så vidare.”

Av denna anledning har konsultfirman endast en öppen kurs och Ip1 nämner även att det som 
står på konsultfirmans hemsida är det utbud som Ip1 arbetar utifrån. Alla program skräddarsys 
efter organisationers eller chefers behov och Ip1 säger därför att det finns inga färdiga 
program:

”…det finns inga företag idag som kommer och säger ’jo den där utbildningen passar oss’ utan 
dom vill prata med oss och så går vi igenom deras behov, och ser vad det är för typer av behov 
dom har och sedan skräddarsyr vi någonting som passar just dom.”

Ip1 arbetar mycket utifrån coaching av ledare, främst genom case-baserade program där ett 
case spelas upp som chefen har varit med om tidigare och som inte fungerade. Detta kallar Ip1 
för upplevelsebaserad inlärning och det praktiska som sker genom caset utvärderas efteråt 
med hjälp av teori samt med hjälp av egna tankar och reflektioner. Ip1 säger:

”Problemet är oftast när man går ut med vanliga teoretiska lektioner i klassrum, så får vi veta 
hur det är och då sitter folk och försöker utifrån det förändra sitt beteende vilket blir väldigt 
konstigt. Men om du däremot låter dem visa sitt beteende, hur är det på riktigt, såhär gick det 
och så använder vi teorin och kopplar den till detta. Sedan lär dom sig av sina misstag, om det 
fanns några misstag.”

Ofta arbetar Ip1 inom organisationer där konflikter och problem har uppstått mellan ledare 
och medarbetare. För att förstå hur det ligger till används medarbetarundersökningar som 
både ledare och medarbetare får svara på. Utifrån detta sätts ett mål upp som bör uppnås:

”Och målen brukar oftast vara något konkret som t.ex. ’våra medarbetare har inte tillräckligt 
med välbefinnande, vad behöver vi göra’ eller ’dom tycker inte våra ledare är bra, hur ska vi få 
dom att lyssna på oss’.”

Vid större organisationer arbetar Ip1 först med ledningsgruppen och sedan med cheferna. 
Vissa gruppaktiviteter utförs också för att öka kommunikationen inom och mellan olika 
grupper. Ip1 menar att en stor organisation måste utgå från en och samma plattform, men att 
varje del av organisationen måste behandlas separat till att börja med:

”Beroende på vad ledningen har för krav på dom och vad dom förväntar sig och så vidare. Och 
sedan kan cheferna berätta vad dom har för förväntningar på ledningen och sedan bolla det 
fram och tillbaka och sedan komma överens om något gemensamt.”

Kvaliteten och utvecklingsförmågan genom programmen varierar berättar Ip1, eftersom 
mycket beror på organisationen och ledarna och deras vilja till förändring och utveckling. Ip1 
gör en liknelse:

”Verktygen kan skilja sig från gång till gång, det är som om jag ger en hammare till någon så 
kan han spika med den eller slå den i huvudet.”

4.3.2 Ip2

Ip2 börjar med att berätta om sina favorituppdrag tillsammans med upplägg:

”Och syftet med det här sättet jag jobbar på som jag ska beskriva för dig det är att utifrån ett 
mål, en ambition med verksamheten där det är någonting som är satt att förändras så får man 
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ledarskapsutveckling, teamutveckling, uppföljning i ett och samma paket. Och då går det ut på 
det sättet att jag gör individuella intervjuer med den här ledaren, men även med det team som 
finns närmast.”

Ip2 jobbar således oftast i grupper där ledare tillsammans med det närmaste teamet ska 
utvecklas och lära sig att samarbeta bättre genom en ökad kommunikation. Det som Ip2 ser 
som utmanande gällande ledarskapet är att återkoppla dessa intervjuer tillsammans med hela 
gruppen bara efter ett par dagar, där Ip2 då lyfter fram styrkor och svagheter:

”…hela min grej att när hela gruppen och chefen och de närmaste medarbetarna får tillbaka 
återkoppling på gruppen samtidigt. Då har alla ansvar att ta emot det här och på det där mötet 
går jag också igenom tillsammans att vad är det viktigaste att göra.”

Favorituppdraget blir ännu bättre, menar Ip2, när Ip2 får följa grupper som utvecklas under en 
längre tid:

”…ofta under en treårsperiod. Och då kommer jag tillbaka någon gång per år och gör 
intervjuer och återkopplar min feedback på det här sättet och så kommer dom själva fram till 
då, vad är det nu som måste åtgärdas.”

Blandningen mellan teori och praktik, menar Ip2, är mycket viktig och berättar att Ip2 alltid 
har stått på två ”ben” när det gäller konsultverksamhet. Det ena ”benet” är praktiken och det 
andra ”benet” är teorin:

”Och det är hela tiden dom två benen som måste stödja varandra.”

Enskilda kurser var något som Ip2 arbetade med tidigare tillsammans med ett universitet 
gällande företagsutvecklingsprogram, där seminarier kombinerades med coaching. Idag 
föreläser Ip2 vid enstaka kurstillfällen vid universitetet. Ip2 kände att verkligheten och det 
som sker på plats var mer givande för Ip2 som konsult. Bland annat bedriver Ip2 
gruppaktiviteter, särskilt gällande konflikthantering. Ip2 bygger då upp fall där ledare och 
medarbetare får agera i olika roller:

”Vi gör case som ligger nära verksamheten som då är aktuell och sen fryser vi situationen i 
massa lägen och så reflekterar vi över vad som händer.”

Angående programmål svarar Ip2:

”…för ofta handlar det om att det har uppstått konflikter. När jag ser att dom hanterar det här 
då har jag lyckats. Deras glädje är min glädje.”

4.3.3 Ip3

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare är något som Ip3 arbetar mycket med. UGL går ut på 
att utveckla gruppdynamiken som finns inom gruppen, men även mellan ledaren och gruppen. 
Kursen är fem dagar lång från klockan 08.00-21.00. Den bygger mycket på att i en artificiell 
miljö få utöva gruppdynamik genom olika uppgifter som formar gruppen och för den genom 
olika stadier av utveckling:

”Du spelar ingen roll, du spelar dig själv, du är dig själv. Du får göra olika val, ta olika ansvar 
och man bygger grupper. Här är det verkliga människor och verkliga uppgifter.”
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Ip3 berättar att uppgifter som utförs kan vara att alla i gruppen skriver ner tio stycken 
ledarskapskriterier som de gillar och sedan väljer var och en ut fem av dessa kriterier och 
rangordnar dem. I och med detta uppstår konflikter då de flesta tycker olika och utifrån detta 
arbetar Ip3 med konfliktlösning där deltagarna reflekterar kring frågor som:

”Vad hände, vad gjorde jag, vad gjorde jag inte, vad ville jag ha gjort, vad skulle jag ha gjort, 
vad kan jag ta med mig, vad lärde jag mig själv, vad lärde jag de övriga i gruppen, var det 
någon skillnad på hur män agerade och kvinnor agerade. Vad kan det bero på.”

Coaching i form av ledarskapscoaching och jobbcoaching är ett annat område som Ip3 
arbetar med. Ledarskapscoaching går ut på att coacha ledare som har problem med sitt 
ledarskap medan jobbcoaching sker i samarbete med Arbetsförmedlingen för att få människor 
ut i arbete. 

När det istället gäller ledarskap och organisationer säger Ip3:

”Jobbar vi med en organisation  så börjar vi jobba med ledningen först och kartlägga behov, 
hur ser det ut, vad behöver man, vad vill man etc. Sen kan vi jobba med analyser genom 
djupintervjuer, olika tester alltså beteendetester…”

Det tredje stora området som Ip3 arbetar med gentemot organisationer är säljutveckling. 
Metoden som används här kallas Sales Call Reluctance och bygger på forskning:

”En forskningsmetod som heter Sales Call Reluctance. Där kan vi gå in och mäta hela 
organisationer och se om det är energiproblem, eller om man är förbannad på hela ledningen 
och man är frustrerad eller är det att vi har massa rädslor som gör att vi tycker det är fult att 
sälja helt enkelt.”

De flesta metoder som används av Ip3 är KBT-grundande metoder, kognitiv beteendeterapi, 
som har en god grund i forskningsvärlden, menar Ip3. Däremot medger Ip3 att dessa metoder 
inte fungerar på alla utan på de flesta. Ofta är det just rädslor av olika slag som metoderna 
fokuserar på och som Ip3 testar genom olika mätinstrument:

”Så som olika försvar som gör att jag inte nyttjar min kompetens. Det här grundantagandet är ju 
att du har jättepotential, men det är massa tankar som hindrar mig att nyttja min kompetens.”

Kvaliteten och utvecklingen genom metoder, program och kurser anser Ip3 är ”gigantisk”. Ip3 
nämner särskilt säljutvecklingen som har ökat väldigt mycket efter att Ip3 har arbetat med 
företagen i fråga. Försäkringskassans medarbetare har också blivit mer nöjda med sina chefer:

”…inom F-kassan så ställer man frågan, bland annat när man gör medarbetarundersökningar 
och sådär, ’ser chefen dig’ där var det en signifikant ökning där vi har jobbat med aktiv 
coaching genom att synliggöra medarbetaren mer…”

Vilket eller vilka program anser Du är mest populära bland Era kunder?

Ip1 anser att:

”Det är nog när vi försöker få ledningsgruppen att få med alla sina chefer med på banan.”

Ip2 tror det är frågor kring konfliktlösning som är mest populärt, men även styrelseuppdrag 
där det behövs få fart på ja- och nejsägare:
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”Jag tror att det är frågor kring konfliktlösning…när du har en ledningsgrupp och där man 
både ska hitta arbetsfördelningen, roller, ansvarsfördelningen men också ta tillvara på 
kompetens och personlighet. […] också ledarskap av en styrelse kräver mycket… och få fart på 
både ja- och nejsägare, mycket mer än vad man gör…”

Ip3 menar att ledning i ledningsgrupper för att effektivisera team, UGL när det gäller 
ledarskap och Sales Call Reluctance när det gäller sälj och företagsutveckling är mest 
populära bland Ip3s kunder:

”Det är forskning vi jobbar med. När det gäller ledarskap är det UGL. När det gäller sälj och 
företagsutveckling då är det Sales Call Reluctance.”

Vilket eller vilka program ser Du som mest givande och utvecklande?

Ip1 menar att det beror helt på målen som ska uppnås, men anser dock att programmen är 
givande och utvecklande:

”Vi har ju något som vi kallar Nöjd Kund Garanti… Det är ingen som har kunnat nyttja det och 
det tolkar vi som om det är givande.”

Ip2 anser att det är programmen som är mest populära som också är mest givande och 
utvecklande, således konfliktlösning och styrelseuppdrag. Ip3 tycker sig också uppfatta att de 
program som är mest populära ger också kunden mest gällande utveckling. 

Feedback, coaching samt outdoor challenge programs är tre olika utvecklingsmetoder 
som är vanligt förekommande inom chefsutveckling. Vad anser Du om dessa gällande 
deras kvalitet och utvecklingsförmåga hos ledare?

Ip1 anser att feedback är givande om det ges på rätt sätt:

”Det gör ont att få feeback.…om man vänder på det där och berättar att vi ska ge feedback till 
varandra, inte för att utveckla utan för att utveckla relationen till varandra.”

Ip2 är på samma linje och menar att feedback är mest lämpat vid utvärderingar kring resultat, 
av exempelvis intervjuer. Ip3 menar på samma sak och poängterar att feedback är nyttigt vid 
utveckling, men inte som maktverktyg. 

Gällande coaching anser Ip1 att det inte handlar om att ge råd till ledare utan att ställa frågor 
och lotsa ledare till att nå sina mål på egen hand, att arbeta kognitivt. Ip2 menar att coaching 
av en enda individ sällan ger hela verkligheten utan coaching bör ske i grupp. Ip3 ser på 
coaching på följande sätt:

”…det ska ju användas där jag behöver ha ett coachande förhållningssätt. Då tycker jag det är 
ett alldeles ypperligt sätt att använda för människor när det handlar om att stötta människor.”

Ip1 tror inte på OCP - outdoor challenge programs, bara om de används som icebreaker och 
vid teambuilding. Ip1 ser problem som:

”…en av dom sitter i rullstol, en av dom är för fet för att kunna gå och sedan har du tre fyra 
stycken som tycker det här med maraton är skitkul.”
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Ip2 har inte arbetat med OCP, men anser att vissa tillitsövningar kan vara givande för att öka 
samarbetet i grupper. Ip3 menar att det krävs kunskap om det som bedrivs då det är människor 
som är inblandade. Ip3 säger:

”Om du inte har koll på vad du sätter igång, alltså inte har koll på vad som händer om jag inte 
får som jag vill då spelar det ingen roll vilket verktyg du använder som ledare…”

Ip3 menar vidare att feedback, coaching och OCP är bra verktyg om de används rätt. De kan 
annars bidra till att organisationer, ledare och grupper tar skada istället för att utvecklas.

4.4 Konsultverksamhet

Temat Konsultverksamhet riktar in sig på Ip:s vardag. Det som behandlas här är konsulternas 
syn på den uppgift de har i samhället, uppfattningar kring antalet konsultföretag inom 
chefsutveckling som är verksamma på den svenska marknaden, konsulternas viktigaste mål att 
uppfylla genom sina verksamheter och hur väl de lyckas nå dessa mål, hur de själva anser sig 
ha förändrats och utvecklats sedan de började som konsulter samt vilka förbättringar de 
anser kan behövas inom den bransch som de befinner sig i. Detta tema är motiverat utifrån 
den valda hermeneutiska ansatsen där helheten är viktig vid tolkning.

Vilken uppgift anser Du att ni som konsulter inom chefsutveckling har i samhället?

Ip1 menar att sin roll i samhället är att samhället ska bli hälsosammare, främst gällande 
organisationer och arbetsplatser rent allmänt genom att ta små steg framåt:

”Om du sitter med en person och du coacher den så du får den att må bättre så har världen 
blivit lite bättre och om alla tänker så i det här att vi stödjer företag och organisationer att bli 
hälsosamma och friska och bättre.”

Vidare berättar Ip1 att om det inte skulle finnas ett högre mål med det som utförs så skulle 
konsultjobbet vara som vilket jobb som helst. Ip2 ser på liknande sätt att konsulter av deras 
slag medför ett bättre klimat genom att de ifrågasätter den rådande ordningen, samt tillför nya 
perspektiv genom utveckling:

”…framförallt att man då tillför samhällsutvecklingen främst genom chefsutvecklingen, det är 
att man tillför olika perspektiv. Man ifrågasätter den rådande ordning som kanske finns i en 
organisation hos en enskild chef eller grupp.”

Ip3 tycker också att det handlar om att hjälpa människor genom vägledning och stöd för att 
dessa ska komma vidare:

”Vi ska inte ta över ledarskapet för någon utan vi ska agera bollblank där vi kan ställa en del 
obekväma frågor och vara lite obekväma om så behövs.”

Hur många konsultfirmor av Ert slag uppskattar Du att det finns på den svenska 
markanden?

Ip1 berättar att ungefär 20% av alla uppdrag som Ip1 arbetar med syftar till att rätta till 
verksamheter som andra konsulter har förstört och saboterat genom okunskap, vilket Ip1 ser 
som mycket allvarligt då det ger branschen ett dåligt rykte. En lösning, menar Ip1, kan vara:
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”Men jag skulle vilja att det fanns någon form av legitimation som hos sjuksköterskor och läkare 
att man har en legitimation för syssla med den här verksamheten.”

Utifrån detta menar Ip1 att det inte finns särskilt många konsultfirmor i branschen som Ip1 
befinner sig i som egentligen kan kalla sig för managementkonsulter, eftersom det ofta saknas 
kompetens hos de som är verksamma. Konsulter utan kompetens är däremot alltför många, 
menar Ip1.

Ip2 anser samma sak, nämligen att branschen ofta saknar kompetens och berättar att det finns 
endast 25 stycken företag i Sverige inom samma bransch där utbildningsnivån och 
kompetensen är lika hög som hos Ip2. Vidare menar Ip2 att det finns många chefer som 
avslutar sitt uppdrag som chef och istället startar egen verksamhet. Angående detta nämner 
Ip2 följande:

”Att vara konsult är ett professionellt yrke. Det är inte något som man blir bara för att man har 
varit chef.”

Ip3 svarar mer direkt på frågan:

”Inte en aning, men det är tusentals.”

Vilka mål ser Du som viktigast att uppfylla gällande Era kunder?

Nöjda kunder är det absolut viktigaste målet för Ip1 som samtidigt menar på att det är svårt 
som konsult att avsluta ett uppdrag när det eventuellt finns mer att göra:

”Så är kunden nöjd då är vi nöjda. För vi är aldrig nöjda egentligen, för vi skulle vilja göra mer, 
men är kunden nöjd då blir vi nöjda. Man ser ju hela tiden hur mycket mer man kan göra men 
någonstans måste man ju sätta ner foten och säga ’det här är good enough’.”

Ip2 ser sitt främsta mål som uppnått när företaget som Ip2 har arbetat med klarar av saker på 
egen hand:

”…hjälp till självhjälp alltså när dom här grupperna, dom här cheferna, dom här individerna 
jobbar och utför det arbete som dom själva förväntar sig och har i uppdrag… alltså jag bidrar 
till att smörja deras egna verktyg och system och får dom själva att växa. Det är mitt viktigaste 
mål när jag inte längre behövs.”

Ip3 ser två delmål för att uppnå det huvudsakliga målet, nämligen ökad försäljning för den 
organisation som Ip3 arbetar med, samt att hjälpa organisationen att hitta det som inte 
fungerar:

”Att skapa ett arbetssätt för dom så att dom säljer mer. Dom vet inte varför det inte funkar dom 
tycker dom har gjort allting och då finns vi där som en hjälp för att hitta vad egentligen det är 
dom behöver hjälp med. Att bli effektiva helt enkelt, att må bättre.”

Hur väl lyckas Ni med att nå dessa mål?

Ip1 upplever att konsultfirman når sina mål på ett bra sätt och motiverar det med den Nöjd-
Kund-garanti som företaget erbjuder sina kunder. Garantin innebär att kunden inte behöver 
betala något om den är missnöjd:
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”Med tanke på att inga av våra kunder någonsin har nyttjat den här rätten till att inte behöva 
betala så är dom nöjda, och då kan jag tycka att vi har lyckats väldigt bra.”

Ip2 anser sig också nå målen bra. Dock nämner Ip2 att uppdrag där förutsättningen inte finns 
för att lyckas tackar Ip2 nej till, då det annars bara blir ett tidsfördriv. Ip2 säger:

”Jag har alltid ett offentligt uppdrag och när uppdraget är slutfört ska det vara det vi har 
kommit överens om. Så därför vill jag säga det att jag vet att jag är jättebra på att uppnå det 
som vi har kommit överens om…”

Ip3 berättar att 8 av 10 företag ökar sin försäljning och samma siffra gäller även individer som 
blir mer effektiva inom försäljning efter att Ip3 har arbetat med dem. När det gäller kurser och 
utbildningar är siffran mycket lägre och om detta säger Ip3:

”…då är det helt andra mål. Då kanske det bara handlar om att öka kunskap.”

Hur ser Du på ditt eget ledarskap när Du själv håller i kurser och program?

Försöka att vara en moderator som dirigerar saker genom diskussioner utan att vara den som 
tar plats, är så som Ip1 uppfattar sig själv. Dock måste Ip1 ibland sätta ner foten när saker och 
ting inte fungerar. Ip1 talar också om junior- och seniorkonsulter inom vissa konsultfirmor 
och påpekar att konsulter lär sig mer och mer med åren:

”Jag har lärt mig otroligt mycket det har jag gjort. Jag tror man lär sig mer och mer hela 
tiden.”

Ip2 berättar att Ip2 är mycket närvarande som person, särskilt när intervjuer genomförs som 
research och sedan återkopplas. Ip2 uppfattar sig som modig, uppriktig och prestigelös:

”Jag är engagerad i dom uppdrag som jag har och det engagemanget det är att vara modig och 
även ta i dom riktigt tuffa frågorna. Men jag vet att det också är svårt och det är så jag blir 
respekterad. Så jag bjuder väldigt mycket på mig själv, mina erfarenheter.”

Samtidigt poängterar Ip2 att det inte alltid har varit så:

”Ja, alltså jag vågade ju inte för 30år sedan att säga till en arbetsgivare det som jag idag säger. 
[…]’hur hanterar du om jag i intervjun får fram att några av dom här delarna är ett problem 
som finns nära dig eller har med själva dig att göra, hur vill du ha den återkopplingen från 
mig?’ … den frågan hade jag aldrig vågat ställa för 30år sedan…”

Ip3 tycker sig se en stor skillnad på sig själv idag när Ip3 ser tillbaka på sig själv för fem år 
sedan. Många konsulter är för professionella menar Ip3 som även nämner att den överlägsna 
attityden är ett utbrett problem i branschen:

”Det kan innebära att vi är förnäma många gånger. Den här attityden hade även jag ganska 
mycket av tidigare och jag kunde aldrig riktigt säga att jag gjorde något fel.”

Ip3 anser att Ip3 har förändrat sig på följande sätt:

”…genom att jag blottar svaga sidor hos mig själv mer än vad jag gjorde tidigare. Jag talar 
också om att jag inte förväntar mig att någon är perfekt.”
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Finns det några avslutande önskemål från Din sida gällande förbättringar inom den 
bransch som Du befinner dig i, nämligen konsultverksamhet för utveckling av ledare?

Ip1 nämner återigen att någon form av certifikat borde finnas som säkerställer kvaliteten hos 
konsulter:

”Det finns en managementorganisation, men jag skulle vilja förstora det i form av certifikat som 
ger dig rätt att köra. Om man inte har den formen av intyg så skulle man heller inte kunna få 
jobba på samma sätt som man gör idag.”

Även Ip2 nämner att ett certifikat skulle lösa mycket, främst för att få bort oseriösa konsulter 
som saknar kompetens. Ip2 tycker att det ska krävas av en konsult att denne har ett 
konsultativt förhållningssätt när den arbetar professionellt:

”Alltså konsultativtförhållningssätt det handlar om att kunna göra professionella utvärderingar 
utifrån vetenskaplig grund. Det handlar om att kunna se sin roll i förhållande till dom man 
jobbar med. Det handlar om att ha modet att våga återkoppla, det är viktigt.”

Ip2 berättar vidare att Ip2 har ett certifikat som togs via Kanada för 25år sedan eftersom det 
inte fanns något liknande i Sverige på den tiden. Organisationen som utfärdar certifikatet 
heter CAMC-Canadian Association Management Consultants och ett liknande certifikat finns 
i Sverige som då utfärdas av SAMC-Swedish Association Management Consultants. Det finns 
dock skillnader mellan Sverige och Kanada säger Ip2:

”…i Kanada är det så att inom offentliga bolag och organisationer får du bara anlita dom som 
tillhör CAMC.”

Oseriösa konsulter nämns även av Ip3, och Ip3 önskar att konsulter borde arbeta mer med 
utbildningsverksamheter som bygger på forskning:

”…önskar att vi i vår bransch började titta mer på oss själva och vad vi kanske gör och jobbar 
mer utifrån forskning. Nu är det jättemånga företag som är professionella, men det finns också 
avarter i vår bransch där man kan jobba både med det ena och det andra utan att vara seriös.”
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5. RESULTATDISKUSSION

I detta kapitel kommer resultatet, som presenterades i förra kapitlet, att tolkas, analyseras 
och diskuteras. Detta kommer ske utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt där helheten är 
utav stor betydelse. Vid tolkning av resultatet kommer den teoretiska referensramen 
tillsammans med min egen förförståelse att vävas samman till en diskussion innehållande 
analys och reflektion utifrån mina tre frågeställningar som syftet är att besvara. Syftet med 
denna uppsats är att beskriva och jämföra tre konsultfirmors utbildningsverksamhet gällande 
ledare med särskilt fokus på ledarutveckling och ledarskapsutveckling. För att göra denna del 
så överskådlig som möjligt kommer varje frågeställning att stå som en underrubrik i detta 
kapitel:

 Vad uppfattar konsulter vid tre konsultfirmor att ledarskap innebär?
 Hur arbetar konsulter med utbildningsprogram för ledare gällande utveckling?
 Vilka likheter samt skillnader förekommer mellan konsultfirmornas arbete gällande 

utbildningsprogram för utveckling?

I slutet av kapitlet presenteras slutsatser där varje frågeställning besvaras och som avslutning 
presenteras även förslag till fortsatt forskning. 

5.I Vad uppfattar konsulter vid tre konsultfirmor att ledarskap innebär?

Ledarskapet kan ses på olika sätt och utifrån olika perspektiv. Ibland talas det om det goda 
eller det bristande ledarskapet, ledarskapsstilar samt medfött eller icke medfött ledarskap. För 
att förstå respondenternas syn på ledarskap anser jag att det bästa är att behandla samtliga av 
dessa perspektiv och tolka innebörden tillsammans med teorin. 

5.I.I Det goda eller det bristande ledarskapet

Det finns många olika egenskaper som är viktiga, menar respondenterna, men de poängterar 
vissa egenskaper som är avgörande om ledarskapet ska fungera eller inte. Strannegård & 
Jönsson (2009) menar att chefskap och ledarskap idag integreras i varandra tillskillnad från 
förr. Chefens roll var då främst att hantera administrativa ärenden, men idag är det även 
ledarskap. Respondenterna nämner följande egenskaper som viktiga för ett gott ledarskap; 
god lyhördhet och kommunikation mellan chef och medarbetare, god självinsikt hos chefen, 
förmågan att kunna uppnå satta mål samt att chefen kan generera energi till den grupp som är 
tänkt att ledas. Det intressanta är att respondenterna nämner identiska egenskaper hos ledaren 
som viktiga och det enda som skiljer dem åt är deras sätt att uttrycka sig kring dessa 
egenskaper. Forslund (2009) styrker att ledarskap är en avsiktlig påverkan på andra för att 
uppnå tänkta mål. Det var Ip1 och Ip2 som särskilt nämnde denna egenskap och Forslund 
(2009) bekräftar den. Studerar vi istället Alvesson & Sveningsson (2007) som menar att 
ledarskap uppstår när någon låter sig ledas, kan det tänkas att kommunikationen mellan chef 
och medarbetare är oerhört viktig för att det överhuvudtaget ska kunna gå att genomföra. En 
chef som inte förstår sig på sina medarbetare menar Ip1 och Ip2 bidrar till konflikter genom 
missuppfattningar och frustration. Chefens rädsla inför att hålla en öppen dialog med sina 
medarbetare kallar Ip3 för konflikträdsla och menar på att det är vår artiga kultur i Sverige 
som bidrar till detta. Det är på något sätt fult att ta plats, tolkar jag det som. Däremot är det 
viktigt, menar Adam & Galanes (2009), att en chef inte är en översittare som helt går på sin 
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egen linje då det kan bidra till konflikter. Det kan förstås som om en ledare måste kunna ha 
förmågan att väga av situationer och inte styra mer än vad som behövs just för tillfället. 
Bolman & Deal (2005) styrker detta genom det politiska perspektivet där de menar på att 
grupper som formas utifrån egna intressen också kan komma att få informella ledare som 
tillslut gör uppror mot den formella ledaren, således chefen. Ip1 poängterar att en ledare måste 
kunna lyssna till sina medarbetare och ta till sig av deras önskemål för att det ska fungera och 
bilda en harmonisk arbetsmiljö. Min egen reflektion kring detta är att informella ledare bildas 
endast om det råder en sned maktfördelning inom en organisation, och att chefen som innehar 
det formella ledarskapet saknar förmågan till att leda gruppen och uppnå de mål som är tänkta 
att uppnås. Svedberg (2007) stödjer mitt resonemang genom att påpeka att gruppers normer 
och arbetsklimatet har ett samband med ledarens sätt att leda. Det kan tolkas som om ett 
bristande ledarskap kan få hela organisationen att brista genom avsaknaden av tillit hos 
gruppen gentemot ledaren. Ip1 upplever att det som oftast skapar konflikter är när chefer inte 
berättar vad de gör, vilket jag kan se som problematiskt när det kommer till begreppet tillit. 
Samtliga medlemmar i en grupp, ledare eller inte, bör vara delaktiga annars skapas det 
frustration och känslan av att vara mindre värd. Bolman & Deal (2005) tar upp i sitt HR-
perspektiv att människans välbefinnande och värde måste komma först, inte organisationens. 
Organisationen ska gynna människan och inte tvärtom och ledarens roll i det hela är således 
att se efter sitt humankapital och värdera det.

5.I.2 Olika sorters ledarskap

Som det kan förstås utifrån den tidigare delen av kapitlet finns det olika sorters ledarskap. 
Samtliga respondenter menar att de möter alla olika sorters ledarskap i sitt dagliga arbete och
att dessa är mer eller mindre förekommande. De olika ledarskapsstilarna innebär både fördelar 
och nackdelar beroende på vilken typ av ledarskap som utövas. Ip1 nämner den auktoritära 
ledaren som Svedberg (2007) menar på är en fadersgestalt som vet bäst i alla lägen. Den 
demokratiska ledaren nämns också utav Ip1 som enligt Svedberg (2007) är en ledare som 
värdesätter människor omkring sig och ser till att alla tillsammans strävar efter uppsatta mål 
genom att skapa en ”vi-känsla”. Ip1 ser dock ett problem hos den demokratiska ledaren och 
menar på att den ibland vill abdikera från sitt ledarskap och låta andra bestämma istället. 
Svedberg (2007) menar att ett abdikerat ledarskap innebär oklara mål och gruppen saknar en 
ledarfigur. Detta kan leda till informella ledare som gör maktanspråk, precis som Bolman & 
Deal (2005) nämner gällande det politiska perspektivet. Jag tolkar den ledare som Ip2 nämner 
som integrerare som en sammanslagning av det demokratiska och det abdikerade ledarskapet. 
En ledare som kommunicerar bra med övriga medarbetare, men som inte vågar fatta beslut. 
Det är ett ohyggligt scenario som framstår för mina ögon när jag bara kan ana hur kaotisk en 
organisation måste bli utan ett utnämnt ledarskap. Jag tycker mig kunna likna det vid anarki 
där olika intressegrupper slåss om ledarskapet och motverkar varandra på alla tänkbara sätt. 
Bolman & Deal (2005) menar i samband med detta på att social kontroll har en avgörande 
betydelse vid en formell befattning, exempelvis en chef, då makten är beroende utav denna 
sociala kontroll. Ip3 nämner inga ledarskapsstilar vid namn utan beskriver dem istället och jag 
tycker mig kunna förstå att det är det auktoritära ledarskapet som representerar ledaren som 
bara jobbar med kontroll, den demokratiska ledaren som bara jobbar med relationer samt den 
organisatoriska ledaren, som även nämns av Ip2, som tänker helt fyrkantigt, men som är 
duktig på det abstrakta. Således nämner respondenterna näst intill samma sorter av ledarskap 
och de menar att den bästa ledarskapsstilen är den ledare som innehar lite av varje och är 
situationsanpassad. Respondenterna tycker sig inte se denna form av ledarskap särskilt ofta, 
men ibland förekommer den. Jag tolkar att anledningen till detta är att just det 
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situationsanpassade ledarskapet är bäst och därför förekommer ledare av det slaget sällan vid 
chefsutveckling. Egenskaper som respondenterna dock ser hos de allra flesta ledare är viljan 
till att utvecklas och bli bättre genom att bemästra sitt ego. Detta tyder på att Yukl (2010) har 
en poäng när han menar på att en ledare som inte vill utvecklas kommer heller aldrig att 
utvecklas, viljan till utveckling är avgörande för att lyckas. Ip3 nämner att de flesta ledare är 
välutbildade, strukturerade och effektiva. Personligen ifrågasätter jag dock effektiviteten då 
jag anser att ett effektivt ledarskap inte behöver någon direkt hjälp med utveckling. Strukturen 
känns också fel att nämna eftersom en god struktur innebär bland annat en god gemenskap 
inom gruppen, vilket ofta saknas enligt respondenterna. Abrahamsson & Andersen (2002) 
menar att kärnan i ledarskapet ligger i att ledare och medarbetare påverkar varandra och 
skapar samverkan och det, enligt min mening, kräver en god struktur som i många fall saknas.

5.I.3 Medfött eller icke medfött ledarskap?

Detta är en stor och omstridd fråga och en fråga som ständigt kommer upp när det talas om 
ledarskap. Det jag blev glad över när frågan ställdes till respondenterna var att alla tre svarade 
på olika sätt. Ip1 ansåg sig inte kunna bestämma sig för om ledarskapet var medfött eller inte. 
Ip2 ansåg att det endast handlade om social påverkan och inte alls hade med gener att göra. 
Ip3 i sin tur ansåg att det var genetiska förutsättningar som var viktiga för att kunna utföra ett 
bra ledarskap. Jag tolkar detta som att frågan är svårbesvarad, men dock väldigt viktig då den 
lägger grunden för det synsätt vi har på ledarskapet. Day (2001) menar att ledarutveckling är 
ledarens utveckling gällande det personliga planet. Larsson & Holt Larsen (1992) menar i sin 
tur att för att en ledare ska kunna utvecklas krävs det att denne är duktig på att granska sig 
själv. Här tycker jag mig kunna se en social färdighet som handlar om ödmjukhet och tillit 
inför det egna ledarskapet, vilket Yukl (2010) stödjer i ett liknande resonemang. Säljö (2000) 
nämner dock att ledarskap kan ses som ett lärande i en lärandeprocess. Det tolkar jag som 
något biologiskt då färdigheten i att kunna lära sig något helt och hållet har med hjärnans 
förutsättningar att göra, bland annat spelar intelligensen en viktig roll i det hela nämner Ip3. 
Jag kan inte säga att det är en absolut sanning i det jag nu skriver, men personligen tycker jag 
mig kunna se och förstå att ledarskapets förutsättningar är både biologiska och sociala. 
Färdigheterna vi föds med kopplas sedan samman med den sociala påverkan vår uppväxt och 
vårt liv medför och efter detta blir vi antingen bra eller mindre bra ledare. 

5.2 Hur arbetar konsulter med utbildningsprogram för ledare gällande 
utveckling?

I denna del kommer jag att föra mitt resonemang kring varje respondent var för sig för att 
underlätta förståelsen kring vem som gör vad. Det finns utöver denna indelning två 
huvudteman som behandlas och det är ledarutveckling och ledarskapsutveckling. Dessa två 
teman vävs in i vardera respondents arbete gällande utbildningsprogram. 

5.2.I Ip1

Ip1 anser att målet med chefsutvecklingen som bedrivs är nöjda kunder, vilket Ip1 upplever 
som något uppfyllt på ett bra sätt då inga kunder har använt sig utav den garanti som innebär 
att företaget slipper betala om det skulle finnas ett missnöje med tjänsten som har förmedlats. 
Vidare tolkar jag att Ip1:s syn på sig själv är en hjälte som försöker göra samhället bättre 
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genom att hjälpa människor och organisationer. Bolman & Deal (2005) beskriver det 
symboliska perspektivet där bland annat hjältar skapas inom organisationer, således 
människor som har gjort något bra och som övriga människor ser upp till. Jag tycker mig 
kunna se samma tendenser hos Ip1, vilket är intressant då Ip1 även nämner att vissa företag 
hamnar i någon form av extas när konsulter anländer med hjälp. Ip1 berättar också att 20% av 
jobben som utförs är för att rätta till fel som andra konsulter inom branschen har ställt till med 
på grund av okunskap. Då konsultverksamhet också är en form av ledarskap, så som jag tolkar 
det, tycker jag mig kunna se det Yukl (2010) beskriver i samband med ledarskapsutveckling, 
nämligen att ledarskapsutveckling är nödvändigt i samband med mänsklig utveckling då inget 
är konstant. Kunskap och färdigheter, menar Yukl (2010), bör övervägas vid skapandet av 
utvecklingsprogram. Således kan marknaden innehålla många oseriösa aktörer som saknar 
kunskap inom chefsutveckling och som seriösa aktörer sedan får ”städa upp” efter.

Ip1 arbetar endast med en öppen kurs vid namn SALC-Svensk Akademisk Ledarskaps- och 
Chefsexamen på 30 högskolepoäng. Målet menar Ip1 är att chefen ska kunna leda sig själv 
innan denne kan leda andra. Jag tolkar att detta innebär att bristerna i en grupp ofta kan bero 
på brister hos chefen, vilket kräver både ledarutveckling och ledarskapsutveckling. I samband 
med detta menar Larsson & Holt Larsen (1992) att ledarens beteende och framgångar inom 
företag oftast går att länka till varandra, således en god chef ger en god verksamhet och 
tvärtom. Utöver denna kurs arbetar Ip1 med att skräddarsy program som är lämpliga för den 
verksamhet som ska utvecklas. Yukl (1989) nämner att utveckling måste anpassas efter 
ledarskapets och ledarens karaktär för att fungera. Jag ser mycket fördelar med detta, men 
svårigheten kan vara att ständigt hitta nya angreppspunkter för att neutralisera problemet. 
Mycket av utvecklingen rör coaching av ledare där case-baserade program används och Ip1 
menar att det är viktigt med praktiska övningar av detta slag för att ledare ska förstå 
verkligheten. Yukl (2010) stödjer att praktiska övningar är viktiga för att kunna hantera och 
förstå situationer som senare kan dyka upp. På detta sätt aktiveras inte endast ledaren utan alla 
omkring den och det kan tänkas vara bra i en organisation som är hierarkisk. Bolman & Deal 
(2005) nämner det strukturella perspektivet där hierarkier är toppstyrda utan att medarbetare 
får vara med och påverka. Detta löser Ip1 genom medarbetarundersökningar där medarbetare 
får göra sin röst hörd gentemot exempelvis en ledningsgrupp. Program där ledningsgruppen 
får med sig alla chefer är även de mest populära, menar Ip1. Feedback används av Ip1 
konstant, men det viktiga är att feedback syftar till att utveckla relationerna och inget annat 
menar Ip1. Yukl (2010) beskriver att feedback kan vara känsligt och beror helt på ledaren hur 
väl den tas emot. Jag tänker mig att feedback som ges på ett kritiskt sätt till en ledare som är 
osäker på sig själv kan utveckla ett sämre ledarskap hos denna ledare.

5.2.2 Ip2

Ip2:s främsta mål med arbetet är kunder som klarar sig själva efter hjälpen de har fått, med 
andra ord hjälp till självhjälp. Ip2 anser sig nå målet mycket bra då Ip2 aldrig tar ett uppdrag 
där Ip2 bedömer att målet inte går att uppnå. Ip2 menar även att tuffa uppdrag kräver extra 
mycket engagemang, vilket alltid finns från Ip2:s sida. Det kan tänkas att Ip2 väljer kunder 
inom närliggande bransch, dock framgår detta inte i intervjun, bara för att undvika uppdrag 
där Ip2 saknar insikt och kompetens. Nilsson (2005) menar på att ofta är det så det fungerar 
och detta för att konsulterna ska kunna erbjuda ett så anpassat program som möjligt. En annan 
sak som Ip2 arbetar mycket med är att ledaren måste våga att delegera, således släppa taget 
om ledarskapet och låta en extern konsult ta över för en tid. En ledare med dålig tillit och 
självgranskning bidrar till en negativ utveckling av sig själv, menar Yukl (2010). Det kan 
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tolkas som att en ledare som inte kan delegera inte heller kan utvecklas eller åtminstone sker 
utvecklingen i en negativ riktning.

Vidare nämner Ip2 sitt favoritupplägg gällande program som är ledarskapsutveckling, 
teamutveckling och uppföljning i ett och samma paket. Det mesta handlar om att arbeta med 
grupper för Ip2 och ibland följer Ip2 gruppers utveckling under flera år. Ledare och det 
närmaste teamet är det som Ip2 fokuserar på och försöker ofta undanröja konflikter genom att 
förbättra kommunikationen. Personligen tolkar jag kommunikationen som något viktigt då Ip2 
inte är ensam om att nämna den. Enligt Nilsson (2003) syftar utveckling till att människor ska 
anpassas till rådande arbetsdelning och arbetsuppgifter, men frågan är hur detta fungerar utan 
en god kommunikation mellan inblandade parter. Ip2 utför ständigt intervjuer med 
medarbetare och ledare, detta för att ingen ska hamna utanför. När Ip2 återkopplar dessa 
intervjuer efter ett par dagar så görs detta tillsammans med hela gruppen endast för att alla ska 
känna ansvar i att ta emot denna feedback. Granström (2000, 2006) menar att chefens 
förhållningssätt gentemot gruppen genom kommunikation är avgörande för att skapa ett 
samarbete. Tolkar jag detta så tycker jag mig kunna se att Ip2 eliminerar eventuella kryphål 
för chefen genom att feedback på intervjuerna ges i grupp och inför alla. En chef som däremot 
har svårt att ta feedback skulle i en sådan situation kunna bli väldigt upprörd, men det kan 
också ses som lärorikt att få höra saker direkt och chansen till att chefen tar till sig utav 
kritiken är större än i andra fall. Coaching är något som Ip2 upplever fungerar bäst i grupper 
och inte hos enskilda ledare. Det kan tolkas att Ip2 följer Bergs (2004) modell i en 
coachingsprocess då Ip2 går från att bygga förtroende genom tillit till att diagnostisera 
problemet, sätta upp ett mål, utföra utvecklingen och tillslut göra en uppföljning. Det är inte 
bara intervjuer och feedback som genomförs av Ip2 utan även praktiska övningar. Ip2 
poängterar att det viktigaste för Ip2 är kombinationen av teori och praktik, dessa två kallar Ip2 
för sina två ”ben”. Case-baserade rollspel bedrivs av Ip2, främst vid konflikthantering, där 
situationer spelas upp och sedan fryser Ip2 situationen för att diskutera och utvärdera den med 
gruppen. Yukl (2010) kallar denna rollspelsfunktion för 360-graders-feedback, där feedback 
flödar från alla håll. Bolman & Deals (2005) teaterbegrepp, som nämns i samband med det 
symboliska perspektivet, beskriver hur organisationers struktur och process kan liknas vid ett 
ständigt pågående skådespel. Konfliktlösningsprogram är det som Ip2 menar på är mest 
populära bland Ip2:s kunder, kanske beror det på aktiviteter som rent praktiskt visar var 
problemet ligger i gruppen och hur gruppen senare ska handskas med det. Eller kanske är det 
så att alla är vi barn i sinnet oavsett om vi är stora eller små och att leken som var så viktig när 
vi var små fortfarande är lika viktig bara det att vi har glömt bort den. 

5.2.3 Ip3

Ip3 har satt två huvudmål när Ip3 arbetar med företag och utveckling. Det första är att öka 
företagets försäljning och det andra är att lokalisera var felet ligger. 8 av 10 företag ökar sin 
försäljning, men färre företag når sina mål där det inte handlar om försäljningssiffror. Ip3 är 
dock nöjd med den utveckling som Ip3 bedriver och försvarar övriga mål med att det ofta 
handlar om att öka kunskapen hos ledare, vilket inte kan mätas på samma sätt som försäljning. 
Ip3 ser sig som en konsult som vågar blotta sina fel och brister och menar på att det är viktigt 
att ledare, oavsett bransch, måste kunna göra det. Att våga erkänna fel och brister tolkar jag 
som att våga vara människa. Wallo (2008) nämner att chefer som utvecklas måste kunna 
använda sin kunskap för att kunna förhålla sig till arbetsmiljön, men en chef som då inte kan 
erkänna brister hos sig själv och som saknar självinsikt kommer inte att kunna förhålla sig på 
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ett korrekt sätt till sin arbetsmiljö, ser jag det som. Konsulten som dessutom leder 
utvecklingsarbetet bör kunna erkänna fel hos sig själv för att föregå som ett gott exempel.

Ip3 har en lite annorlunda uppfattning kring sina kunder då Ip3 menar på att det inte är 
ledarskapsverktygen som i första hand behöver utvecklas, utan ledaren själv. I detta fall är det 
därför inte aktuellt att tala om ledarskapsutveckling utan endast om ledarutveckling där modet 
hos ledaren är det väsentliga, enligt Ip3. Utveckling av Grupp och Ledare – UGL är något 
som Ip3 arbetar mycket med och den form av utveckling som kunderna favoriserar. UGL 
syftar till att utveckla gruppdynamiken där deltagarna får delta i praktiska och teoretiska 
övningar och behandla diverse konflikter och problem. Day (2001) menar på att 
ledarskapsutveckling handlar just om att skapa relationer och närverk mellan människor 
genom interpersonell kompetens. Efter varje scenario utvärderas det som skett genom en rad 
olika frågor som gruppen tillsammans besvarar, liknande feedback. Jag tolkar att det handlar 
om case-relaterade övningar där varje individ är sig själv, men utsätts för situationer som den 
kanske inte har stött på tidigare för att lära sig att hantera liknande situationer inför framtiden. 
Vissa aktiviteter kan tänkas ske utomhus i form av outdoor challenge programs, då Ip3 
tidigare har arbetat med liknande moment. Detta syftar oftast till teambuilding, menar Yukl 
(2010) vilket styrks av Conger (1992) som även nämner ökad tillit. Vidare arbetar Ip3 med 
två typer av coaching, nämligen ledarskapscoaching som syftar till att coacha ledare som har 
problem med sitt ledarskap samt jobbcoaching som hjälper arbetslösa människor ut i 
arbetslivet. Yukl (2010) beskriver coachen som ett bollplank för ledaren där denne kan hämta 
inspiration och idéer inför olika utvecklingar. Det som jag ser kan vara farligt för ledaren är 
om denne blir beroende av coachen och inte klarar av att utföra ledarskapet på egen hand. Ip3 
poängterar att konsulter inte finns till för att ta över företag där ledaren befinner sig utan finns 
där för att vägleda ledaren i rätt riktning. Yukl (2010) beskriver i och med detta coachens 
uppgift som en extern observatör. Det kan tolkas som en hjälpande hand när det blir svårt eller 
som vägskylten visar bilföraren vägen till den tänkta destinationen. För att förstå situationer 
bättre utför Ip3 både djupintervjuer samt beteendetester och hänvisar till modern forskning 
inom området. Bland annat rör det sig om KBT-grundande metoder, kognitiv beteendeterapi, 
särskilt förekommande vid säljutveckling. Oftast visar dessa tester att det fattas energi i 
grupper, gruppmedlemmar känner frustration gentemot ledaren eller så finns det rädslor kring 
arbetsuppgifterna. Belyser vi frustration gentemot ledare kan det tänkas att gruppen förr eller 
senare gör revolt och slutar att vara produktiv, sådana tendenser har jag personligen stött på i 
arbetslivet där chefen var av en auktoritär karaktär och styrde med ”järnhand”. Sådana ledare 
menar Svedberg (2007) utmärks av orden ordning, kontroll och disciplin.

5.3 Vilka likheter samt skillnader förekommer mellan konsultfirmornas 
arbete gällande utbildningsprogram för utveckling?

I denna del sammanfattas diskussionen från förgående del, Hur arbetar konsulter med 
utbildningsprogram för ledare gällande utveckling?, då det är skillnader och likheter som 
undersöks gällande konsultfirmornas arbetssätt inom utveckling. 

5.3.I Likheter

 Samtliga Ip når sina mål genom sitt arbete och anser sig göra ett bra jobb.
 Samtliga Ip använder case-baserade uppgifter vid grupputveckling.
 Samtliga Ip arbetar med praktiska och teoretiska övningar som varvas med varandra.



51

 Samtliga Ip använder feedback för att följa upp och återkoppla till case-uppgifter.
 Samtliga Ip skräddarsyr och situationsanpassar sina utvecklingsprogram.
 Samtliga Ip använder intervjuer för att diagnostisera problem och utvärdera.
 Samtliga Ip arbetar med att involvera alla parter vid utveckling, inte bara ledaren.

5.3.2 Skillnader

 Ip2 använder coaching mest vid utveckling av hela grupper.
 Ip2 använder inga specifika kurser utan mest program.
 Ip3 är ensam om att använda sig utav beteendetester.
 Ip3 arbetar både med ledarskapscoaching och jobbcoaching.
 Ip3 arbetar mycket med säljutveckling, detta gör inte övriga Ip.
 Ip1 är ensam om att arbeta med en kurs som är på högskolenivå.

5.4 Slutsatser

I dessa slutsatser sammanfattas och besvaras de tre frågeställningar som studien syftar till att 
besvara. Den tredje frågeställningen är redan besvarad i ovanstående del och presenteras 
därför endast kortfattat nedan. 

5.4.I Vad uppfattar konsulter vid tre konsultfirmor att ledarskap innebär?

Respondenterna uppfattar ledarskap på olika sätt, men när det gäller färdigheter och kvaliteter 
hos ledaren nämner respondenterna liknande saker. Bland annat nämns; kommunikativa 
färdigheter, att det finns en stark vilja till utveckling gällande ledare och verksamhet, uppnå 
tänkta mål, god självinsikt, kunna hantera konflikter, arbeta situationsanpassat, våga ta plats 
samt att vara lyhörd gentemot medarbetare. Slutsatsen blir därför att ledarskap är något 
allomfattande där situation, personlighet, ledarskapsverktyg och verksamhet samverkar. Ett 
öppet sinne som kan uppfatta och hantera ständiga förändringar är en viktig förutsättning, 
men samtidigt ska ledaren också ha en karaktär som utstrålar mod och rättvisa. När det istället 
gäller ledarskap som något medfött eller inte blir det svårare att dra en slutsats då samtliga 
respondenter svarar olika. Den enda slutsats jag egentligen kan dra utifrån detta är att det 
egentligen inte går att bestämma om ledarskapet är något medfött eller inte, eller om det helt 
enkelt är en kombination av medfödda genetiska färdigheter tillsammans med social 
påverkan. Mycket tycker jag pekar på en kombination, men jag låter det vara osagt. 

5.4.2 Hur arbetar konsulter med utbildningsprogram för ledare gällande utveckling?

Ip1 arbetar både med ledarskapsutveckling och ledarutveckling, således med ledarverktygen 
samt med ledaren som person. Högskolekursen SALC utvecklar chefer innan dessa är tänkta 
att leda andra. Utifrån ledarskapet och ledarens karaktär skräddarsys olika program som kan 
rikta in sig på ledarskapet i grupper eller coaching av enskild ledare. Ofta arbetar Ip1 med 
case-baserade program för att åskådliggöra en verklig situation för individerna och sedan ge 
feedback utifrån vad som sker. Detta innefattar både praktiska och teoretiska övningar. 
Genom intervjuer får alla individer göra sig hörda och den feedback som detta bidrar till leder 
till utveckling. Det viktigaste målet för Ip1 att uppnå är att kunden blir nöjd. Ip2 arbetar också 
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med ledarskapsutveckling och ledarutveckling. Favoritupplägget som Ip2 har på program är 
ledarskapsutveckling, teamutveckling och uppföljning i ett och samma paket. Ibland arbetar 
Ip2 med ledare och grupper på detta sätt i flera år och följer dem i deras utveckling. Ip2 
arbetar efter att uppnå en bra kommunikation för att få bort aktuella konflikter och detta sker 
nästan alltid genom att Ip2 arbetar med ledaren och dess närmaste team samtidigt. Coaching 
sker mestadels i grupper då Ip2 anser att det ger mer i grupper än att coacha enskilda ledare. 
Ledningsgrupper får ofta svara på intervjuer som efter ett par dagar återkopplas inför samtliga 
gruppmedlemmar. Ip2 varvar ofta teori med praktik särskilt när Ip2 använder sig utav rollspel 
där Ip2 fryser olika situationer och ledningsgruppen får diskutera det som sker. Det viktigaste 
målet för Ip2 att uppnå är hjälp till självhjälp.

Ip3 arbetar även med ledarskapsutveckling och ledarutveckling, dock är det mest 
ledarskapsutveckling. Främst är det kursen UGL som Ip3 arbetar med och den kursen syftar 
till att utveckla både ledare och grupp genom samverkan genom praktiska och teoretiska 
övningar. Varje case avslutas med en utvärdering med hjälp av feedback där en rad frågor 
diskuteras. Vissa aktiviteter sker utomhus och är då av outdoor challenge programs-karaktär 
som bidrar till teamutveckling. Utöver dessa saker arbetar Ip3 med ledarskapscoaching där 
ledaren guidas genom sitt ledarskap. Djupintervjuer och beteendetester används när Ip3 ska 
fastställa vilka problem det handlar om i specifika situationer. Ip3 är noga med att arbeta 
utifrån modern forskning och där ser Ip3 dessa tester som mycket givande vid diagnostisering. 
Ett av Ip3:s viktigaste mål är att hjälpa organisationer att hitta det som inte fungerar.

5.4.3 Vilka likheter samt skillnader förekommer mellan konsultfirmornas arbete gällande 
utbildningsprogram för utveckling?

Då denna frågeställning redan är besvarad ber jag att få hänvisa till tidigare svar som hittas 
ovan i form av en punktlista. Det kan dock nämnas att det fanns många stora likheter mellan 
konsultfirmorna och skillnaderna var av mindre karaktär. Dessutom finns inte alla likheter och 
skillnader besvarade i denna fråga utan jag valde att lyfta fram de likheter och skillnader som 
var tydligast samt mest intressanta. Några funna likheter var att samtliga Ip använder case-
baserade uppgifter vid grupputveckling och att samtliga Ip arbetar med praktiska och 
teoretiska övningar som varvas med varandra. Några funna skillnader var att Ip2 använder 
coaching mest vid utveckling av hela grupper och att Ip3 är ensam om att använda sig utav 
beteendetester.

5.5 Fortsatt forskning

Ledarskap i sig är ett stort område där också mycket forskning bedrivs, vilket studiens 
teoretiska referensram visar på genom tidigare forskning. Konsultverksamhet inom 
chefsutveckling är ett område jag tror är viktigt att forska vidare inom, eftersom detta område 
hela tiden expanderar och det expanderar snabbt. Av den anledningen gäller det att 
forskningen hänger med i dess utveckling för att skapa förståelse samt finna lösningar på 
eventuella problem som finns i branschen. Ett område som jag personligen har blivit mer 
intresserad utav att undersöka är likheter och skillnader mellan interna och externa konsulter 
inom chefsutveckling. Interna konsulter är anställda inom den egna organisationen där de 
kontinuerligt bedriver utveckling medan externa konsulter hyrs in utifrån och utgörs då av 
privata aktörer. En jämförelse dem emellan gällande kvalitet och arbetssätt kunde kanske 
utgöra grunden för en kommande magisteruppsats, vem vet.
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BILAGA I

Intervjuguide

Man ____ Kvinna____

Ålder: ____

Bakgrund

1. Kan Du berätta om företaget och dess verksamhet?
2. Vad arbetar Du med i företaget?
3. Hur länge har denna konsultfirma funnits?
4. Hur många anställda är Ni i företaget?
5. Kan Du berätta lite kort om den utbildningsverksamhet som Ni bedriver gällande 

ledarskap?

Ledarskapet

1. Vad innebär ett gott ledarskap för Dig?
2. Vilka brister ser Du oftast i ledarskapet hos de kunder som anlitar Er?
3. Vilka styrkor ser Du oftast i ledarskapet hos de kunder som anlitar Er?
4. Hur ser Du på ledarskap, är det medfött eller kan alla bli ledare?
5. Finns det några specifika ledarskapsstilar Ni brukar stöta på i arbetet, i så fall vilka?
6. Hur uppfattar Du kundernas behov av utveckling gällande den personliga utvecklingen 

hos ledarna?
7. Hur uppfattar Du kundernas behov av utveckling gällande ledarskapsverktygen som 

de använder sig utav i sitt ledarskap?

Utvecklingsmetoder

1. Tidigare nämnde Du lite kort de utbildningsprogram Ni bedriver. Skulle Du kunna gå 
in lite mer ingående på dessa?

2. Vilket eller vilka program anser Du är mest populära bland Era kunder?
3. Vilket eller vilka program ser Du som mest givande och utvecklande?
4. Feedback, coaching samt outdoor challenge programs är tre olika utvecklingsmetoder 

som är vanligt förekommande inom chefsutveckling. Vad anser Du om dessa gällande 
deras kvalitet och utvecklingsförmåga hos ledare?

5. Kan Du se några specifika fördelar samt nackdelar med dessa tre utvecklingsmetoder?



Konsultverksamhet

1. Vilken uppgift anser Du att ni som konsulter inom chefsutveckling har i samhället?
2. Hur många konsultföretag av Ert slag uppskattar Du att det finns på den svenska 

marknaden?
3. Vilka mål ser Du som viktigast att uppfylla gällande Era kunder?
4. Hur väl lyckas Ni med att nå dessa mål?
5. Hur ser Du på ditt eget ledarskap när Du själv håller i kurser och program?
6. Finns det några avslutande önskemål från Din sida gällande förbättringar inom den 

bransch som Du befinner dig i, nämligen konsultverksamhet för utveckling av ledare?

 Finns det något som Du avslutningsvis skulle vilja tillägga?
 Vill ni publiceras via namn och företag i rapporten eller förbli anonym?



BILAGA 2

Missivbrev

Hej respondent,

Detta är ett brev som främst syftar till att belysa för Er några viktiga saker innan intervjun 
genomförs. Jag vill främst tacka Er för denna medverkan till intervju och för att Ni gör det 
möjligt för mig att få en ökad insyn i den utbildningsverksamhet som Ni bedriver gällande 
utveckling av ledare och ledarskap. 

Intervjuerna kommer att ligga tillgrund för en kvalitativ kandidatuppsats inom kursen 
Pedagogik 3 (30hp) och kommer endast att användas inom det valda forskningsområdet. 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och jämföra tre konsultfirmors 
utbildningsverksamhet gällande ledare med särskilt fokus på ledarutveckling och 
ledarskapsutveckling. Rapporten kan mot begäran skickas via E-post till studiens deltagare 
om intresset finns.

Alla frågor i enkäten kommer att besvaras anonymt och konfidentiellt samt studiens 
undersökningsplats (företaget) garanteras att inte bli nämnd. Det ska dock nämnas att om 
någon eller några respondenter vill ha med sitt eget namn samt företagets namn i rapporten så 
kommer dessa att publiceras. 

Jag tackar återigen för denna insats från Er sida och jag ser fram emot en trevlig pratstund 
med Er alla.

Med vänlig hälsning,

Martin Eriksson
Student vid Linköpings Universitet



BILAGA 3

Checklista 

 Informationskravet; informera om studiens syfte och hur den är tänkt att genomföras 
genom frivilligt deltagande, samt upplysning kring användandet av uppgifter, endast i 
forskningssyfte.

 Samtyckeskravet; informera om deltagarens rätt till att avbryta när som helst under 
studiens gång. Om deltagaren väljer att avbryta får denne inte utsättas för påtryckning 
eller påverkan.

 Konfidentialitetskravet; uppgifter om identifierbara personer eller arbetsplatser ska 
antecknas, lagras, och avidentifieras på ett sådant sätt att de inte kan identifieras av 
utomstående.

 Nyttjandekravet; forskningen får endast användas i forskningssyfte, inte utlånas eller 
användas för kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga syften. Deltagaren i studien 
har rätt att ta del av forskningsresultaten när studien är genomförd.


