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FÖRORD 
 
Efter att själv ha arbetat i olika ledarroller, och genomfört olika former av kompetensutveck-
ling i ledarskap, har jag i denna studie riktat mitt intresse mot andra ledare för att ta del av 
deras personliga erfarenheter av ledarskapsutveckling. Min förhoppning är att denna studie 
ska kunna bidra med ökade kunskaper som kan vara till nytta för både personalutvecklare, 
ledare, organisationer och utbildare för en ökad förståelse för vilka krav och förväntningar 
som är rimliga och nödvändiga att ställa på kursdeltagare, deras hemorganisationer och utbil-
dare avseende extern utbildning i ledarskap. 
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fulla deltagande. Tack också till utbildningsföretaget som har genomfört de ledarskapsutbild-
ningar som intervjupersonerna har deltagit i, för er hjälp att ge mig tillgång till dessa intervju-
personer. Jag hoppas att resultatet av denna studie kan vara till nytta och glädje för er alla. 
 
Jag vill också tacka min inspirerande handledare Andreas Wallo för värdefulla och insiktsful-
la diskussioner och synpunkter under detta arbete. 
 
Slutligen ett stort tack till mina närmaste för ert tålamod med mig under detta arbete. 
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SAMMANFATTNING 
Årligen spenderas åtskilliga summor på ledarskapsutbildningar där forskning visar att värdet 
av dessa för organisationerna ofta varierar. Annan forskning visar att ledarens organisation 
själv kan ha en avgörande påverkan på ledarens förmåga och möjlighet att överföra sitt läran-
de för att skapa värde för både ledaren och organisationen. Denna studie syftar till att bidra 
med ökade kunskaper om ledares upplevelser av att överföra ett lärande från externa ledar-
skapsutbildningar till sitt dagliga arbete. Vidare är syftet att bidra till en ökad förståelse för 
vilka organisatoriska faktorer som kan förklara dessa upplevelser, och vilken påverkan dessa 
faktorer har på överföringen av lärandet. För att besvara studiens forskningsfrågor har åtta 
stycken undersökningspersoner från olika organisationer som genomfört en och samma ledar-
skapsutbildning intervjuats. Insamlad data har analyserats, tolkats och diskuterats i relation till 
teorier och forskning inom framförallt överföring av ett lärande. 
  
Resultatet är att ledarna generellt upplever en osäkerhet i vad en ledarskapsutbildning innehål-
ler eller syftar till. De egna förväntningarna har primärt varit att få en utveckling i självmed-
vetenhet och stärkt självförtroende i sin ledarroll. Generellt upplevs efter utbildningen en stör-
re självmedvetenhet och ett ökat självförtroende i det dagliga arbetet, men samtidigt svårighe-
ter att konkret beskriva hur och när de har agerat i det som lärts. Ledarna upplever också ofta 
stort eget ansvar och brist på handlingsutrymme för att använda det som lärts, liksom brist på 
intresse, återkoppling och stöd från främst överordnade. Generellt finns också en avsaknad av 
dialog med andra ledare för att bevara och utveckla det lärda ledarskapet. De flesta ledarna 
upplever att lärd kompetens, självförtroende och drivkraft att använda det ledarskap som lärts 
avtar efter utbildningen. 
 
Troliga organisatoriska orsaker till ledarnas upplevelser är att deras organisationer i för hög 
grad är anpassningsinriktade i stället för utvecklingsinriktade för hög prioritering av resultat-
inriktade aktiviteter, och för stor avsaknad av respons, uppmuntran, stöd, utmaning och åter-
koppling på det ledarskap som lärts. Organisatoriska handlingsutrymmen kan också vara otill-
räckliga på grund av brist på planer, strategier och resurser avseende överföringen av lärandet 
efter utbildningen. Avsaknad av uttalade organisatoriska syften och mål med ledarskapsut-
bildningen före dess genomförande är andra möjliga orsaker. 
 
Dessa organisatoriska förhållanden och beteenden kan utgöra såväl direkta som indirekta hin-
der med en negativ påverkan på överföringen av ledarnas lärande, med konsekvensen att lä-
randet i låg grad överförs till det dagliga arbetet. 
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1 INLEDNING 
Ledarskapsutbildningar i extern regi används idag i hög utsträckning av företag och organisa-
tioner för att utveckla sina chefer och ledare vilket i många fall ses som avgörande för organi-
sationens framgång i att skapa och upprätthålla en konkurrensfördel (Kirwan & Birchall, 
2006). Förväntningar på sådana ledarskapsutbildningar kan vara många, liksom anledningarna 
till att genomföra sådana utbildningarna. 
 
Företag och organisationer runtom i världen investerar varje år många miljarder dollar på att 
utveckla kompetens i ledarskap genom ledarutvecklingsprogram (Baldwin & Ford, 1988; Hol-
ton, Bates & Ruona, 2000; Kirwan & Birchall, 2006; Sugrue, 2003). Årligen spenderas mel-
lan 36 och 60 miljarder dollar på chefs- och ledarskapsutbildningar i världen, samtidigt som 
det finns en blind tilltro till effektiviteten i chefs- och ledarutvecklingsprogram (Döös & Wal-
denström, 2008). Det finns en mängd forskning som har försökt estimera vilka resultat och 
värden som organisationer i realiteten får ut av ledarskapsutbildningar. Enligt Saks (2002) är 
det cirka 40 procent av de som genomför sådana utbildningar som inte lyckas tillämpa sitt 
lärande direkt efter utbildningen. Cirka 70 procent är osäkra i sitt utövande ett år efter utbild-
ningen. Slutligen är det 50 procent av investeringen i utbildningen som leder till organisato-
riska eller individuella förbättringar. Kirwan och Birchall (2006) nämner flera studier som 
estimerar att mellan 10 och 20 procent av den kompetens som lärs i en ledarskapsutbildning 
används till fullo i arbetet efter utbildningen. 
 
Det finns en mängd olika faktorer både i ledarens hemorganisation, hos ledaren som person 
och i utbildningens form och innehåll som påverkar den lärandes möjligheter att i det dagliga 
arbetet kunna använda de kunskaper och förmågor som lärts i en ledarskapsutbildning (Bald-
win & Ford, 1988; Holton et al., 2000). Förutsättningarna för ledare att kunna använda och 
utveckla ett lärande om och i ledarskap kan således variera beroende på både utbildningens 
design och individuella och organisatoriska förutsättningar. Utifrån mina egna erfarenheter av 
ledarskap och ledarskapsutbildningar intresserar jag mig för ledarskapets utveckling i relation 
till den övriga organisationen. Det som speciellt fångar mitt intresse och nyfikenhet är hur 
ledare som har genomfört ledarskapsutbildningar i realiteten upplever sina försök att i sin ar-
betsvardag använda det som lärts, och vad i organisationen som påverkar deras möjligheter att 
använda det lärda ledarskapet. Vilka är de personliga upplevelserna bakom all statistik om 
dessa utbildningars värde och avkastning? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att bidra med ökade kunskaper om ledares upplevelser av att överföra 
lärande från en extern ledarskapsutbildning till sitt dagliga arbete. Vidare är syftet att bidra till 
en ökad förståelse för vilka organisatoriska faktorer som kan förklara dessa upplevelser, och 
vilken påverkan dessa faktorer har på överföringen av lärandet. 
 
Utifrån denna studies syfte avses följande frågeställningar besvaras: 

1. Vilken syn har de studerade ledarna på ledarskapsutbildning? 

2. Hur upplever de studerade ledarna överföringen av sitt lärande från sin ledarskapsut-
bildning till sitt dagliga arbete? 

3. Har de studerade ledarnas organisation en påverkan på överföringen av deras lärande, 
och i så fall på vilket sätt? 
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1.2 Centrala begrepp 

I detta avsnitt ges förklaringar och definitioner av begrepp som är centrala i denna studie. Syf-
tet är att skapa en förståelse för hur de olika begreppen relaterar till varandra. 

1.2.1 Lärande 
Lärande kan definieras som en process som leder till en varaktig förändring i en persons kun-
skaper, färdigheter, förmågor och attityder med syfte att klara tillvaron med dess utmaningar 
som resulterar i ett förändrat agerande/beteende gentemot personens omvärld (Illeris, 2007; 
Svensson, 2009). I detta arbete betraktas lärande utifrån ett perspektiv motsvarande Erauts 
(2005, 2007) där ett kontextuellt och ett kognitivt perspektiv kombineras genom att lärande 
betraktas ske i, och förutsätta en kontext, men där detta lärande samtidigt förutsätter att den 
lärande har med sig individuella kognitiva förmågor i form av kunskaper, förmågor och atti-
tyder. I arbetssammanhang används ofta begreppet kompetens för att benämna en handlings-
förmåga bestående av de kunskaper, förmågor och attityder (Knowledge, Skills and Attitudes, 
ofta förkortat KSA) som behövs för att kunna utföra en viss arbetsuppgift (Stevens & Campi-
on, 1994; Winterton, Delamare Le Deist & Stringfellow, 2005). 

1.2.2 Överföring av lärande 
Normalt så avviker lärandemiljön (fysisk miljö, övningar, deltagare, tester med mera) från den 
miljö som den lärande ska använda sitt lärande i (arbetsplats, medarbetare, uppgifter med 
mera). Därför finns en skillnad mellan att skapa ett lärande och att skapa ett lärande möjligt 
att använda i ett annat sammanhang eller situation. Överföring av lärande handlar om hur 
lärande från en situation överförs och används i annan situation. Den engelska termen transfer 
används ofta för detta. Baldwin och Ford (1988, s. 63) ger följande definition av begreppet 
överföring (positiv överföring): 

… the degree to which trainees effectively apply the knowledge, skills, and attitudes gained in a training 
context to the job… For transfer to have occurred, learned behavior must be generalized to the to the job 
context and maintained over a period of time on the job. 

 
I denna studie kommer överföring mer specifikt att handla om överföringen av lärande från en 
formell extern utbildning i ledarskap till den lärandes dagliga arbete. Som Kirwan & Birchall 
(2006) säger så finns det särskilda svårigheter i att överföra ett lärande i ledarskap där det 
sällan handlar om att förmedla rättfram kunskap eller enkla färdigheter. Istället handlar det 
oftare om att utveckla mer komplexa färdigheter som att förstå både olika situationer, sig själv 
och andra personer. 

1.2.3 Ledarskapsutbildning 
Ledarskapsutbildningar, ibland även kallade ledarutvecklingsprogram, är ofta långsiktiga ut-
bildningar med syfte att utveckla en ledares kompetens i dennes ledarskap i sitt dagliga arbete 
(Nilsson, 2005; Yukl, 2010). En del i detta kan vara som Nilsson (2005) beskriver, att lära 
deltagarna att bli bättre ledare för sina medarbetare genom att utveckla deras mellanmänskliga 
kompetens, vilket gör att ledarskapet i sig kan ses som en kompetens eller kompetensområde. 
McCauley, Moxley och van Velsor (1998) tar det ett steg längre och definierar ledarskapsut-
veckling som att utveckla den kollektiva förmågan hos medlemmar i en organisation att delta 
effektivt i ledarskapsroller och processer. Dixon (1993) menar att ledarskapsutveckling inbe-
griper att utveckla individers och gruppers förmåga att lösa problem de inte förutsett. Ledar-
skap kan i sig definieras på flera sätt. 
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Intressenters förväntningar och önskemål på vilken verkan och resultat en investering i form 
av en ledarskapsutbildning ska ha på olika nivåer i organisationen (förbättringar på individ-, 
grupp- eller organisationsnivå) kan dock variera (Hannum & Martineau, 2008). Nilsson 
(2005) beskriver några generella drag hos företag avseende vilka deras syften och ambitioner 
med ledarutveckling vanligtvis är. Exempelvis kan det vara att få till stånd planerade beteen-
deförändringar hos ledare på längre sikt, att utveckla individen som ett led i att utveckla orga-
nisationen, och för att åstadkomma ökad lönsamhet i företaget. Ledarskapsutbildningar kan ha 
ytterligare funktioner och motiv i en organisation som exempelvis belöning, socialisering och 
sortering (Bass, 2008; Nilsson, 2005; Yukl, 2010). Som Nilsson (2005) beskriver kan en le-
darskapsutbildning vara utformad utifrån flera olika aspekter, exempelvis vilka som utgör 
kursledning och utbildare, vilka som är deltagare, hur deltagande hanteras, utbildningens om-
fattning, plats, syfte och målsättning, och dess innehåll, arbetssätt, metoder, läromedel och 
examination. 

1.3 De studerade ledarnas utbildning 

Utbildningsföretaget som har designat och genomfört den aktuella ledarskapsutbildningen har 
gett följande information om den ledarskapsutbildning som de studerade ledarna i denna stu-
die har genomfört: Den är öppen för alla och riktar sig till individer i ledande roller. Den har 
genomförts på en konferensanläggning geografiskt åtskild från deltagarnas hemorganisation 
och arbetsvardag. Det övergripande syftet med utbildningen är att utveckla deltagarnas för-
mågor att skapa laganda, stimulera medarbetares initiativkraft och föra ut deras företags vär-
deringar i deras organisationer. Avsikten har varit att göra lärandet så individanpassat som 
möjligt genom att utgå från deltagarnas och deltagargruppens unika behov och önskemål för 
att forma ett utbildningsinnehåll för gruppen som så långt som möjligt tillgodoser var och ens 
syften och mål. Därför finns det ingen från början fastställd läroplan. I samband med utbild-
ningen har varje deltagare gjort en personlig utvecklingsplan med individuella syften och mål 
med sin utbildning. Varje deltagare har under utbildningens gång också ansvarat för att den 
egna utvecklingsplanen har följts. Allteftersom deltagaren har förändrat och utvecklat sina 
kunskaper och förmågor har utvecklingsplanen förändrats och uppdaterats kontinuerligt under 
utbildningens gång. Exempel på innehåll i en sådan utvecklingsplan kan vara en deltagares 
målsättning att förändra och skapa egen förståelse för sitt beteende mot sin omgivning såsom 
att utveckla sin förmåga att kommunicera och hantera konflikter. Det kan också vara att skapa 
tydligare mål med sitt ledarskap och annat som utbildningen syftar till att lära och utveckla. I 
vissa fall har utbildaren gjort en behovsanalys med deltagaren och dennes organisation innan 
utbildningen startat med syfte för utbildaren att ytterligare anpassa utbildningen efter deltaga-
rens behov och förutsättningar. Målet för utbildaren har varit att stödja varje deltagare i den-
nes utvecklingsplan genom utbildningens gång. Kurstillfällena blir oftare mer deltagarstyrda 
än lärarstyrda och lärarnas roll blir mer som handledare än undervisare. Kurstillfällena bygger 
ofta på gruppdynamiska och upplevelsebaserade grunder. Vanliga läraktiviteter under kurstill-
fällen kan vara övningar och rollspel i exempelvis feedback och konflikthantering baserat på 
fiktiva eller verkliga fall, gemensamma samtal och diskussioner i gruppen om exempelvis 
personliga åsikter och värderingar, genomgångar av teorier om ledarskap eller gruppdynamik 
med mera. Mellan utbildningstillfällena är det meningen att deltagarna ska ha prövat nya be-
teenden och idéer, och att reflektera över resultatet. Vanliga ämnen som berörs under en ut-
bildning är självmedvetenhet/självkännedom, mänskliga behov och drivkrafter, öppenhet och 
kommunikation, konflikthantering, värderingar, personliga stilar, ledarstilar, situationsanpas-
sat ledarskap, medarbetarskap, etik, mål och strategier, förändringsarbete och hälsa. 
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1.4 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar primärt på organisatoriska faktorers påverkan på överföring av läran-
de. Inverkan från individuella faktorer som exempelvis den lärandes motivation eller förmåga 
att lära och överföra kommer inte att studeras explicit. Undantag är den påverkan som organi-
satoriska faktorer kan ha på individens drivkraft i överföringsprocessen. Inte heller utbild-
ningsrelaterade faktorer som dess design eller innehåll avses studeras explicit i denna studie. 
Denna studie avser heller inte undersöka andra individers (exempelvis överordnades, kolle-
gors eller utbildares) upplevelser rörande överföringen av det lärande som ledarna tillägnat 
sig. Studien har heller inte avsett att utgå från undersökningspersonernas personliga individu-
ella utvecklingsplaner för att bedöma i vilken grad de har lyckats uppnå sina mål, mer än vad 
de har uttryckt under intervjuerna och tolkningar gjorda av detta, eller i vilken omfattning 
utbildaren har bidragit till överföringen av de studerade ledarnas lärande. Denna studie under-
söker alltså inte utbildningen som sådan, dess innehåll eller form, eller i vilken grad under-
sökningspersonerna har lärt under själva utbildningen. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen för denna studie utgörs av definitioner, teorier och resultat av 
studier rörande överföring av lärande. Speciellt fokuseras på organisatoriska faktorers påver-
kan på överföring av lärande. 

2.1 Litteratursökning 

Sökningar efter relevant litteratur som knyter an till denna studies ämnen och empiri har 
gjorts främst i artikeldatabaser via Linköpings Universitetsbibliotek (LiUB) som täcker de 
flesta större facktidskrifter med relation till ämnet, på Google Scholar, i funnen relaterad litte-
ratur, ur befintlig kurslitteratur, i böcker funna via sökningar på relevanta begrepp i LiUB:s 
databaser, samt från förslag från handledare. Sökningarna har gjorts med begrepp och termer 
som varit relevanta för ämnet och ofta förekommande i övrigt relaterad litteratur (exempel på 
söktermer: learning transfer, training transfer, transfer climate, transfer evaluation leadership 
development, management development, överföring av lärande, utveckling av ledarskap, or-
ganisation och ledarskap, lärande och förändring i organisationer). Ur dessa sökresultat har de 
artiklar och böcker med högst bedömd relevans för ämnet och vetenskaplig tyngd för denna 
studie studerats närmare (exempel på urvalskriterier: subjektivt bedömd relevans för ämnet, 
ofta refererade till från annan litteratur och antalet citerade till på Google Scholar). 

2.2 Överföring av lärande 

Som Perkins och Salomon (1992) säger så blir överföring ett nyckelbegrepp i och med att ett 
lärande aspirerar på att kunna överföras till en annan kontext. Syftet med lärandet har alltså 
inte uppnåtts om inte den avsedda överföringen har uppstått eller uppnåtts. Överföring som 
begrepp blir i detta fall alltså endast intressant och relevant om det sker ett lärande i ett sam-
manhang som ska användas i ett annat sammanhang. Som Haskell (2001) uttrycker det så är 
det logiskt att betrakta och förstå överföring av lärande som en sociokulturell process med 
individers beteenden, tankeprocesser och mentala modeller i grunden formade av sociala situ-
ationer. Enligt detta påstående krävs i detta sammanhang i de flesta fall alltså ett fortsatt 
lärande genom olika aktiviteter i arbetsmiljön för att lärandet från utbildningen ska integreras 
i det dagliga arbetet (Hannum & Martineau, 2008). 

2.2.1 Dimensioner av överföring 
En dimension av överföring är positiv och negativ överföring. Positiv överföring, vilket är det 
som eftersträvas, innebär att det som lärs i ett sammanhang förbättrar en relaterad prestation i 
ett annat sammanhang. Exempelvis kan ett lärande hjälpa en individ att bättre förstå och han-
tera problem i sin arbetsvardag. Negativ överföring innebär att det som lärs i ett sammanhang 
försvagar en relaterad prestation i ett annat sammanhang. Exempelvis kan ett lärande missför-
stås eller användas på fel sätt. Vanligtvis uppstår negativ överföring i det tidigare skedet av 
lärandet, när individen än så länge inte behärskar kunskaperna eller förmågorna i den nya mil-
jön eller situationen. Efterhand som erfarenheten ökar genom träning, återkoppling och reflek-
tion över sitt utövande, lär sig den lärande att korrigera sitt agerande utifrån effekterna av den 
negativa överföringen, vilket så småningom skapar en övergång till en positiv överföring 
(Perkins & Salomon, 1992). 
 
Holton och Baldwin (2003) beskriver enligt Figur 1 nedan en konceptuell modell för det över-
föringsavstånd som avser gapet mellan lärmiljön och utförandet i arbetsmiljön. Modellen be-
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skriver hur överföringsprocessen i sex steg löper från ett kognitivt lärande i lärmiljön till en 
praktisk tillämpning i arbetsmiljön. De första tre stegen handlar om hur det kognitiva lärandet 
byggs upp under utbildningen för att öka möjligheten till överföring. I övergången till arbets-
fasen sker en övergång från en potentiell handlingsförmåga till ett bibehållet utövande i ar-
betsmiljön. Steg 4 avser en applicering av lärandet på det omedelbara arbetet och de uppgifter 
som lärandet riktade sig mot. Detta steg förutsätter också en skicklighet i denna applicering 
och inte bara försök i att tillämpa. Steg 5 innebär upprepning och upprätthållande av det ut-
förande som lärts för att skapa en mer kontinuerlig förmåga att applicera det som lärts i det 
dagliga arbetet. I steg 6 är lärandet generaliserat för att kunna appliceras på uppgifter och i 
situationer och sammanhang som inte förutsetts eller lärts i utbildningen. Steg 4-6 relaterar till 
det som brukar beskrivas som närliggande respektive lång överföring (Haskell, 2001; Holton 
och Baldwin, 2003). 
 

1 2 3 4 5 6 

Förvärva Förvärva Skapa Applicering 

 
 
Figur 1. Överföringsavstånd enligt Holton och Baldwin (2003, s. 11, egen övers.). 

2.2.2 Modeller som beskriver överföringsprocessen 
Som Holton och Baldwin (2003) nämner så har forskningen inom överföring av lärande 
kommit att fokusera på i huvudsak tre olika aspekter, eller kategorier av faktorer som påver-
kar en överföring av lärande. Huvuddelen av forskningen inom överföring av lärande fokuse-
rar på faktorer som berör designen av utbildningen. Andra studier fokuserar mer på individu-
ella skillnader som påverkar arten och graden av överföring. Ett annat spår inom forskningen 
om överföring av lärande handlar om faktorer i den organisatoriska arbetsmiljön som påver-
kar individens förmåga och möjligheter att överföra sitt lärande. Det är framförallt detta spår 
som denna studie fokuserar på, men som samtidigt har lägst andel studier jämfört med de 
andra två kategorierna av faktorer (Holton & Baldwin, 2003). För att ge en grundläggande 
förståelse för vad överföring innebär i sin helhet, ges till att börja med en övergripande be-
skrivning av överföringsprocessen. Figur 2 nedan visar en modell av Baldwin och Ford (1988, 
s. 65). Den används ofta för att på ett grundläggande och överskådligt sätt beskriva och mo-
dellera en överföringsprocess. Modellen illustrerar hur överföringsprocessen är uppdelad i vad 
som tillförs till utbildningen, vad som är produkten av utbildningen och vilka förutsättningar 
som ska gälla för att det som lärs i utbildningen överförs. 
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Figur 2. Överföringsprocess enligt Baldwin och Ford (1988, s. 65, egen övers.). 
 
Det som i denna modell tillförs utbildningen är den lärandes personliga egenskaper och för-
mågor avseende det lärande som ska ske (personlighet, förmåga och motivation att lära och 
överföra). Utbildningens design påverkar också utbildningen. Det kan vara principer för lä-
randet, ordningsföljden av lärinnehållet och utbildningsinnehållets relevans för tillämpningen 
av lärandet i arbetsmiljön. Även arbetsmiljömässiga (organisatoriska) faktorer har en påver-
kan. Exempel på sådana är stödjande/begränsande klimat och möjligheter att utöva lärda bete-
enden i arbetet. Produkten av lärandet utgörs av det lärande som den lärande individen tilläg-
nat sig, samt bibehållandet av detta lärande. I modellen finns två kriterier som utgör förutsätt-
ningar för överföring av lärande. Dessa är generalisering och upprätthållande. Generalisering-
en av lärandet refererar till vilken grad det som har lärts kan uppvisas i den kontexten där lä-
randet avses användas. Detta anger i vilken omfattning det som lärts kan appliceras på pro-
blem och i situationer som inte lärts sedan tidigare. Upprätthållandet av lärandet över tiden 
avser hur lång tid efter utbildningen som den lärande fortsätter att använda sina lärda förmå-
gor och beteenden i sitt dagliga arbete. Ett avtagande hos individen i användningen av det 
som lärts kan exempelvis bero på ett avtagande i individens förmåga. Det kan också bero på 
minskad motivation att använda sitt lärande på grund av brist på uppmuntran eller olika be-
gränsningar i arbetsmiljön (Baldwin & Ford, 1988). Enligt modellen i Figur 2 bidrar arbets-
miljöfaktorerna direkt till generalisering och upprätthållande i överföringen. De bidrar också 
indirekt genom dess påverkan på lärandet och dess bevarande som i sin tur påverkar generali-
sering och upprätthållande i överföringen. Samma princip av påverkan har den lärandes egen-
skaper och förmågor på överföringen enligt denna modell. 

Elev/den lärande 
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Som Yamnill och McLean (2001) påpekar så saknar modellen av Baldwin och Ford (1988) ett 
villkor. Det är att en positiv överföring ska resultera inte bara i ett lärande, utan även i en för-
bättring av den lärande individens och organisationens faktiska prestationer och resultat. Hol-
ton (1996, s. 16, egen övers.) menar att ”(…) organisationer inte bör engagera sig i personal-
utvecklingsinsatser såvida inte den förväntade nyttan eller förtjänsten motiverar investeringen 
av resurserna.”. En överföringsmodell av Holton (1996), som sedan utvecklats vidare i Holton 
et al. (2000) bygger vidare på modellen av Baldwin och Ford. Den fokuserar på just överfö-
ring av lärande i relation till individuell prestation och organisatoriska resultat av lärandet. 
Den fokuserar också på vilka faktorer som där påverkar överföringen av lärandet. Modellen 
som förenklat återges i Figur 3 nedan utgör en bas för vad som kallas Learning Transfer Sy-
stem Inventory (LTSI). Denna modell används för att kvantitativt mäta påverkan av olika fak-
torer som relaterar till den lärande individen, utbildningsdesignen och arbetsmiljön i termer av 
deras effekt på överföringen. 
 

 
Figur 3. Holtons överföringsmodell enligt Yamnill och McLean (2001, s. 196, egen övers.). 
 
Principen i modellen ovan är att det först skapas ett lärande hos en individ. Den individuella 
motivationen att överföra, tillsammans med överföringsdesign och överföringsklimat skapar 
förutsättningarna för den individuella prestationen i det vardagliga arbetet. Dessa bidrar i sin 
tur till de organisatoriska resultaten. Modellen, som är baserad på Noe (1986), har legat till 
grund för många andra studier som har undersökt olika faktorers påverkan på individuella och 
organisatoriska effekter av överföring av lärande. Några av dessa studier refereras till i efter-
följande avsnitt. Alla dess ingående faktorer kommer inte att nämnas i detta arbete. Enbart de 
faktorer som i forskningen påstås ha störst påverkan på överföringen och är relevanta i rela-
tion till denna studies empiri och syfte, kommer att lyftas fram. I Holton et al. (2000) ges en 
komplett översikt av alla ingående faktorer. Några brister som Holton (1996) påpekar i sin 
modell är dels att den är sekventiell och alltså inte tar hänsyn till eventuell återkoppling. Detta 
har medfört att mätresultaten i utförda studier inte har tagit hänsyn till att exempelvis en posi-
tiv överföring kan ha ökat framtida motivation. Inte heller har eventuell interaktion och rela-
tion mellan organisatoriska faktorer av samma typ beaktats. Som Kirwan och Birchall (2006) 
påpekar kan det också finnas inbördes relationer mellan olika faktorer. Exempelvis kan fakto-
rer som relaterar till praktiska möjligheter, stöd, återkoppling och förändringsmotstånd inom 
organisationen direkt påverka möjligheterna för en deltagare att använda sitt lärande. Dock 
kan dessa faktorer också ha en indirekt påverkan på lärandeöverföringen genom dess påver-
kan på deltagarens motivation och attityd till att överföra och utöva sitt lärande. De arbetsmil-
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jömässiga faktorerna har alltså både en direkt och indirekt påverkan på utövarens möjligheter 
att använda sitt lärande. Sambanden mellan många av de faktorer som relaterar till arbetsmil-
jön och dess korrelationer med deltagarnas motivation och attityder menar författarna kan 
stödja tanken om hur sådana organisatoriska faktorer kan bidra till att utgöra ett så kallat över-
föringsklimat. 

2.3 Arbetsmiljömässig påverkan på överföring av lärande 

Enligt Holton (1996) är det vanligt att kompetensutvecklingsinsatser sällan utformas för att 
skapa förutsättningar för en lärandeöverföring. Författaren pekar bland annat på att ett kogni-
tivt lärande mycket väl kan uppstå, men att kursdeltagarna också behöver kunna öva på sitt 
lärande i en arbetskontext. Arbetsmiljön har enligt författaren en stor påverkan på individens 
möjligheter att använda, förvalta och vidareutveckla sitt lärande i det dagliga arbetet. Burke 
och Hutchins (2007) har i sin metastudie analyserat och syntetiserat relevant empirisk forsk-
ning inom överföring av lärande. På så sätt har identifierat vilka variabler relaterade till indi-
vid, utbildning och arbetsmiljö som det finns ett substantiellt stöd för avseende denna påver-
kan. Resultatet av deras studie visar att följande organisationsrelaterade faktorer har en stark 
eller moderat relation till överföring av lärande i den befintliga forskningen: 
 

 Överföringsklimat 
 Stöd från överordnad 
 Stöd från kamrater och kollegor 
 Möjlighet att prestera - handlingsutrymme 

 
Burke och Hutchins (2007) har separerat deras undersökning av överföringsklimatets påver-
kan från påverkan från överordnades och kollegors stöd. Anledningen är att de har funnit att 
alla dessa faktorer var för sig bidrar till en unik påverkan på överföringen. 

2.3.1 Överföringsklimat 
Överföringsklimat förklaras i Yamnill och McLean (2001) som en känsla av något tvingande 
eller nödvändigt som uppstår ur en individs uppfattning som dennes arbetsmiljö. Enligt förfat-
taren påverkar överföringsklimatet i vilken omfattning den lärande kan använda det som lärts 
i dess arbete. Holton et al. (2000) förklarar överföringsklimat som en medierande variabel i 
relationen mellan den organisatoriska kontexten och en individs arbetsrelaterade attityder och 
beteenden. Vidare nämner dessa författare att även om ett lärande uppstår i en utbildning, kan 
överföringsklimatet i en organisation antingen främja eller hindra individens användning av 
detta lärande i det dagliga arbetet. Författarna pekar på att flera studier har fastslagit att över-
föringsklimatet signifikant kan påverka en individs förmåga och motivation att överföra sitt 
lärande till sitt arbete. Kirwan och Birchall (2006) har visat att förändringsmotstånd i en orga-
nisation är en arbetsmiljörelaterad faktor som har visat sig utgöra störst påverkan på överfö-
ringen och dess effekt. Författarna beskriver förändringsmotstånd som i vilken grad rådande 
gruppnormer motverkar eller avskräcker användningen av det som lärts. Baldwin och Ford 
(1988), Holton et al. (2000) och Bass (2008) säger att en positiv överföring förutsätter att 
överordnade skapar möjligheter för de lärande att i sitt arbete kunna öva och använda sina nya 
förmågor så som de lärt sig. Detta dels genom att praktiskt se till att möjligheterna finns för 
den lärande individen, dels genom att skapa en känsla av möjlighet hos den lärande att prova 
och agera i det som har lärts. Rouiller och Goldstein (1993) påstår i sin studie att överförings-
klimatet är lika viktigt som utbildningen i sig. 
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Rouiller och Goldstein (1993) operationaliserade fenomenet överföringsklimat till att bestå av 
dels fyra stycken situationsrelaterade signaler, dels fyra stycken konsekvenssignaler. Situa-
tionssignalerna fungerar som påminnelser till de lärande att använda vad de lärt sig när de 
återvänder till sitt dagliga arbete. De ger också individerna möjligheter att använda sitt läran-
de i sitt dagliga arbete. Konsekvenssignalerna är vad individerna möts av när de börjar använ-
da de kunskaper, färdigheter och attityder som lärts i utbildningen. Dessa påverkar också in-
dividernas användning av det som lärts. Författarna definierar de dessa enligt följande (s. 383, 
egen övers.): 

Situationssignaler 
 Målsignaler: Avser att påminna deltagarna om att använda sin utbildning när de åter-

vänder till sitt arbete, till exempel att befintliga chefer sätter upp mål för nya chefer 
som uppmuntrar dem att använda sitt nya lärande i det dagliga arbetet. 

 Sociala signaler: Uppstår ur gruppgemenskapen och inkluderar beteendet och påver-
kansprocessen som uppvisas av chefer, chefskollegor och medarbetare (underordna-
de). Exempel kan vara när nya chefer som använder sin utbildning styr och kontrolle-
rar annorlunda än vad befintliga chefer gör. (Ger omvänd påverkan på överföringen.) 

 Uppgiftsrelaterade signaler: Dessa signaler handlar om utformningen och karaktären 
på själva arbetet, till exempel att uppgifter finns som gör att nya chefer kan använda 
de kunskaper och förmågor de fått i utbildningen. 

 Signaler avseende egenkontroll: Dessa signaler relaterar till olika processer som till-
låter deltagarna att använda vad de lärt sig. Exempel är att deltagaren tillåts öva på att 
hantera verkliga och relevanta problem i det dagliga arbetet, och att ha möjlighet att 
reflektera över sina ageranden. 

Konsekvenssignaler 
 Positiv återkoppling: Utövarna får positiv information om sin användning av lärt be-

teende, till exempel nya chefer som framgångsrikt använder sin utbildning och får en 
löneökning. 

 Negativ återkoppling: Utövarna får information om de negativa konsekvenserna av 
att inte använda sina lärda beteenden, till exempel från överordnade om chefer inte 
följer avsedda processer. 

 Bestraffning: Utövarna straffas för att de använder nya lärda beteenden, till exempel 
att mer erfarna kollegor förlöjligar beteenden som lärts i utbildningen. (Ger omvänd 
påverkan på överföringen.) 

 Utebliven återkoppling: Ingen information ges till utövarna om användningen eller 
betydelsen av deras lärda nya beteenden, till exempel att befintliga chefer är för upp-
tagna för att uppmärksamma huruvida individer använder lärda beteenden. (Ger om-
vänd påverkan på överföringen.) 

 
Även Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) beskriver hur arbetsmiljön både kan 
främja och motverka individens lust till att lära. Överordnades, kollegors och medarbetares 
attityder, förhållningssätt, engagemang och drivkraft till det som ska läras får betydelse för i 
vilken omfattning de möjligheter till lärande som finns och erbjuds i organisationen tas tillva-
ra och används av individer. Exempelvis kan kultur och normer på en arbetsplats hindra 
lärande och utveckling av både individer och organisation om de inte ser kompetensutveck-
ling eller teoretiska diskussioner som något eftersträvansvärt. Det som istället kan stimulera 
ett lärande är att initiativ och risktagande stimuleras, att det finns tolerans för misstag och att 
kritisk reflektion och ifrågasättande får utrymme och uppmuntras. 
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2.3.2 Stöd från överordnad 
Stöd från överordnade är en organisatorisk faktor som har ett varierat men ändå brett stöd i 
forskningsstudier i att ha en positiv inverkan på överföring av lärande (Burke & Hutchins, 
2007). Faktorer som aktivt stöd, återkoppling, förstärkning, attityd och ledarstil hos överord-
nade har i studier visat sig ha störst påverkan av alla de faktorer som bedöms påverka överfö-
ringen av lärandet (Baldwin & Ford, 1988; Holton et al., 2000; Kirwan & Birchall, 2006; 
Bass, 2008). Burke och Hutchins (2007) ger fler exempel på stödjande och inspirerande bete-
enden hos en överordnad som har en positiv effekt på lärandeöverföringen. Det kan vara att 
med den lärande diskutera nytt lärande, delta/vara involverad i utbildningen, men också att 
coacha och uppmuntra den lärande att använda nyvunna kunskaper och förmågor. Baldwin 
och Ford (1988) beskriver i sin studie hur en positiv överföring kan skapas genom att över-
ordnade före utbildningen medverkar i att sätta upp mål i vilket lärande som avses uppnås. 
Författaren nämner också vikten av att skapar planer för hur det som lärts ska tillämpas i or-
ganisationen efter utbildningen. Om den överordnade istället ignorerar eller agerar nedlåtande 
gentemot det som lärts, kan detta istället kväva det som lärts och därmed påverka överföring-
en negativt. Författarna menar också att anställda ser till sina överordnades sociala beteenden 
i hur arbetet framgångsrikt ska genomföras i organisationen. Den överordnade kan påverka 
lärandeöverföringen genom hur denne verbalt och icke-verbalt uttrycker sina värderingar om 
lärande. Till exempel kan detta ske genom hur denne uttalar sig om en utbildning, eller hur 
denne planerar, omplanerar och prioriterar utbildningsinsatser. Detta menar författarna påver-
kar den lärandes motivation och attityd till att lära och utvecklas. 
 
Även Nilsson et al. (2011) och Wallo (2008) pekar på den viktiga rollen ledningen i en orga-
nisation har i att aktivt stödja och stimulera de anställda i deras lärande och utveckling i det 
dagliga arbetet. Enligt Wallo (2008) kan ett ledarskap för lärande och utveckling delas upp i 
två olika typer, ett anpassningsinriktat och ett utvecklingsinriktat ledarskap. I ett anpassnings-
inriktat ledarskap är synen på lärande att det i huvudsak sker i planerad och organiserad verk-
samhet kopplat till formell utbildning. Ledaren försöker också främja en stabilitet genom att 
bland annat visa hur uppgifter ska lösas och sätta gränser. I ett utvecklingsinriktat ledarskap är 
synen på lärande att det i huvudsak sker ständigt och informellt kopplat till det dagliga arbe-
tet. Ledaren försöker i detta fall främja nytänkande genom att bland annat uppmuntra, utmana 
och skapa kritisk reflektion kring uppgifter. 

2.3.3 Stöd från kamrater och kollegor  
I föregående avsnitt beskrevs betydelsen av stödet från överordnade för lärandeöverföringen. 
Stödet från kamrater och kollegor har i forskningen visat sig ha en minst lika stor påverkan, 
även om det förra har fått större utrymme i gjorda studier. Detta handlar om i vilken utsträck-
ning kamrater kan stärka och stödja användningen av lärd kompetens på jobbet. Exempel på 
detta kan vara att kollegorna uppmuntrar användning av de kunskaper som har lärts under 
utbildningen (Holton et al., 2000). Studierna av Holton et al. (2000) och Kirwan och Birchall 
(2006) har visat att kollegors stöd, återkoppling och förstärkning av användningen av det lär-
da i arbetet, är en av de arbetsmiljömässiga faktorer som har visat sig utgöra störst påverkan 
på överföringen och dess effekt. Burke och Hutchins (2007) nämner att stöd i form av nätver-
kande med kamrater och utbyte av idéer rörande det som lärts har visat sig ha störst positiv 
påverkan på lärandeöverföringen. Överföringen kan också påverkas negativt om till exempel 
kollegor förlöjligar det som lärts (Rouiller och Goldstein, 1993; Tracey, Tannenbaum & Ka-
vanaugh, 1995). I övrigt så har beteendet hos kamrater och kollegor samma effekt på överfö-
ringen av lärandet som motsvarande beteenden hos överordnade enligt föregående kapitel 
2.3.2. 
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Enligt Nilsson et al. (2011) kan ett utvecklingsinriktat lärande åstadkommas om deltagarna 
ges utrymme för en interaktion som är befriad från organisatoriska restriktioner i deras var-
dagliga arbete. Interaktionsutrymmet inbegriper möjligheterna till att samarbete och samtala 
med kollegor för att dela med sig av råd och tillsammans lösa problem. Även möjligheterna 
till handledning, personalträffar och träffar med överordnade avgör storleken på interaktions-
utrymmet. Arbetsorganisationens utformning har också betydelse, exempelvis att det finns 
tillgång till lärande nätverk. Bergman (2009) talar om ledarutveckling genom långsiktiga så 
kallade organisationsinterna ledarskapsutvecklingsgrupper. Detta kan enligt författaren vara 
ett effektivt sätt att kontextuellt och långsiktigt vidareutveckla deltagarnas kompetens inom 
ledarskap efter genomförda ledarskapsutbildningar. Ledarskapsutvecklingsgrupper utgörs i 
dessa fall av både dialog- och support-grupper. 

2.3.4 Möjlighet att prestera - handlingsutrymme 
Bristande möjligheter att använda nytt lärande har i forskningen konsekvent visat sig begränsa 
en positiv överföring av lärandet (Burke & Hutchins, 2007). Enligt Holton och Baldwin 
(2003) är de faktiska möjligheterna att använda nya förmågor i det dagliga arbetet en nyckel-
faktor i en lyckad lärandeöverföring. Författarna menar att den erfarenhet som fås genom det-
ta utövande ökar upprätthållandet och generaliseringen av den lärda förmågan. Författarna 
beskriver också att det inte bara är individens egen erfarenhetsbakgrund i form av exempelvis 
kunskaper, intressen och självförtroende, som styr vilket arbete individen väljer att utföra. 
Valet av aktiviteter och uppgifter sker även inom ramen för de begränsningar och möjligheter 
som skapas av olika strukturella faktorer, kulturer och traditioner i individens omgivning. 
Detta handlingsutrymme avgör individens möjligheter att genom nya erfarenheter lära nytt 
och utvecklas – ju större handlingsutrymme desto större lärpotential. Ett handlingsutrymme 
kan vara begränsat genom att arbetet är rutinbaserat och i hög grad styrt. Det kan också vara 
öppet och reflektivt där verksamheten utvecklas genom att medvetet förändra olika aspekter 
av organisationen. Handlingsutrymmet kan också vara objektivt och/eller subjektivt. Om en 
individ subjektivt upplever ett handlingsutrymme som mindre än vad det i själva verket är, 
kan det få till följd att de tillgängliga möjligheterna till ett lärande inte tas tillvara fullt ut. 
Sammantaget kan alltså individens omgivning både begränsa och möjliggöra individens hand-
lande, samspel med andra och sitt lärande (Ellström & Hultman, 2004; Nilsson et al., 2011). 
 
Burke och Hutchins (2007) menar att en individs möjligheter att använda det som lärts fram-
förallt kan relateras till de överordnades attityder. De menar att möjligheterna att prestera allt-
så hänger tätt samman med stödet från överordnade. I relation till detta nämner Bass (2008) 
studier som visat att undersökningspersoner uppfattat det som att prestation avseende teknisk 
kompetens och ledningsstrukturella frågor varit viktigare i deras hemorganisation än utveck-
landet av ledarskapsförmågan. Detta kan då göra ett utbildningsprogram irrelevant för den 
lärandes dagliga arbete. Detta menar författaren i sin tur kan skapa en negativ överföring av 
det som lärts avseende ledarskapet. Burke och Hutchins (2007) pekar på studier där dessa 
möjligheter och begränsningar har haft störst påverkan på överföringen av lärandet. Det som 
överordnade behöver göra för att skapa ett handlingsutrymme är enligt författarna att förändra 
de anställdas normala arbetsbelastning. Detta för att tillåta dem att öva på sina nyvunna fär-
digheter i arbetet. Bass (2008) menar att förändringar av faciliteter, resurser och/eller policyer 
i ledarens hemorganisation är än mer betydelsefullt än utbildningen i sig. Detta för att möjlig-
göra användningen av nyvunna kunskaper och färdigheter i ledarskapet. Enligt författaren kan 
inte bördan för utvecklingen av ledarskapet förskjutas från organisationen till ledaren som 
individ. En följd av detta blir i så fall att ledaren kommer att bli frustrerad när dennes försök 
att förändras och utvecklas inte får någon betydelse när organisationen som helhet förblir 
oförändrad. 
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Bass (2008) nämner också studier som visat att deltagare från ledarskapsutbildningar kan upp-
leva en rollkonflikt när de återvänder till sitt dagliga arbete. I dessa fall har deltagarna lärt ett 
beteendemönster som skiljer sig från deras överordnades. Exempelvis kan deltagarna från sin 
utbildning ha med sig ett förhållningssätt gentemot sina medarbetare som är mer omsorgsfullt 
(visa uppskattning, utveckla medarbetarnas självkänsla, betona vikten av arbetstillfredsställel-
se, vara lyhörd och medlyssnande), samtidigt som deras överordnade har ett beteende i sitt 
ledarskap som är mer uppgiftsfokuserat (att verkställa, planera, definiera arbetet, hålla fast vid 
rutiner, möta deadlines, i detalj bestämma vad som ska göras och hur det ska göras). Enligt 
Bass (2008) påstår också många forskare att det är självdestruktivt att lära ledare på lägre nivå 
ett ledarskap som inte är kompatibelt med deras överordnades ledarskap. Utbildningen blir 
inte tillräckligt förankrade i de högre nivåerna, och dessutom kan rollkonflikter och brist på 
gehör uppstå mellan ledare och deras överordnade. Istället för en utveckling av ledarskapet 
finns därmed istället risk att konflikter inom organisationen kan uppstå. 

2.4 Organisatoriska interventioner 

Figur 4 nedan beskriver översiktligt ett ramverk av Holton och Baldwin (2003) för att hantera 
system av överföring av lärande. Här visas hur bland annat organisatoriska interventioner så-
väl före, under som efter en utvecklingsaktivitet kan främja överföringen av lärandet. Många 
av dessa interventioner har beskrivits i föregående teoriavsnitt. 
  

Organisatoriska interventioner 

Förhandsvillkor  Stödåtgärder 

 
 
Figur 4. System för överföring av lärande enligt Holton och Baldwin (2003, s. 8, egen övers.). 
 
Före en utbildning kan organisationen medverka i att formulera mål och syften för de resultat 
som önskas från utbildningen i det dagliga arbetet. Organisationen kan då också medverka i 
att planera och säkerställa den praktiska överföringen till arbetsvardagen. Avsikten med dessa 
interventioner är att motivera deltagaren och förbättra dennes utbildning och prestationer efter 
utbildningen. Detta gör det också möjligt för både deltagaren och dennes överordnade att följa 
upp och utvärdera överföringen (Holton & Baldwin, 2003). 
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Organisatoriska stödåtgärder efter utbildningen kan vara belöningar som till exempel upp-
muntran för att motivera och skapa ett positivt överföringsklimat i organisationen. Det kan 
också vara coachning och tillhandahållande av resurser för att ge den lärande möjlighet och 
stöd i att träna på och använda det som lärts. Andra organisatoriska stödåtgärder efter utbild-
ningen kan vara att skapa möjligheter till samarbete och samtal med kollegor, och etablera 
lärande nätverk. Enligt författarna är också uppföljningar är en viktig stödåtgärd för att utvär-
dera och förbättra resultaten och prestationerna i överföringen. 

2.5 Teorisammanfattning 

För att summera den teoretiska referensramen syftar ett lärande i ledarskap till en varaktig 
förändring i en ledares kunskaper, färdigheter, förmågor och attityder avseende dennes ledar-
skap. Detta ska resultera i ett förändrat agerande/beteende gentemot ledarens omvärld i den-
nes dagliga arbete. För att lärandet ska kunna överföras till ledarens arbetsvardag krävs att 
ledaren i sin arbetsvardag praktiskt kan använda (applicera, upprätthålla och generalisera) och 
vidareutveckla det som lärts. Detta ställer vissa krav på den lärandes organisation, där läran-
deöverföringen kan påverkas av olika organisatoriska faktorer. För att främja överföring av ett 
lärande krävs bland annat en arbetsmiljö som både ger möjlighet och stimulans i att använda 
det som lärts, och som ger stöd och återkoppling på dessa prestationer från både överordnade, 
kollegor och underställda medarbetare. Även förekomst/avsaknad av organisatoriska interven-
tioner såväl före, under som efter en utvecklingsaktivitet kan direkt och indirekt främja eller 
motverka en överföring av ett lärande. 
 
Det kan noteras att det i nämnda teorier och forskning ibland talas om organisatoriska fakto-
rer, ibland om arbetsmiljömässiga faktorer. Dessa två begrepp innebär i huvudsak samma sak. 
Därför kommer endast begreppet ”organisatoriska faktorer” att användas i de följande avsnit-
ten. 
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3 METOD 
Studiens upplägg och genomförande motsvarar en kvalitativ forskningsprocess enligt Bryman 
(2011). Utifrån en tematisering bestående av bakgrund till studien tillsammans med syfte och 
frågeställningar har lämpliga forskningsmetoder och metodologier valts. Datainsamlingen och 
databearbetning har sedan planerats, genomförts och sammanställts. Efter detta har en teore-
tisk referensram för studien skapats, varefter empirin har tolkats och diskuterats. Detta har 
sammanfattats i ett antal slutsatser, implikationer och förslag på vidare forskning. 

3.1 Metodologi 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ forskningsstrategi använts. 
Studien är explorativ till sin karaktär för att utforska undersökningspersonernas upplevelser av 
det studerade fenomenet och hur detta kan påverka dem. Forskningsansatsen är övervägande 
induktiv. Insamlat data från enskilda fall analyseras och ställs samman varifrån slutsatser dras 
(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Svaren på studiens första och andra frågeställning avser återge undersökningspersonernas 
egna syner på, och upplevelser av de fenomen som behandlas i studien. Strävan är att 
datainsamling och sammanställning av dessa resultat i så liten grad som möjligt ska vara 
påverkade av forskarens personliga erfarenheter, övertygelser, fördomar eller förutfattade 
meningar. För att besvara studiens tredje frågeställning görs tolkningar av resultaten från de 
två föregående frågeställningarna. Dessa relateras sedan till studiens teoretiska ramverk. Här 
görs tolkningarna utifrån forskarens egen förförståelse med en hermeneutiskt inspirerad me-
todisk ansats. Detta för att mer utförligt kunna besvara studiens frågeställningar genom en 
något djupare och mer kritisk tolkning av de texter som analyseras (Kvale & Brinkmann, 
2009). Under både datainsamling och analys av texter är strävan att ha ett öppet och nyfiket 
förhållningssätt till det som studeras. Samtidigt strävas efter att inte för hårt prioritera eller 
knyta an till en specifik vetenskapsteoretiskt ansats. Detta eftersom målet inte är att nå en yt-
tersta sanning eller bästa tolkning. Istället har strävan varit att med en större frihet och flexibi-
litet kunna göra tolkningar och ta fram idéer utifrån empirin, vilket annars inte hade varit möj-
ligt. Dock har en metodologisk medvetenhet och noggrannhet i arbetet med det empiriska 
materialet fortfarande eftersträvats (Alvesson, 2011). 
 
I studien finns ingen vilja eller avsikt att påstå att undersökningspersonernas uttryckta 
upplevelser av, och syn på deras fysiska och sociala omgivning, faktiskt och objektivt är så 
som undersökningspersonerna ger uttryck för. Genom att tolka undersökningspersonernas 
uttryckta subjektiva upplevelser om sig och sin situation, syftar denna studie till att ge förslag 
på flera möjliga sanningar om vilka organisatoriska faktorer som möjligen kan ha gett upphov 
till dessa upplevelser. I dessa fall är tolkningarna gjorda utifrån forskarens förförståelse för 
sammanhanget och situationen. Denna studie avser alltså inte att visa på en enda korrekt och 
objektiv mening. Istället medger studiens vetenskapsteoretiska ståndpunkter att det kan finnas 
flera legitima tolkningar i denna studie. Dessutom kan ytterligare tolkningar som inte är gjor-
da i denna studie finnas (Kvale & Brinkman, 2009). Fokus i denna studie är också främst på 
hur organisationen kan påverka överföring av lärande. Därför är det enbart detta som bedöms 
efter vad undersökningspersonerna uttrycker om sina upplevelser. Dock kan även individ och 
utbildare har del i en objektiv sanning i vem som har möjligheter och ansvar att påverka över-
föringen av lärandet. 
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3.2 Urval av undersökningspersoner 

För att tillgodose de krav på undersökningspersoner som studiens frågeställningar ger upphov 
till, har ett målstyrt urval av undersökningspersoner gjorts (Bryman, 2011). Kriterierna för 
urvalet av undersökningspersonerna har varit att de ska arbeta, eller ha arbetat i en ledande 
befattning i en organisation. De ska också under de senaste åren ha medverkat i en extern ut-
bildning i ledarskap. För att få tag på undersökningspersoner har till att börja med ett specifikt 
utbildningsföretag valts ut. Detta företag har kontaktats för att få tillgång till undersöknings-
personer som arbetar i olika organisationer och som tidigare har medverkat i en av deras le-
darskapsutbildningar som detta utbildningsföretag regelbundet anordnar. Utbildningsföretaget 
valdes av bekvämlighetsskäl godtyckligt från de företag i länet som genomför ledarskapsut-
bildningar. En förfrågan gjordes till utbildningsföretaget om att få kontaktuppgifter för tidiga-
re kursdeltagare med en avvägd spridning avseende när i tiden dessa har genomfört utbild-
ningen. Dessa kom att bestå av cirka 40 individer fördelade på cirka 15 organisationer. För-
delningen avseende tid sedan deras genomförande av sin utbildning var på cirka två månader 
till tre år. Kontakt togs med så gott som samtliga av dessa. De åtta personer som först medde-
lade sin möjlighet att medverka valdes därför sedan som undersökningspersoner efter att en 
heterogenitet avseende deras organisationstillhörighet hade säkerställts. Det säkerställdes ock-
så att det blev en lämplig fördelning av när i tiden de hade genomfört sina utbildningar. Resul-
tatet av urvalet blev åtta undersökningspersoner fördelade på sju organisationer. 
 
Som nämns i följande kapitel har intervjuer valts som metod för datainsamlingen. Åtta styck-
en undersökningspersoner har ansetts vara rimligt i strävan att kunna göra ett grundligt efter-
följande analysarbete och att samtidigt få tillräcklig substans i datamaterialet för den efterföl-
jande analysen (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). I kapitel 3.6 diskuteras mer om 
antalet undersökningspersoner i relation till denna studies validitet. 
 
I urvalet av undersökningspersoner har alltså en heterogenitet mellan individernas hemorgani-
sationer eftersträvats. Anledningen är att få en viss spridning i organisationernas egenskaper 
och förutsättningar (påverkan från omvärlden, mål, strategier, processer, struktur, organisa-
tionskultur med mera). Ett medvetet val har också gjorts att undersökningspersonerna ska ha 
genomfört samma typ av utbildning. Dessa val har gjorts för att studera överföringen av ett 
lärande som så långt som möjligt är lika för alla fall, men till olika varierande situationer och 
sammanhang. Endast en viss spridning i annan ledarskapsutbildningsbakgrund visade sig se-
dan under intervjuerna. Undersökningspersonernas övriga fördelning framgår av tabell 1 ned-
an. 
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Tabell 1 
Fördelning av undersökningspersoner i denna studie 

Kvinnor 6 Könsfördelning 
Män 2 
30-40 4 
40-50 3 

Ålder 

50-60 1 
< 1 3 
1-5 3 

År i rollen 

>10 2 

½ 4 

1 2 

År sedan genomförande av utbildning 

2 2 
< 100 2 
100-500 4 

Organisationsstorlek 

>1000 2 
Privat 7 Organisationsformer 
Offentlig 1 

 

3.3 Datainsamling 

Data har samlats in genom intervjuer med de valda undersökningspersonerna. Intervjuformen 
har varit semistrukturerad genom ett fåtal öppna och generella frågor. Syftet med detta val har 
varit att ge undersökningspersonerna stort utrymme att själva välja vad de vill prata om som 
de anser och upplever ha varit speciellt intressant eller betydelsefullt för dem (Bryman, 2011; 
Fejes & Thornberg, 2009). I datainsamlingen har jag försökt att med undersökningspersoner-
na hitta en gemensam beskrivning av deras upplevelser. För att tillgodose studiens explorativa 
syfte har jag i intervjuerna försökt att ha ett öppet, nyfiket och reflekterande förhållningssätt 
till det som undersökningspersonerna har återgivit (Fejes & Thornberg, 2009; Kvale & 
Brinkmann, 2009; Starrin & Svensson, 1994). Frågorna i intervjuguiden har baserats på fram-
förallt studiens beskrivande första och andra frågeställningar. Dessa forskningsfrågor har an-
passats till en lämplig intervjuform (Kvale & Brinkmann, 2009). Bilaga 1 återger den inter-
vjuguide som har använts under intervjuerna. Under intervjuerna följdes i vissa fall frågorna i 
intervjuguiden upp med probing-frågor om exempelvis mer utförliga beskrivningar av händel-
ser eller fler exempel för att få så uttömmande svar som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Undersökningspersonerna hade inte fått några intervjufrågor innan intervjun för att svaren 
från dem skulle bli så naturliga, spontana och icke tillrättalagda som möjligt. Talen från inter-
vjuerna har spelats in och sedan överförts till text. Undersökningspersonerna erbjöds 
möjligheten att granska och kommentera intervjutexterna vilket en av dem valde att göra. 

3.4 Bearbetning och analys av data 

Efter transkribering av samtliga intervjuer har dessa intervjutexter analyserats med en typ av 
meningskoncentrering. Denna analys har gjorts i relation till studiens första och andra fråge-
ställning för att i en beskrivande och koncentrerad form, och utan vidare tolkning av mig, 
återge essensen av undersökningspersoners egna upplevelser och syn avseende de olika feno-
men som studeras (Fejes & Thornberg, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009; Starrin & Svensson, 
1994). Texterna har upprepade gånger lästs var för sig och i relation till varandra. Återkom-
mande begrepp och fraser har noterats för att finna olika gemensamma mönster och teman i 
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texterna. Detta har resulterat i ett antal olika fenomen som har varit mest framträdande i un-
dersökningspersonernas beskrivningar av sina upplevelser. Dessa resultat har också utgjort 
svar på studiens två första frågeställningar. Resultaten har sedan också legat till grund för de 
efterföljande tolkningarna och teoretiska analyserna av empirin som avser besvara studiens 
tredje frågeställning. Empirin har också styrt vilken litteratur som har valts för den teoretiska 
anknytningen till dessa efterföljande diskussioner. Tolkningar och analyser för att besvara 
studiens tredje frågeställning har gjorts både utifrån egna antaganden byggda på egna kunska-
per och erfarenheter, och i relation till studiens teoretiska ramverk. Under arbetet har iteratio-
ner gjorts mellan tolkningar av empirin och val av relevanta teorier. 

3.5 Etiska aspekter 

I studien har fyra etiska principer enligt Bryman (2011) beaktats: informationskravet, sam-
tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla dessa krav har 
samtliga undersökningspersoner före intervjuernas genomförande fått information skriftligt 
och muntligt om studiens syfte och olika moment. De har också informerats om att deras sam-
tycke till att delta har varit frivilligt och att de när som helst fram till att studien har färdig-
ställts har haft valfrihet att avbryta sitt deltagande. Information har också getts om att alla data 
är konfidentiella och informationsskyddade, och hur detta har säkerställts. I denna studie har 
konsekvenser som kan vara skadliga eller obehagliga på något sätt för undersökningsperso-
nerna försökt undvikas och föregripas. Alla data är konfidentiella och informationsskyddade 
för att berörda individer och organisationer inte ska kunna identifieras i studien. Avidentifie-
ringen görs också för att jag som forskare ska kunna ha ett så opartiskt och kritiskt förhåll-
ningssätt som möjligt till resultatet av studien. Detta har säkerställts genom att identifierande 
information som namn, företagsnamn, organisationstillhörigheter och geografiska platser har 
kodats om i transkriptioner och övriga datafiler. Endast jag som forskare har haft tillgång till, 
och fått lyssna på de inspelade intervjuerna. Transkriptionerna har inte bifogats rapporten. 
Endast jag som forskare har haft tillgång till förteckningen över de undersökningspersoner 
som har deltagit i studien samt deras identifieringskoder. Förteckningen och identifieringsko-
derna har förvarats på skilda platser. De uppgifter som har samlats in om enskilda personer får 
endast användas för forskningsändamålet i fråga. 

3.6 Kvalitetsvärdering och kritisk reflektion 

För att nå en hög generell noggrannhet i studiens genomförande och resultat har strävan varit 
att genom hela studiens genomförande vara metodologiskt konsekvent. Jag har också strävat 
efter att hålla en intern logik mellan studiens syfte, frågor, datainsamling, analyser, resultat 
och diskussion enligt Fejes och Thornberg (2009). En genomgående validering genom hela 
forskningsprocessen enligt Kvale och Brinkman (2009) har också eftersträvats. Ambitionen 
har varit att en trovärdig och tillförlitlig empiri tillsammans med en meningsfull och relevant 
teoretisk referensram ska ge en grund för logiska, trovärdiga och meningsfulla tolkningar, 
analyser och diskussioner som stämmer väl överens med studiens empiri, syfte och frågeställ-
ningar (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009; Kvale & Brinkman, 2009). 
 
För att få en hög tillförlitlighet och trovärdighet i det insamlade datamaterialet har jag under 
intervjuerna försökt att undvika ledande frågor. Jag har också strävat efter att ge undersök-
ningspersonerna utrymme att både få uttrycka och opponera sig, och att få en dialogisk inter-
subjektivitet mellan mig som intervjuare och intervjupersonen. Möjligheten att kunna utnyttja 
kreativitet och variation i intervjuerna och analyser har fått prioritet över ambitionen att kunna 
reproducera studiens resultat. I mina försök att fånga och fördjupa det specifika och unika i 
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varje intervju har därför följdfrågor och tyngdpunkt på olika frågor varierat mellan intervjuer-
na (Kvale och Brinkman, 2009). Min begränsade erfarenhet av att intervjua för forskningsän-
damål kan dock ha gjort att relevant information från undersökningspersonerna inte kommit 
fram under intervjuerna. En viss snedvridning av undersökningspersonernas svar kan också i 
vissa fall oavsiktligt ha uppstått på grund av eventuell ängslan eller social önskvärdhet hos 
undersökningspersonen. En snedvridning kan också tänkas ha uppstått grund av oavsiktlig 
påverkan av omedvetna attityder eller förförståelser hos mig som intervjuare (Bryman, 2011; 
Kvale & Brinkman, 2009). Min upplevelse är ändå att intervjuerna har gett mycket värdefull 
och relevant information för studien. Fler undersökningspersoner och intervjuer kan möjligt-
vis ha gett ett utförligare underlag för analys, men med tiden som begränsande faktor har jag 
prioriterat att hålla en hög kvalitet i insamlingen och analysen av befintliga undersökningsper-
soners utsagor. Anledningen är att jag ansett att detta är viktigare för att nå en hög trovärdig-
het i det empiriska resultatet och generellt i studien. I intervjuer och analyser har mindre vikt 
lagts vid att reda ut eventuella motsägelser och brist på inre logik i undersökningspersonernas 
utsagor. Istället har hänsyn tagits till att sådana motsägelser har kunnat vara uttryck för sam-
mansattheten i verkligheten som undersöks och därför ha ett värde för studiens resultat (Kvale 
& Brinkman, 2009). 
 
En hög noggrannhet har eftersträvats i transkriberingarna. Detaljeringen avseende bland annat 
språk och konfidentialitet har styrts av i studien valda analysmetoder och krav på reliabilitet, 
validitet och etik enligt Kvale och Brinkman (2009). Intervjutexterna har noggrant och utför-
ligt lästs igenom och analyserats flera gånger. Strävan har varit att skapa ett giltigt och tillför-
litligt empiriskt resultat att utgå från i efterföljande litteratursökningar, tolkningar och diskus-
sioner (Fejes & Thornberg, 2009). En svaghet med meningskoncentrering som analysmetod är 
att texterna plockas ur sitt sammanhang. Detta har medfört att helheten i varje intervju har 
tappats. Detta har jag dock accepterat eftersom denna studie inte avser studera specifika fall. 
Istället har avsikten varit att skapa en mer generell bild av undersökningspersoners upplevel-
ser med allmänna resonemang om dess orsaker. Strävan har också varit att skapa en menings-
full och användbar teoretisk referensram med stark anknytning till empirin. För att göra teore-
tiska analyser och tolkningar trovärdiga i relation till det empiriska resultatet har jag itererat 
mellan analysen av empirin och utformningen av den teoretiska referensramen som dessa ana-
lyser har utgått från. För att skapa en hög tillförlitlighet i det teoretiska underlaget har jag i 
litteratursökningen försökt att bedöma studiers validitet och tillförlitlighet genom att bland 
annat se till deras resultat, jämföra resultat mellan flera olika studier och använda metastudier. 
En svaghet i det teoretiska underlaget kan vara att resultaten av forskning inom organisatorisk 
påverkan på överföring av lärande generellt bygger på relativt få genomförda studier. Resulta-
ten anses ofta kräva ytterligare forskning för att öka i tillförlitlighet (Burke & Hutchins, 
2007). En annan generell svaghet avseende befintlig forskning inom lärandeöverföring är att 
de sällan har undersökt på vilket sätt de organisatoriska faktorerna påverkar lärandeöverfö-
ringen (Burke & Hutchins, 2007; Holton et al., 2000). Dessutom har tiden till förfogande för 
denna studie begränsat sökning och urval av teorier och forskning. 
 
Under arbetets gång har jag eftersträvat ett öppet förhållningssätt till det som studeras. Min 
ambition har varit att ha en medvetenhet om mina egna personliga övertygelser, fördomar och 
förutfattade meningar. Detta för att aktivt kunna förhålla mig till dem under datainsamling, 
databearbetning, tolkningar och analyser. Tolkningarna av det empiriska resultatet har gjorts 
utifrån mina egna kunskaper och erfarenheter. Här har jag strävat efter att inte låta studiens 
trovärdighet påverkas av eventuella förförståelser hos mig som kan ge skevheter i studiens 
resultat och slutsatser. Mina personliga egna erfarenheter från mitt eget arbete som ledare och 
genomförda ledarskapsutbildningar har sannolikt varit till nytta för att förstå undersöknings-
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personernas situationer och upplevelser. De har säkert också varit till nytta för att kunna göra 
trovärdiga och relevanta tolkningar och analyser av empirin. Men troligtvis har vissa av mina 
förförståelser också i viss mån legat till last i de fall det har funnits övertygelser eller fördo-
mar som inte har en reell motsvarighet i de fall jag har studerat. Eftersom det är svårt att helt 
och hållet undvika detta, är det sannolikt att sådana förförståelser ofrivilligt i någon grad har 
påverkat såväl datainsamling, analyser som diskussioner. Därför kan de eventuellt ha orsakat 
någon form av skevhet i både det empiriska resultatet, diskussionerna och slutsatserna. 
 
I och med studiens vetenskapsteoretiska ansats görs inga anspråk på att dess resultat ska kun-
na överföras till och vara giltiga för större och mer generella sammanhang. Tanken är istället 
att läsaren ska ha möjlighet att kunna göra en egen bedömning av om, och i så fall hur studi-
ens genererade kunskap kan vara giltig för en annan enskild situation eller sammanhang. Det-
ta genom att relatera till studiens beskrivna specifika sammanhang, förutsättningar, antagan-
den, metoder, data, faser i forskningsprocessen och genomföranden (Kvale & Brinkman, 
2009). För att främja möjligheterna att kunna göra någon form av analytiska och situerade 
generaliseringar (Fejes & Thornberg, 2009), har studiens utformning, innehåll, undersök-
ningsobjekt, tillvägagångssätt med mera redogjorts för så noggrant och utförligt som möjligt 
inom befintliga praktiska, etiska och tidsmässiga ramar. Denna redogörelse kan möjligtvis 
också ses öka studiens pålitlighet (Bryman, 2011). Förhoppningen är även att studien ska 
kunna göra det möjligt för läsaren att göra en generalisering av studien på en metanivå genom 
att generalisera eller översätta tolkningarna i denna studie till sin egen situation eller samman-
hang (Fejes & Thornberg, 2009). 
 
Det som kan tala för en hög relevans hos studien är att externa ledarskapsutbildningar är van-
ligt förekommande i dagens organisationer och företag. I strävan efter en hög relevans för 
studien har också en ledarskapsutbildning valts som är relativt vanlig i sin design, innehåll 
och omfattning. Jag har också strävat efter att inte bli normativ i mina slutsatser. Istället för att 
ge specifika uppmaningar om vad som bör göras har jag försökt att beskriva möjliga konse-
kvenser av sociala fenomen. Detta har gjorts med hänsyn till att organisationers verksamheter 
i realiteten ofta är för komplexa och mångtydiga för att kunna styras och utvecklas efter ett 
specifikt recept. En strävan har varit att denna studie ska ha ett värde för läsaren genom att 
möjligtvis få läsaren att se verkligheten på ett nytt sätt. Strävan har också varit att ge ett värde 
för praktiken med en stark empirisk förankring (Fejes & Thornberg, 2009). 
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4 RESULTAT 
I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna med undersökningspersonerna. Det första 
avsnittet återger deras syn på en ledarskapsutbildning generellt. Nästa avsnitt syftar till att 
återge undersökningspersonernas uttalanden om vilket lärande de i huvudsak har upplevt som 
värdefullt och som de tagit med från sin egen utbildning till sitt dagliga arbete. Detta utgör en 
bakgrund till efterföljande avsnitt som avser återge deras allmänna upplevelser av överföring-
en av sitt lärande till det dagliga arbetet. Det fjärde och sista avsnittet beskriver hur undersök-
ningspersonerna har upplevt omgivningens reaktioner avseende deras användning av det le-
darskap som lärts. I de fall det är angivet att ”de flesta” uttalat sig om något så menas att un-
gefär 7-8 undersökningspersoner har uttalat sig så. På samma sätt motsvarar ”många” ungefär 
4-6 undersökningspersoner, och ”fåtal” ungefär 1-3 undersökningspersoner. Undersöknings-
personerna kommer i fortsättningen av denna studie att betecknas som ”aktörer”. I citaten 
nedan är de betecknade som IP (intervjuperson). 

4.1 Tankar om en ledarskapsutbildning 

Detta avsnitt relaterar till studiens första frågeställning om vilken syn aktörerna har på en le-
darskapsutbildning generellt och vilka förväntningar som funnits på en sådan utbildning. På 
frågan vad aktörerna före utbildningen hade för syn på en ledarskapsutbildning, uttryckte de 
flesta av aktörerna att de innan utbildningen var osäkra på vad en ledarskapsutbildning inne-
höll eller syftade till. 

Innan så hade jag väl ingen direkt uppfattning om.. det föregicks ju också av en intervju där man fick en 
massa frågor man skulle svara på. Jag bara ”gud, jag vet inte, jag har inga mål”, eller jag kände mig väl-
digt sådär oviss då när jag fick dom här frågorna… Men… o då kände jag att, jag visste inte ens vad det 
innebar, vad det var jag skulle göra egentligen. Så… jag kom nog dit med bara ett öppet sinne, och hade i 
stort sett ingen aning om vad som skulle hända. (IP7) 

 
Speciellt var förväntningarna på utbildningen vaga eller sällan förekommande alls hos de ak-
törer som hade arbetat enbart en kortare tid som ledare innan utbildningen. Dessa upplevde att 
de inte hade några speciella konkreta frågeställningar om ledarskap med sig in i utbildningen. 
Aktörerna uttryckte flera olika och varierande anledningar till varför de valt att genomföra sin 
ledarskapsutbildning. Några av aktörerna beskrev att deras förväntningar på utbildningen var 
att få ökat självförtroende genom att bli starkare, tryggare och säkrare i sin yrkesroll. De flesta 
av dem genomförde utbildningen för att få en utveckling på personlig nivå. De såg ledar-
skapsutbildning som ett sätt att ge dem en ökad kännedom, insikt, medvetenhet och förståelse 
om dem själva som individer, deras personliga styrkor och svagheter, och hur de uppfattas av 
andra. Detta exemplifieras av följande citat. Det återger en av aktörernas svar på frågan om 
hur denne fritt skulle beskriva vad ledarskapsutbildning är för denna person: 

(…) ah nä men före så, eh jag har aldrig gått någon ledarskapsutbildningen innan jag gick den här så jag 
var riktigt grön så. Eh, och mina förväntningar var väl att, att jag ska kunna få ut mer vem är jag som per-
son och hur är jag som ledare, hur ska jag kunna använda mina styrkor och hur ska jag kunna veta om 
mina svagheter för att kunna använda dem på ett bra sätt. Det tror jag är mina förväntningar och mina tan-
kar på vad en ledarskapsutbildning kanske, kanske är. Så skulle jag säga. Ganska så individfokuserat 
egentligen skulle jag vilja säga. Så tänkte jag nog, eh, så tänkte jag nog innan. (IP3) 

 
En av aktörerna beskrev att dennes tanke före utbildningen om ledarskapsutbildning var att få 
grupper att fungera och kunna utveckla individer, lära sig gruppdynamik, få folk med sig, och 
att lära sig motivera och inspirera sina medarbetare. Några av aktörerna beskrev också utbild-
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ningen som ett sätt och en väg till att som ledare särskilja sig från sina medarbetare. Aktörerna 
upplevde att deras syn på ledarskapsutbildning som sådan förändrades efter att de genomfört 
utbildningen. Några av aktörerna beskrev sina förväntningar innan utbildningen som att den 
skulle ge svar på sådana frågeställningar som de efteråt insåg att utbildningen inte alls avsåg 
ge svar på. Dessa aktörer insåg istället under och efter utbildningen att svaren på frågorna låg 
hos dem själva. För vissa aktörer skapades synen att ledarskapsutbildning är ett sätt att lära sig 
förstå och bli medveten om sig själv som person, och bli stärkt i sin roll som ledare. För andra 
förändrades synen på ledarskapsutbildningen från att vara något som är ledarfokuserat till att 
vara något som ger kunskap och förståelse för ledarskap som en relationell grupprocess. 
 
De flesta av aktörerna hade tagit eget initiativ till att genomföra utbildningen. Många av dem 
hade ställt medverkan i en ledarskapsutbildning som villkor till sin arbetsgivare för att accep-
tera att ta en ledarroll. En av aktörerna hade uttryckts det som villkor för att överhuvudtaget 
arbeta kvar hos sin arbetsgivare. I följande citat svarar en av undersökningspersonerna på frå-
gan om på vems initiativ som ledarskapsutbildningen valdes att genomföras: 

Nä, det var väl ett krav när jag gick in som… jag menar jag hade ju, jag sökte inte den här tjänsten som 
enhetschef ska jag ju säga, utan jag fick en fråga från våran VD, kan du tänka dig att ta det här. Och då var 
ju det här ett av kraven ”Ja jag tänka mig att ta det, men jag måste känna att jag får lite ordentligt på föt-
terna för jag har ingen som helst erfarenhet”. Så att då var det ju våran personalchef som hittade den här 
utbildningen och frågade ”kan det här vara någonting som …? (…)”. (IP5) 

4.2 Upplevda värden med utbildningen 

Majoriteten av aktörerna betonade framförallt betydelsen av den ökade kännedom och med-
vetenhet om sig själva som utbildningen gav dem. Alla aktörer nämnde att de personliga pro-
fileringar som gjordes av dem och diskuterades under utbildningen var mycket givande. Till-
sammans med återkoppling från kurskamraterna under utbildningen på deras personligheter 
och beteenden, har detta enligt aktörerna gett en kännedom om sig själva och andras person-
ligheter. Detta har de beskrivit varit värdefullt att ha med sig i sitt medvetande och intressant 
att reflektera kring i sitt dagliga arbete och i sin relation till sina medarbetare. Många av aktö-
rerna beskriver att den ökade självkännedomen, det ökade självförtroendet och den ökade 
tryggheten i sin ledarroll har varit den mest värdefulla behållningen från utbildningen. 
 
Gemensamt för de flesta av aktörerna var deras upplevelse av nyttan av att kunna medvetan-
degöra frågorna kring ett ledarskap för sig själva. Många av aktörerna beskriver att de under 
utbildningen upplevde att de blev medvetna om ledarskapet på ett sätt som de inte var innan 
utbildningen. De beskrev sina insikter om att ledarskapet inte bara handlade om dem själva 
som individuella ledare, utan även vad grupprocessen och gruppdynamiken kan innebära i 
relationen med andra. Bland annat talar de om deras upplevda värden av att ha en medveten-
het om andras personligheter och hur de kan bemötas, läsas av och styras i arbetsvardagen. De 
beskriver också att de har fått med sig en tro på tydlig kommunikation. Några av aktörerna har 
beskrivit sin upplevelse av en ökad insikt i att de påverkar andra människor, betydelsen av att 
ge feedback till sina medarbetare och att försöka förstå deras behov bättre. Aktörerna uttryck-
te det som en medvetenhet om att det är viktigt att göra en förändring i deras eget agerande i 
relationen till deras medarbetare. Exempel på konkret lärande som aktörerna har beskrivit är 
kunskap i att hantera konflikter, något de upplever som värdefullt och avlastande. 
 
De flesta av aktörerna betonade betydelsen av den kontinuerliga återkoppling de fick på sitt 
beteende från de övriga deltagarna under utbildningen. De lyfter också fram det stöd och den 
uppmuntran och knuff deltagarna de gav till varandra. Aktörerna säger att allt detta gav dem 
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en energiboost, en personlig glädje, inspiration och ett ökat självförtroende i sin ledarroll och 
sitt ledarskap under utbildningen. Aktörerna beskrev även att erfarenhetsutbytet dem emellan 
gav en värdefull insikt i andra ledares ledarskap i just deras arbetsvardag. Detta upplever de 
ha gett dem en ökad trygghet och ett större självförtroende i sin egen ledarroll, men att det 
också har vidgat deras perspektiv på hur ledarskap i andra sammanhang kan vara. Som exem-
pel på detta uttryckte en aktör följande: 

(…) och sedan att vi hade lite olika, ja alla var inte från olika företag, några var från samma, men jag tror 
att det bidrog till eh… att man får en annan, alltså bredare input, bredare bild av verkligheten än man får, 
man blir ju gärna lite insnöad i sin egen lilla nisch så att det tyckte jag var väldigt bra. (IP2) 

 
Energin, självförtroendet, inspirationen och motivationen gav enligt aktörerna en drivkraft att 
i sin hemorganisation prova, reflektera, göra förändringar och arbeta vidare med det som lär-
des under utbildningen. Medvetenheten om betydelsen av vad ett ledarskap innebär och dess 
potential menar de också ha gett denna drivkraft. Aktörerna beskriver också att utbildningen 
har gett dem ett ökat behov och en ökad vilja att reflektera över dem själva som ledare och sitt 
ledarskap i sin arbetsvardag. Bland annat har de beskrivit att det funnits ett stort värde i att 
reflektera kring det egna beteendet gentemot sina medarbetare och agerandet i deras ledar-
skap. Aktörerna nämnde också deras inspiration och behov av att under och efter utbildningen 
få diskutera och dela med sig av alla sina tankar, idéer och erfarenheter från utbildningen, 
främst med deras kollegor i hemorganisationerna. 

4.3 Överföringen av lärandet till det dagliga arbetet 

4.3.1 Den personliga medvetenheten och den omedvetna användningen 
Majoriteten av aktörerna har beskrivit att den ökade kunskapen och medvetenheten om sig 
själva och andras personligheter har varit mycket intressant att ha med sig i sina tankar, i sitt 
medvetande och att reflektera kring i sitt dagliga arbete. De har samma upplevelser om deras 
insikter i gruppdynamik, grupprocesser och vad ett ledarskap innebär. Aktörerna beskriver att 
den ökade självmedvetenheten har gett dem en större trygghet i sina ledarroller och ett föränd-
rat förhållningssätt till sin omgivning. Detta upplever de ha underlättat för både dem och deras 
medarbetare på ett som de själva bedömer det positivt sätt. Till exempel har de beskrivit att de 
har kunnat vara tryggare i sitt ledarskap och vara tydligare mot sina medarbetare. 
 
Många av aktörerna tycker det är svårt att återge sina upplevelser av användningen av det som 
lärts. De tror sig inte alltid agera i det medvetet, men tror sig ändå använda mycket av det. 
Några av aktörerna har sagt att det är svårt att ge konkreta exempel på ageranden där de har 
försökt omsätta lärande från utbildningen i praktiken. Dessa aktörer menar att det är mer tan-
keställningar, frågor och en medvetenhet som de har med sig från utbildningen på sin egen 
nivå, på individbasis. En av aktörerna uttrycker det på följande vis: 

Det är svårt och hitta konkreta exempel faktiskt (…) Men jag tror nog ändå just det här… medvetandegö-
randet att man… börjar tänka lite i dom banorna att det finns. (IP2) 

 
Aktörerna har ändå beskrivit hur de har provat att använda vissa delar av det som lärts från 
utbildningen i sitt dagliga arbete. Aktörerna har exempelvis beskrivit att de i olika omfattning 
har provat att ge feedback, hantera konflikter, samtala och agera gentemot sin omgivning på 
ett nytt och förändrat sätt jämfört med hur de har agerat i liknande situationer innan utbild-
ningen. Vissa aktörer har också upplevt av att det är lämpligt att inte för snabbt eller omfat-
tande använda ett nytt ledarskap för att inte skapa oro bland deras medarbetare. 
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4.3.2 Förmågan och ansvaret att använda men brist på tid  
Aktörerna uppger att de upplever sig ha förmågan att använda sina nyvunna förmågor och 
färdigheter som lärts under utbildningen i sitt dagliga arbete. Samtidigt beskriver majoriteten 
av dem att de inte alltid upplever sig ha förutsättningarna att pröva och använda sitt förändra-
de ledarskap. De upplever heller inte att de kan reflektera över det i den omfattning de vill. 
Sammantaget upplever dessa aktörer att de inte använder det som lärts i den omfattning de 
önskar. Framförallt så menar de att de har brist på tid på grund av en hög arbetsbelastning. De 
beskriver sina upplevelser av att de vardagliga arbetsuppgifterna med oförutsedda saker ofta 
dyker upp, stör och tränger undan arbetet med att använda, öva och reflektera över det som 
har lärts. De menar att det hela tiden uppstår en konflikt och konkurrens mellan som de ut-
trycker ”det dagliga arbetet” och arbetet med att använda och utveckla det som lärts i deras 
ledarskap. 

(…) jag måste ge det tid, och dom måste ge mig tid också. (…) Det är ju inte alltid man får det… man mä-
ter på resultat och det är kvartal per kvartal eller månad per månad så att det är en liten utmaning. (IP6) 

 
De flesta av aktörerna uttrycker att de behöver få mer tid, och/eller ta sig mer tid för att skapa 
den arbetsro som krävs för att strukturera och reflektera i sitt ledarskap. Samtidigt ställer de 
sig frågan om när och var denna tid ska finnas. Många menar att det dagliga arbetet med dess 
krav på resultat och effektivitet behöver få den tiden som krävs för detta. Följande uttalande 
från en av aktörerna återspeglar vad många aktörer har gett uttryck för: 

Ja, men sen är det ju svårt. Min personliga arbetsbelastning är hög. Då blir ju allt annat  lidande. Då blir 
det ju inte så mycket annat. (…) Men det krävs ju lite lugn och ro också. (…) Det är ju svårt det där. (…) 
Det gäller ju att få in den där… ja strukturera min… , ja min chefsroll liksom. När ska den tiden finnas? 
Det är ju inte alltid den finns. Det är ju inte alltid den finns och det är ju inte alltid man tar sig tiden när 
den finns. (…) Nja, jag vet inte. Nä men jag tror att det är svårt att…, alltså det viktiga är ju på något vis 
att vi måste nå fram till de resultat som jag har tänkt mig, eh… eller som företaget har.…Så jag vet inte 
riktigt… jag är nog också, det ska fasen vara lite effektivt också här. (IP3) 

 
Aktörerna har fått frågan om vad de upplever saknas eller behöver göras i deras hemorganisa-
tion i övrigt avseende möjligheterna att använda det som lärts. Generellt så har aktörerna inte 
uttryckt några speciella tankar om detta. De flesta menar att det är helt och hållet deras eget 
ansvar att hantera den prioritering som de upplever behöver göras mellan att använda, träna på 
och reflektera över det som lärts och det dagliga arbetet. De menar att eftersom det är de som 
har gått utbildningen och vet vad som har lärts, är det upp till deras egen ambition, disciplin 
och prioritering att se till att de använder det de lärt sig. De menar att det är de själva som 
avgör i vilken omfattning de använder det som lärts. 

4.3.3 Avsaknaden av stöd och erfarenhetsutbyte med andra ledare 
Majoriteten av aktörerna upplevde en stark avsaknad av samtalen, utmaningarna, stödet och 
återkopplingen från kurskamraterna. Aktörerna lyfte fram värdet av att kurskamraterna var 
personer i ungefär samma positioner, situationer och typer av sammanhang, men ändå utanför 
den egna organisationen. Aktörerna beskrev hur detta gav ett mer neutralt maktförhållande 
vilket byggde för möjligheten att bland annat kunna öppna sig mer för varandra. Aktörerna 
nämnde vid ett flertal tillfällen att de gärna återigen skulle träffa de övriga deltagarna från sin 
kursgrupp för att fortsätta samtala om och diskutera sitt ledarskap. Ett flertal av aktörerna an-
såg att det skulle vara bra att ha någon form av grupp tillgänglig som ett bollplank för att re-
gelbundet lyfta frågor avseende sitt ledarskap. Aktörernas mening var också att sådana träffar 
är ett bra sätt för dem att återfå, underhålla och vidareutveckla den glöd, energi, motivation 
och inspiration i deras ledarskap som de fick i utbildningen. Flertalet av aktörerna upplever 
också att det är nödvändigt att på detta sätt kontinuerligt jobba med ledarskapet. Detta för att 
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ledarskapsutvecklingen inte bara ska bli en engångsföreteelse i form av en avgränsad utbild-
ningsinsats. 

Möjligen att man.. skulle ha en längre kontinuitet i det, att du alltså, okej du går utbildningen, du får di-
plom, du är färdig, men det kanske är som så att man skulle träffas två gånger per år under en treårsperiod 
eller nånting sånt, att fortsatt lyfta upp dom här för att det är ofta dom sakerna, har du nåt sånt framför dig 
så känner du ju ett visst krav på att du måste faktiskt jobba med dom här grejerna. Jag vet inte om det 
skulle hjälpa men det är det första jag kommer att tänka på. (IP6) 

 
Aktörerna menar också att sådana kontaktmöjligheter gör att de inte behöver känna sig ute-
lämnade i sina problem. Speciellt tryckte många av aktörerna på värdet av att träffa ledare 
utanför den egna organisationen. På så sätt skulle det vara enklare att lyfta fram sådant som 
kunde vara känsligt att diskutera med kollegor från samma organisation. 

4.3.4 Den avtagande glöden, motivationen och utövandet 
Flertalet av aktörerna sade sig uppleva att den motivation, ambition, inspiration, energi och 
glöd som de fick under utbildningen har mattats av. Många har också upplevt att självförtro-
endet trubbats av sedan utbildningen avslutades. Aktörerna gav olika förklaringar till vad de 
upplevde kunde vara orsak till detta. Några nämnde avsaknaden av att bli sporrad och få stöd 
och återkoppling från sina överordnade och övrig omgivning. Andra förklaringar som gavs 
var att det inte har fått något gehör för sådant som aktörerna har sett vara viktigt att föra in i 
organisationen. Några nämnde deras upplevda motstånd från omgivningen i deras ansträng-
ningar att utöva det som lärts. Vissa nämnde också avsaknaden av att ha någon eller några att 
bolla frågorna om det dagliga ledarskapet med. Aktörerna menar också att saker inte blir så 
som man har tänkt sig precis efter utbildningen, utan att ambitionsnivån därför sjunker efter 
hand. När de kommer in i sin vardag igen upplever de att de glömmer bort det som planerats 
att göra enligt sin utvecklingsplan. Istället rusar de på som vanligt i gamla spår som de beskri-
ver det. Någon nämner att brist på disciplin kan göra att denne inte alltid väljer att lägga den 
extra tid och energi som kan krävas i att använda ett nytt beteende. Samtidigt tror många av 
aktörerna att mycket av det som lärts ändå lever kvar och utövas omedvetet. Den upplevda 
glömskan och avmattningen illustreras i följande citat från en intervju med en av aktörerna: 

(…) men apropå lite det här vi pratade om tidigare med uppföljning och vad händer sen och sådär så är det 
ju så att vi gjorde ju en handlingsplan i slutet av kursen med vissa aktiviteter som man hade tänkt sig att 
man skulle göra då (…) och jag skulle bli förvånad om någon har gjort det. Det är ju så det blir på något 
sätt. Vissa saker kanske man har följt upp, men kanske inte riktigt i den omfattningen som, som var ambi-
tionsnivån som man hade då. (…) det är nog delvis det här att man kommer in i sin vardag igen. Och så 
glömmer man bort vad man kanske hade tänkt att man skulle göra. Man rusar på som vanligt (…). (IP2) 

4.4 Omgivningens reaktioner på ledarens förändrade beteenden och ageranden 

Aktörerna har i huvudsak pratat om tre olika kategorier av medarbetare när de har beskrivit 
responsen från sin omgivning i det dagliga arbetet; medarbetare (underställda medarbetare), 
kollegor (chefskollegor), och överordnade. På frågan om hur aktörerna har upplevt sina 
medarbetares reaktioner på sitt förändrade agerande, har svaren varierat. Några aktörer anser 
att det har fungerat bra, att det har fått en positiv respons och att de har upplevt en förändring 
till det bättre i relationerna med medarbetarna. Flertalet av aktörerna har uttryckt att de är 
osäkra på hur deras förändrade beteenden och ageranden har tagits emot i deras omgivning. 
Dessa har också upplevt en osäkerhet i vilken effekt som har blivit av deras förändrade sätt att 
utöva sitt ledarskap. Vissa av aktörerna säger sig helt sakna återkoppling från sina medarbeta-
re på sitt förändrade agerande. 
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Eh, ja det är väl, jag vet inte det är lite svårt, jag hoppas väl att det blir till det positiva men… eh det är ju 
lite så också, det är sällan någon säger en sådan sak rakt ut, att ”fasen vilken skillnad det vart nu”. Eh var-
je fall inte underifrån (…). (IP4) 

 
Några av aktörerna utrycker att de har mötts av förvåning, ovana, oförståelse, ifrågasättande 
och motstånd i vissa situationer bland kollegor eller medarbetare när de har försökt att disku-
tera eller använda något av det som de lärt sig. 

Ja alltså, ja det är svårt att prata generellt om det. Det beror på lite var man rör sig i organisationen. Det är 
klart att de personer kanske som tidigare har mött mig, de kanske har tittat lite förundrat (…) kanske för-
utsatt jag är på ett visst sätt så har det visat sig att ”Jaha, vad vad det här nu då?” Lite sådär. (IP8) 

 
Vissa aktörer menar att de tycker sig kunna bedöma den respons de får från sina medarbetare. 
Detta även om den inte uttrycks specifikt av medarbetarna. Många av aktörerna upplever ändå 
att det är svårt att få en återkoppling i det dagliga arbetet och önskar att de fick mer direkt 
återkoppling på sina beteenden. Samtidigt säger de att de är osäkra på vad som kan göras för 
att få detta. Vissa anser att de mer aktivt behöver begära denna återkoppling från sina medar-
betare, men nämner samtidigt att de sällan begär det i det dagliga arbetet. I så fall är det under 
mer organiserade former som exempelvis personliga utvecklingssamtal mellan aktören och 
medarbetarna. En aktör uttryckte viljan av att skapa den tillit och öppna stämning i sin arbets-
grupp som den var i utbildningsgruppen. Aktören förklarade dock sin osäkerhet i hur detta i så 
fall skulle åstadkommas. Aktören upplevde det som tveksamt till om det överhuvudtaget skul-
le vara möjligt med tanke på skillnaden i förutsättningar i utbildningen jämfört med i den egna 
arbetsvardagen. 

(…) och det är ju egentligen den stämningen man vill ha i sin grupp på jobbet. Att alla litar så otroligt 
mycket på varandra o det blir högt i tak o tjocka väggar o liksom ”vi är ett team och vi ska klara det här 
mot uppgiften”, men o komma dit vet jag inte hur vi ska göra , då får vi nog åka till det där slottet, det var 
något magiskt där. (IP7) 

 
Många av aktörerna uttrycker att de ibland är osäkra på responsen och effekten av sitt föränd-
rade beteende. Samtidigt säger de flesta av dem att de ändå har en känsla av att de tror sig 
lyckas i sina ansträngningar att i det dagliga arbetet använda det som lärts från utbildningen 
med sina medarbetare. 
 
Många av aktörerna beskriver att de också gärna spontant och oplanerat samtalar och diskute-
rar sådant som lärts i utbildningen med kollegor som själva nyligen har genomfört en liknande 
utbildning. Aktörerna beskriver att detta ger ett stöd och en inspiration i deras ledarskap. Vis-
sa av aktörerna har också beskrivit hur de försökt samtala kring ledarskapsfrågor som de fun-
nit intressanta och viktiga från ledarskapsutbildningen i sina ledningsgrupper. Det har till ex-
empel kunnat handla om ledningsgruppens arbetssätt. Hur väl detta har fungerat har varierat 
så som aktörerna har beskrivit det. Några aktörer har utryckt att det finns ett positivt utbyte 
inom ledningsgruppen. De beskriver att gruppen är en trygghet som ger dem möjlighet att få 
prata fritt och få stöd därifrån. Andra aktörer har uttryckt att initiativen från dem att samtala 
om sådant som lärts i utbildningen ofta kan bemötas med motstånd. De beskriver att de kan 
mötas av nonchalans och skepsis från andra ledningsgruppmedlemmar när de föreslår förbätt-
ringar utifrån vad de lärt sig i ledarskapsutbildningen. Aktörerna beskriver hur de upplever att 
ointresse, ovilja och gamla rutiner motverkar och försvagar deras egen motivation och ambi-
tion att lyfta fram och föra in sådant som lärts i utbildningen. 

(…) i och med att jag kom med så mycket teorier och saker som jag liksom hade fått med mig, och ingen 
annan här hade ju det så att det var ju svårt att få gehör för det här, att ”ja men nu vill jag att vi ska titta på 
det här med värderingar och vad är viktigt för oss” och ”Vad då?” säger dom då liksom det… nä, dom 
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levde inte riktigt i samma värld då kan man ju uppleva så. Dom var kvar fortfarande och körde på i gam-
la… gamla hjulspår där och så kommer jag med lite nya tankar (…) Och då mattas man ju lite när, ja det 
är svårt att omsätta det där. (IP5) 

Intervjuare: Gick det att åstadkomma något kände du? Hur upplevde du det när du gjorde dom här försö-
ken? 

Nä inte konkret så , det kan jag inte säga. För, och visst min chefskollega o jag har pratat när hon har gått 
att vi skulle kunna göra ditten o datten men det är ju det där med tiden också o försöka o få det liksom få 
ihop det till något vettigt i slutänden o den tiden finns inte som det är nu och sätta sig ner titta på vad vi 
skulle kunna ta med oss från det här och kunna göra något bra av, utan det är väl mera på individnivå så 
att man själv har med sig olika saker. (IP5) 

 
De flesta av aktörerna upplever att deras chefer sällan spontant ger återkoppling på utövandet 
av det ledarskap de lärt. Som nämnts tidigare så talar många av aktörerna om att det är deras 
eget ansvar att använda det som har lärts. Samtidigt uttrycker flertalet av aktörerna att de upp-
lever det som tråkigt, ledsamt eller frustrerande att deras överordnade inte aktivt uppmärk-
sammar, inser värdet i, eller visar intresse för ledarskapet och sådant som har lärts i ledar-
skapsutbildningen. Istället upplevs det som att överordnade har mer fokus på uppföljning av 
sådant som formella arbetssätt och ekonomiska resultat. En aktör beskrev det på följande sätt: 

Och då handlar det ju om att dom som har fått gå dom ska implementera det i företaget, kan man ju tycka 
då. Men det utrymmet känner jag inte riktigt har getts här, alltså man… på det här företaget ligger inte fo-
kus så mycket på såna bitar, o jobba med människorna. Tyvärr. (IP7) 

 
Vissa aktörer upplever detta agerande från deras hemorganisation som ett motstånd när de 
avser pröva deras nyvunna kunskaper och färdigheter från sin utbildning. Detta illustreras 
med följande citat av en aktör: 

För ibland då när man vill utvecklas men att man inte… har alla med sig på tåget, då… är det svårt. Då 
blir det lite uppförsbacke. (IP1) 

 
En av aktörerna lyfte fram det stöd och den uppmuntran som gavs från dennes överordnade, 
men också från sin chefskollega. Detta upplevde aktören ge en trygghet och ett stöd i sitt le-
darskap och arbete. 

Våran VD (…) har jobbat som ledare i väldigt många år. Och hon kan ju va väldigt bra bollplank för mig. 
(…) hon är ju väldigt bra att få input ifrån. Hon har ju gått väldigt mycket ledarutvecklingar också och kan 
komma med lite fix och trix o så som smälter ihop med det här andra till en bra… och även min chefskol-
lega så att vi sporrar väldigt mycket med varandra. (IP5) 

 
Många av aktörerna uttryckte önskemål om större fokus på ledarskapet generellt i organisa-
tionen. Många önskar också en tätare dialog, tydligare feedback och bekräftelse från sin när-
maste chef på hur deras eget arbete funkar. Detta upplever de skulle ge ett kvitto på att det går 
åt rätt håll, och för att de ska kunna vidareutveckla sitt ledarskap. Vissa aktörer beskrev också 
sina tankar om fördelen med att deras överordnade skulle ha varit mer involverade i utbild-
ningen. Aktörerna motiverade detta med att de anser att deras överordnade har koll på vilka 
krav som behöver ställas på utbildningen och deltagarna utifrån den aktuella verksamheten. 
Några av aktörerna har också beskrivit att de hade upplevt det som bra om övriga kollegor 
och överordnade hade gått samma utbildning. Detta för att få enade synsätt och göra sig för-
stådda i det använda ledarskapet i hemorganisationen. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras synen som aktörerna har på ledarskapsutbildning som fenomen. I 
relation till studiens teoretiska referensram diskuteras också aktörernas upplevelser av läran-
deöverföringen från deras egen utbildning till deras dagliga arbete. Detta för att undersöka 
vilka organisatoriska faktorer som kan förklara dessa upplevelser, och vilken betydelse dessa 
faktorer har på överföringen av aktörernas lärande. 

5.1 Synen på ledarskapsutbildning 

För majoriteten av aktörerna var deras förväntan på en ledarskapsutbildning att få en personlig 
utveckling och ökat självförtroende i sin ledarroll. De såg en ledarskapsutbildning som ett sätt 
att få en medvetenhet om sig själva som ledare och hur de uppfattas av andra. Ett fåtal av ak-
törerna såg en ledarskapsutbildning som ett sätt att utveckla en relationell kompetens i ett le-
darskap för att ge ett konkret förändrat agerande utåt med effekt även på grupp- och/eller or-
ganisationsnivå. Ett möjligt antagande är att organisationerna i dessa fall inte har haft några 
krav eller förväntningar på att få en effekt på grupp- eller organisationsnivå. Om organisatio-
nerna har haft sådana krav och förväntningar kan det vara så att de inte har kommunicerats till 
aktörerna. Det kan också tolkas som att det inte funnits några direkta arbetsrelaterade problem 
på grupp- eller organisationsnivå i organisationerna som av organisationen avsetts hanteras 
genom utbildningen. Möjligtvis har organisationerna också haft en otillräcklig förståelse för, 
och insikt i vilka resultat och effekter ledarskapsutbildningen avsett och kunnat resultera i. 
 
Den osäkerhet som funnits hos aktörerna före en ledarskapsutbildning om dess egentliga syfte 
och innehåll, kan möjligen bero på att organisationerna före utbildningen inte har kommunice-
rat till aktörerna (eller utbildarna) om vilket lärande som önskats eller förväntats av utbild-
ningen vare sig på individ, grupp- eller organisationsnivå. En tolkning kan vara att organisa-
tionen inte relaterar utbildningsinsatsen till befintliga och konkreta behov, frågor eller pro-
blem i aktörernas arbetsvardag. Inte heller vad utbildningen ska lösa för problem eller åstad-
komma för resultat organisatoriskt. 
 
Det kan alltså förekomma brist på organisatorisk medvetenhet om, och förståelse för utbild-
ningsinsatsens mål och innehåll. Det kan också förekomma brist på koppling mellan verk-
samhetsproblem och utbildningsinsats, och organisatoriska mål med utbildningsinsatsen. Li-
kaså kan det råda en brist på planering och kommunikation med aktörerna om mål och syfte 
med utbildningen före dess genomförande. En sådan avsaknad av dialog eller planering mel-
lan lärande och deras överordnade (eller andra intressenter i dennes organisation) skulle enligt 
bland annat Baldwin och Ford (1988) och Burke och Hutchins (2007) medföra en betydande 
negativ påverkan på överföringen av aktörernas lärande i ledarskapet från sin utbildning till 
deras hemorganisation. 

5.2 Tankarna och reflektionerna – en överföring begränsad till individen 

Som beskrivs i kapitel 1.3 är syftet med utbildningen som aktörerna genomfört att inte bara 
åstadkomma ett stärkt individuellt självförtroende och självmedvetenhet hos aktörerna. Syftet 
med utbildningen har också varit att aktörerna ska agera i ett förändrat ledarskap i sitt dagliga 
arbete för att ge effekter även i deras grupper och organisationer. Flertalet av aktörerna 
beskrev ändå sina upplevelser av att det största värdet, nyttan och behållningen från utbild-
ningen i arbetsvardagen framförallt har varit den ökade självkännedomen, inspirationen och 
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motivationen relaterat till sig själva som individer i sina ledarroller. De har också betonat det 
stora värdet och nyttan av att ha tankar och reflektioner kring det som lärts avseende ledar-
skap och sin egen och andras personligheter i sitt dagliga arbete. Aktörerna har upplevt att den 
största behållningen och värdet i deras vardagliga arbete främst har varit deras personliga ut-
veckling, och tankar, insikter och ett större medvetande om olika fenomen rörande ledarskap. 
Aktörerna har samtidigt haft svårt att beskriva hur de har agerat mer medvetet och konkret 
med effekt på grupp- eller organisationsnivå i det dagliga arbetet. 
 
Troliga orsaker till dessa upplevelser kan vara att ledarna har saknat konkreta syften och mål 
med sin utbildning på en grupp- och organisationsnivå. Som nämnts i föregående avsnitt kan 
en organisatorisk orsak till detta kan vara att deras organisationer inte har kommunicerat krav 
eller förväntningar till aktörerna (eller utbildarna) före utbildningen om vad den ska resultera i 
på grupp- och organisationsnivå. En orsak till detta kan i sin tur vara en otillräcklig med-
vetenhet och förståelse i organisationen för vilka intressen, problem och behov hos ledarna 
och dem själva som driver på nyttjandet av en ledarskapsutbildning. Detta kan jämföras med 
Nilssons (2005) resonemang om vilka olika orsaker, syften och ambitioner som kan finnas till 
varför en ledarskapsutbildning väljs att genomföras. 
 
Ytterligare en tolkning kan vara att organisationen i otillräcklig omfattning med aktören efter 
utbildningen har diskuterat, planerat, uppmuntrat och följt upp ett praktiskt och konkret infö-
rande och användning av ledarskapet så som det lärts från utbildningen. Detta för att ge effekt 
även på grupp- och organisationsnivå. Enligt bland andra Baldwin och Ford (1988), Holton 
och Baldwin (2003) och Burke och Hutchins (2007) så skulle en sådan avsaknad av dialog, 
planering, uppmuntran och uppföljning från organisationen medföra att aktörernas lärande 
inte överförs och kommer till nytta i den omfattning på grupp- och organisationsnivå som kan 
vara önskvärd och möjlig i deras organisationer. Istället skulle överföringen av aktörernas 
lärande hämmas eller rent av motverkas med en utebliven effekt i deras organisationer som 
resultat. Detta kan jämföras med överföringsavstånden enligt Holton och Baldwin (2003) i 
Figur 1, där risken är stor att överföringen inte når steg 4. 

5.3 Den positiva responsen – en förutsättning för positiv överföring 

Vissa aktörer har också beskrivit vad som gett dem positiva upplevelser, stöd, trygghet och 
inspiration i det ledarskap som lärts. Framförallt har det varit när de i sin arbetsvardag har 
samtalat om sina tankar och idéer om det som lärts med framförallt kollegor som har genom-
fört samma eller liknande utbildning. Det har också varit samtal i sammanhang där det har 
funnits en öppenhet och tillåtenhet bland kollegorna att kunna prata fritt och få stöd i tankar 
och reflektioner om det lärda ledarskapet. Detta hjälpte dem också att bli stärkta i och utveck-
la sitt ledarskap enligt dem själva. 
 
Denna öppenhet, lyhördhet, återkoppling och uppmuntran som vissa aktörer har upplevt från 
kollegor är sådana sociala signaler som kan tyda på att ett positivt överföringsklimat råder i 
dessa aktörers organisationer. Detta innebär enligt Rouiller och Goldstein (1993) i så fall att 
kollegornas beteenden i dessa fall har en främjande positiv effekt på överföringen av dessa 
aktörers lärande i deras dagliga arbete. Enligt studierna av bland andra Burke och Hutchins 
(2007), Holton et al. (2000) och Kirwan och Birchall (2006), skulle denna respons från aktö-
rens kollegor och kamrater vara de organisatoriska faktorer som har störst positiv påverkan på 
aktörens överföring av sitt lärande. Dessa förhållanden och möjligheter till samtal med kolle-
gorna för att utbyta råd och erfarenheter kan också visa på ett interaktionsutrymme i organisa-
tionen som gynnar ett utvecklingsinriktat lärande (Nilsson et al., 2011). 
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Vissa av aktörerna har också upplevt ett stöd, uppmuntran och förstärkning från överordnade. 
Detta upplever de ha gett dem en trygghet i användningen av det lärda ledarskapet i arbetet. 
Enligt studierna av bland andra Holton et al. (2000) och Kirwan och Birchall (2006) är detta 
ytterligare en av de organisatoriska faktorer som har störst positiv påverkan på överföringen 
och dess effekt för dessa aktörers lärande. Detta kan också tyda på att det i dessa aktörers or-
ganisationer finns ett utvecklingsinriktat ledarskap som stödjer och stimulerar aktörernas 
lärande och utveckling i deras dagliga arbete (Nilsson et al., 2011; Wallo, 2008). Det som kan 
begränsa interaktionsutrymmet och det utvecklingsinriktade lärandet i aktörernas hemorgani-
sation kan vara den avsaknad av nätverkande befriad från organisatoriska restriktioner som 
vissa aktörer beskriver sig uppleva. Detta diskuteras i kommande avsnitt. 

5.4 Den uteblivna responsen – att överföra utan organisatoriskt intresse 

Många av aktörerna beskrev att de upplevt sig agera på ett nytt och förändrat sätt i sitt ledar-
skap, men hade svårt att konkret beskriva på vilket sätt. De tror sig också använda det som 
lärts från utbildningen omedvetet i olika omfattning i sitt dagliga arbete. Aktörerna beskrev 
även att de upplevt sig ha ett förändrat förhållningssätt till medarbetare och situationer i det 
dagliga arbetet som de upplevt vara positivt för både dem själva och deras medarbetare. Dock 
uttrycker majoriteten av aktörerna att de upplever en osäkerhet i hur deras förändrade beteen-
den tas emot av deras omgivning. De är heller inte säkra på vilken effekt eller vilket resultat 
deras förändrade ageranden ger. Vissa aktörer har som tidigare nämnts också känt sig uteläm-
nade i sina försök att använda det som lärts. Dessa upplevelser kan tolkas bero på att åter-
koppling, intresse och/eller engagemang från medarbetare och överordnade sällan förekommit 
i deras dagliga arbete. Detta har aktörerna också beskrivit sig ofta uppleva. Som beskrevs i 
föregående avsnitt är stödet, återkopplingen och förstärkningen från kollegor och överordnade 
en av de organisatoriska faktorer som visat sig utgöra en stor påverkan på lärandeöverföring-
en. Ignorans från överordnade av det som lärts medför istället att det som lärts kvävs och 
därmed påverkar överföringen negativt. Dessa orsaker till upplevelserna hos aktörerna skulle 
alltså ha en negativ påverkan på överföringen av deras lärande enligt bland andra Baldwin och 
Ford (1988) och Kirwan och Birchall (2006). Detta oavsett om aktörernas upplevelser av den 
upplevda avsaknaden av återkoppling i denna studies empiri är objektiv eller subjektiv. 
 
Avsaknaden av respons från aktörens omgivning kan i sin tur också tyda på ett generellt mot-
verkande överföringsklimat i organisationen. Detta skulle enligt bland andra Holton et al. 
(2000), Rouiller och Goldstein (1993) och Yamnill och McLean (2001) ha en negativ påver-
kan på aktörens förmåga och motivation att överföra sitt lärda ledarskap till sitt dagliga arbete. 
Den uppmuntran och respons som aktörerna efterlyser skulle istället främja deras ansträng-
ningar att överföra sina nyvunna kunskaper och färdigheter. Detta skulle i så fall gynna över-
föringen och utvecklingen av aktörernas ledarskap (Burke & Hutchins, 2007; Holton et al., 
2000; Kirwan & Birchall, 2006). 
 
En möjlig orsak till att stöd och återkoppling från överordnade sällan förekommer kan vara att 
aktörernas organisationer ser den externa ledarskapsutbildningen som en isolerad utvecklings-
aktivitet. Den skulle alltså ses av organisationen som att vara tillräcklig för att skapa och eta-
blera en ny och utvecklad ledarskapskompetens hos såväl aktören som organisationen. Detta 
skulle i så fall medföra att organisationen inte ser något behov av fortsatt planering, stöd eller 
uppföljning av hur det ledarskap som lärts ska integreras och vidareutvecklas i det dagliga 
arbetet. Utbildningen ses av organisationen istället som en ensak mellan aktören och utbilda-
ren. Ett omedvetet agerande hos aktörerna utan respons från deras omgivning kan också 
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minska möjligheten för både aktörerna och deras organisationer att reflektera över och utvär-
dera det lärda ledarskapet så som det ageras. Detta skulle i så fall motverka överföringen och 
utvecklingen av lärandet (Baldwin & Ford, 1988; Holton & Baldwin, 2003). Denna tolkning 
stärks också av vissa aktörers uttalanden om att deras överordnade i högre grad skulle ha varit 
mer involverade i deras utbildning. 
 
De flesta av aktörerna har sagt sig sakna samtalen med kurskamraterna som var under utbild-
ningen. De upplever att någon form av externa nätverksträffar skulle vara värdefullt för att 
regelbundet kunna lyfta frågor och utbyta erfarenheter avseende deras ledarskap och det som 
lärts i detta. Aktörerna menar att detta skulle vara betydelsefullt och avgörande för dem för att 
kunna fortsätta utveckla sitt ledarskap. En tolkning av detta kan vara att de organisationsex-
terna interaktionsmöjligheterna är otillräckliga för aktörerna. Enligt Burke och Hutchins 
(2007) skulle nätverkande med kamrater kunna ha störst positiv påverkan på överföringen av 
lärandet för aktörerna till sitt dagliga arbete. 
 
Majoriteten av aktörerna framhävde framförallt värdet av återkopplingen och stödet de fick 
från kurskamraterna. Att dessa upplevelser kommer till uttryck hos aktörerna kan tänkas speg-
la bristen på stöd och återkoppling från överordnade och kollegor i deras egna organisationer 
som diskuterats ovan. Aktörerna betonade också värdet av det öppna och förtroliga samtals-
klimat som rådde i gruppen under utbildningen. Detta mycket tack vare det neutrala maktför-
hållandet dem emellan enligt aktörerna själva. Att de lyfter fram dessa upplevelser kan tänkas 
bero på att motsvarande interaktionsutrymme befriat från organisatoriska restriktioner saknas 
eller är otillräckligt i deras egna grupper eller organisationer (Nilsson et al., 2011). Som en av 
aktörerna uttryckte det, ”det var något magiskt där de höll utbildningen, men vet inte vad det 
berodde på eller hur det skulle kunna åstadkommas i arbetsvardagen”. Avsaknaden av sam-
tals- och arbetsformerna från utbildningen kan alltså tolkas som att spegla en generell avsak-
nad av ett motsvarande främjande överföringsklimat i hemorganisationen. Om aktörernas av-
saknad av utbildningsgruppen är ett uttryck för avsaknad av ett positivt överföringsklimat i 
deras hemorganisation skulle detta i så fall ha en negativ inverkan på deras försök att överföra 
det som lärts i utbildningen. Som Bergman (2009) beskriver så skulle organisationsinterna 
ledarskapsutvecklingsgrupper kunna främja aktörernas lärandeöverföring. Den stora betydel-
sen av kamraters stöd och återkoppling för en positiv överföring har i övrigt diskuterats i fö-
regående avsnitt. 

5.5 Den motverkande responsen – att överföra under motstånd 

Vissa aktörer beskrev hur de ibland kunde uppleva ointresse, oförståelse och ifrågasättande 
från kollegor och medarbetare när de agerade i det ledarskap som lärts. Aktörerna upplevde 
att detta försvagade deras motivation och ambition att lyfta fram och etablera sådant som lärts 
från utbildningen i deras hemorganisationer. Ett sådant förändringsmotstånd inom organisa-
tionen skulle enligt bland andra Kirwan och Birchall (2006), Rouiller och Goldstein (1993) 
och Tracey et al. (1995) ha en negativ påverkan på aktörernas möjligheter att överföra och 
utveckla sitt lärande. Dessa former av bestraffningar och sociala signaler skulle indirekt på-
verka aktörernas motivation och attityd till att överföra sitt lärande. Detta oavsett om aktörer-
nas upplevelser är subjektiva eller har en reell motsvarighet. 
 
I många fall har skillnader också kunnat skönjas mellan aktörers önskemål, behov och ambi-
tioner att föra in och använda det lärda ledarskapet, och deras överordnades inställning och 
attityd till detta. Flertalet aktörer har upplevt att deras överordnade har haft för mycket fokus 
på konkreta verksamhetsresultat och samtidigt visat för lite intresse för aktörernas ansträng-
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ningar att föra fram och använda det ledarskap som lärts. Aktörernas upplevelser i denna stu-
die kan relateras till vissa studier som Bass (2008) nämner. Där har undersökningspersoner 
uppfattat det som att prestation avseende teknisk kompetens och ledningsstrukturella frågor 
varit viktigare i deras hemorganisation än utvecklandet av ledarskapsförmågan. Detta skulle 
kunna vara fallet även för aktörernas organisationer i denna studie. I så fall signalerar deras 
överordnade att förnyelse och förändringar av ledarskapet i organisationen inte prioriteras 
eller värderas. Konsekvenserna kan då bli att aktörerna betraktar sina utbildningar som irrele-
vanta för dem (Bass, 2008; Burke & Hutchins, 2007). En sådan nedprioritering av utövandet 
av det lärda ledarskapet skulle enligt Kirwan och Birchall (2006) utgöra ett direkt hinder mot 
överföringen av aktörernas lärande. Sådana signaler från de överordnade kan också ha en ne-
gativ indirekt påverkan på aktörernas attityd och motivation att lära och utvecklas (Baldwin & 
Ford, 1988; Rouiller & Goldstein, 1993). Detta kan då också utgöra ett indirekt hinder för 
överföringen av deras lärande till det dagliga arbetet. 
 
Ovanstående signaler från medarbetare, kollegor och överordnade kan också tyda på ett över-
föringsklimat i dessa organisationer som motverkar aktörens försök att överföra det ledarskap 
som lärts (Rouiller & Goldstein, 1993). Dessa attityder och förhållningssätt kan också tyda på 
att arbetsmiljön och ledarskapet generellt i organisationen är mer anpassningsinriktat än ut-
vecklingsinriktat. I dessa organisationskulturer och normer är i så fall inte den vidare utveck-
lingen av lärandet, eller diskussioner om detta, något eftersträvansvärt. Istället kan dessa or-
ganisationer tänkas verka mer för stabilitet än för nytänkande (Nilsson et al., 2011; Wallo, 
2008). Detta skulle i så fall motverka användningen och den fortsatta utvecklingen av aktö-
rernas nya kunskaper och färdigheter i praktiken. I sin tur skulle detta utgöra ett hinder för 
lärandet och utvecklingen för både aktörerna och deras organisationer. 
 
Att flertalet av aktörerna upplever motstånd på grund av överordnades ageranden, kan också 
tyda på att de överordnade har ett ledarskap som i många aspekter skiljer sig från det ledar-
skap som aktörerna har lärt. I och med detta kan rollkonflikter uppstå när aktörernas och deras 
överordnades beteendemönster skiljer sig åt. Enligt Bass (2008) kan detta medföra en negativ 
inverkan på överföringen av det ledarskap som lärts av aktörerna. Det upplevda motståndet 
från överordnade kan också tänkas bero på att det saknas en överenskommen planering och 
strategi om hur det som lärts från utbildningen ska integreras i det dagliga arbetet. Om en så-
dan samsyn saknas, eller upplevs som otillräcklig av aktörerna, motverkar detta i så fall en 
positiv överföring av dessa aktörers lärande (Baldwin & Ford, 1988; Burke & Hutchins, 
2007). I linje med detta, och som diskuterades i föregående avsnitt, så kan det upplevda mot-
ståndet också bero på att aktörers organisationer betraktar ledarskapsutbildningen som en iso-
lerad utvecklingsaktivitet som inte är satt i ett organisatoriskt sammanhang. Aktören har då 
nya lärda beteenden och tankesätt från utbildningen tillsammans med en drivkraft att överföra 
dessa till sin hemorganisation. Dock gör motståndet i hemorganisationen att aktören behöver 
kämpa för att kommunicera och etablera det som lärts. Detta troligtvis därför att övriga i or-
ganisationen är kvar i gamla beteenden och tankesätt, och kanske inte förstår vad det nya lä-
randet innebär. Aktören får i så fall dra ett stort lass i att själv åstadkomma förändringar i le-
darskapet hos både överordnade, kollegor och medarbetare. Denna tolkning stärks också av 
vissa aktörers uttalanden om att de hade upplevt det som en fördel om övriga kollegor och 
överordnade hade gått samma utbildning. Detta för att få enade synsätt och kunna göra sig 
förstådda i det använda ledarskapet i hemorganisationen. Detta isolerade lärande kan medföra 
ett mycket starkt hinder för ledaren att överföra och vidareutveckla sitt lärande i sitt dagliga 
arbete (Bass, 2008; Holton & Baldwin, 2003). De typer av hinder som diskuterats ovan kan 
också förklara andra upplevelser hos aktörerna enligt följande avsnitt. 
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5.6 Att uppleva förmåga men inte möjlighet 

Majoriteten av aktörerna upplever att bristen på tid är ett hinder i arbetsvardagen för att an-
vända och reflektera över det ledarskap som lärts. Många av dem menar att det övriga dagliga 
arbetet ofta tar för mycket tid för att de även hinna arbeta med sitt ledarskap. Aktörerna be-
skriver att de oftast ger arbetet med ledarskapet lägre prioritet än det övriga dagliga arbetet. 
Detta kan ses som att aktörerna gör en åtskillnad mellan ett dagligt arbete med dess problem 
och utmaningar, och arbetet med att utöva och utveckla sitt ledarskap. Vidare kan detta ses 
som att aktörerna upplever arbetsvardagen som ett hinder snarare än en tillgång och naturlig 
del i sitt lärande. 
 
En tolkning i detta kan vara att aktörernas överordnade inte är tillräckligt medvetna om det 
behov av tid och mandat som aktörerna har efter utbildningen för att använda och reflektera i 
sitt lärda ledarskap. Möjligtvis har aktörernas normala höga arbetsbelastning därför inte an-
passats i tillräcklig omfattning av deras överordnade efter utbildningen. Detta för att ge dem 
tillräckligt med handlingsutrymme för att öva och reflektera i det dagliga arbetet. En tolkning 
är alltså att det i dessa fall har saknats mer strukturerade planer mellan aktörerna och deras 
överordnade för att ge både tid och mandat att överföra det ledarskap som lärts. Detta medför 
att agerandet i det lärda ledarskapet inte blir en naturlig, kontinuerlig och efterfrågad del i det 
dagliga arbetet. Det medför också att överföringen påverkas negativt (Holton & Baldwin, 
2003). Aktörernas upplevelser och beteenden kan också bero på att deras överordnade agerar 
på ett sätt som skapar och förstärker denna åtskillnad och prioritering. Ett sådant agerande kan 
vara, som diskuterats i föregående avsnitt, att överordnade själva nedprioriterar arbete med 
utvecklingen av ledarskap istället för att integrera det i aktörernas dagliga arbete. Ett sådant 
synsätt och agerande hos överordnade skulle också kunna innebära att aktörerna omedvetet 
påverkas av, och anammar detta förhållningssätt, både till sitt eget lärande och till lärande i 
organisationen generellt. Därmed uppstår ett indirekt hinder för aktörerna i överföringen av 
deras lärande (Baldwin & Ford, 1988; Rouiller & Goldstein, 1993). Detta kan också tyda på 
ett ledarskap och en arbetsmiljö som är övervägande anpassningsinriktad i dessa organisatio-
ner (Nilsson et al., 2011; Wallo, 2008). 
 
Den upplevda bristen på tid för att utöva det ledarskap som lärts kan också tänkas vara sub-
jektiva upplevelser hos aktörerna som är orsakade av andra omedvetna hinder. Sådana orsaker 
skulle kunna vara brist i egen disciplin, planering eller strukturering av egen arbetstid. Detta 
skulle i sin tur kunna vara orsakat av den brist på organisatoriskt stöd och uppföljning som 
diskuterats ovan. 
 
I detta och föregående avsnitt har vissa möjliga subjektiva upplevelser hos aktörerna diskute-
rats, exempelvis upplevelser av förändringsmotstånd, avsaknad av respons och brist på hand-
lingsutrymme i att utöva det ledarskap som lärts. Detta kan få till följd att även om deras 
hemorganisationer objektivt sett har gett aktörerna praktiska och konkreta möjligheter att ut-
öva det lärda ledarskapet, kommer dessa möjligheter ändå inte att tas tillvara fullt ut av aktö-
rerna. Detta på grund av att organisationerna i dessa fall inte har hanterat orsakerna till de 
motverkande subjektiva upplevelserna av att hinder finns i att använda lärandet i det dagliga 
arbetet (Ellström & Hultman, 2004; Nilsson et al., 2011). 
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5.7 Att uppleva ansvar men inte förutsättningar 

De flesta av aktörerna i denna studie har upplevt att de själva har det fulla ansvaret att skapa 
den tid som behövs för att utöva det ledarskap som lärts. Samtidigt har de beskrivit sina upp-
levelser av det inte funnits tidsmässiga förutsättningar eller stöd från överordnade i detta. Det-
ta kan ha sin orsak i att överenskommelser om strategier, målsättning och ansvarsfördelning 
avseende överföringen och integreringen av deras nyvunna kunskaper och färdigheter till det 
dagliga arbetet saknats eller har varit otillräckliga mellan aktörerna och deras överordnade 
före utbildningen. Det kan också tänkas ha sin orsak i att överordnade inte tillräckligt ofta har 
fokuserat på, visat intresse för, eller anpassat förutsättningarna i aktörernas dagliga arbete för 
att ge det utrymme och de möjligheter som aktörerna upplevt sig behöva. Detta sammantaget 
kan tolkas som att dessa aktörers organisationer möjligen till stor del lägger ansvaret och bör-
dan på aktörerna själva att överföra och vidareutveckla det lärda ledarskapet i organisationen. 
 
Många av aktörerna har gett uttryck för en frustration i att ha ansvaret men inte alltid förut-
sättningarna. Samtidigt har de ibland upplevt brister på förståelse och intresse från kollegor 
och medarbetare. Dessa uttryck kan relateras till Bass (2008) påstående, att bördan för utveck-
lingen av ledarskapet inte kan förskjutas från organisationen till aktören som individ. Detta 
medför i så fall att aktören kommer att bli frustrerad när dennes försök att förändras och ut-
vecklas inte får någon betydelse när dess organisation som helhet förblir oförändrad. 

5.8 Glömskan och avmattningen – det egna lärandets varaktighet 

I diskussionen som hittills förts har det framkommit ett antal organisatoriska faktorer som kan 
tänkas motverka en positiv överföring av aktörernas lärande. Troligt är att alla dessa faktorer 
generellt bidrar till att orsaka en avmattning i aktörernas energi, motivation, ambition och 
inspiration att använda det som lärts i det dagliga arbetet. Exempelvis kan ett upplevt otill-
räckligt stöd och återkoppling från aktörernas omgivning bidra till en minskad motivation hos 
aktören. Även en upplevd närvaro av motstånd från omgivningen i utövandet av det som lärts 
kan orsaka detta. Likaså kan självförtroendet sänkas hos aktören på grund av upplevd brist på 
konstruktiv återkoppling på deras nya beteenden. Det som framkommit i empirin som till viss 
del kan kompensera denna avmattning är samtalen med framförallt kollegor som nyligen själ-
va har genomfört liknande kompetensutveckling i sitt ledarskap, som många av aktörerna 
upplever ge dem påfyllnad av energi och motivation. 
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6 SLUTSATSER, IMPLIKATIONER OCH FORTSATT 
FORSKNING 

Som en återkoppling till studiens syfte och frågeställningar redogör detta kapitel för de slut-
satser som kan dras från föregående diskussion. Efter slutsatserna behandlas möjliga implika-
tioner av dessa slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

Vilken syn har då de studerade ledarna haft på en ledarskapsutbildning? Generellt har de 
studerade ledarna före utbildningens genomförande upplevt en osäkerhet i vad en ledarskaps-
utbildning ska resultera i för dem själva och deras organisation. Deras egen syn och förväntan 
på en ledarskapsutbildning har generellt främst varit att få en personlig utveckling och en stör-
re framtoning och ökat självförtroende som ledare i sin yrkesroll. Det är mer sällan deras för-
väntan har varit att utveckla en relationell kompetens i ledarskapet, eller att utbildningen har 
setts som att relatera till konkreta behov, frågor eller problem i deras arbetsvardag. 
 
Hur har de studerade ledarna upplevt överföringen av sitt lärande från sin ledarskapsutbild-
ning till sitt dagliga arbete? Generellt har det största värdet av utbildningen upplevts vara den 
personliga utvecklingen tillsammans med nya tankar och insikter. Ledarna har upplevt en 
större självmedvetenhet, ett ökat självförtroende och ett förändrat sätt att agera i sin ledarroll, 
men är generellt osäkra på hur och när de använder det ledarskap som lärts, eller vilken effekt 
och nytta det har i deras omgivning. De upplever också att de har ett fullt eget ansvar att an-
vända och upprätthålla det ledarskap som lärts, men att de ofta samtidigt har brist på tid att 
använda och reflektera i detta. Ett bristande intresse, återkoppling och stöd från främst över-
ordnade upplevs generellt också som påtagligt, där både överordnade och de själva nedpriori-
terar användningen av det ledarskap som lärts. De studerade ledarna upplever också att de 
saknar möjligheten att föra dialog med andra ledare i jämförbara roller och arbetssituationer 
för att upprätthålla och utveckla sin ledarskapskompetens. Generellt upplevs också kompeten-
sen, självförtroendet, drivkraften och tron på att använda det ledarskap som lärts sjunka och 
mattas av efter utbildningen. 
 
Har de studerade ledarnas organisation haft en påverkan på överföringen av deras lärande, 
och i så fall på vilket sätt? 
Baserat på ledarnas upplevelser relaterat till studiens teoretiska referensram finns det ett antal 
organisatoriska faktorer som kan ha påverkat överföringen av ledarnas lärande. En sådan fak-
tor kan framförallt vara att organisationen före utbildningen inte har satt upp tillräckligt kon-
kreta mål med utbildningen. Det kan alltså saknas en konkret och uttalad målsättning och 
överenskommelse mellan ledaren och dennes överordnade om vilken effekt och nytta utbild-
ningen ska ha på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det kan antas att organisationerna 
sällan är tillräckligt medvetna om vilka faktiska intressen, problem och behov hos ledarna och 
dem själva som ligger till grund för att genomföra en ledarskapsutbildning. Detta kan ofta 
göra att ledarskapsutbildningen i huvudsak resulterar i individuella inre tankar och personligt 
självförverkligande, ibland utan direkt koppling till organisatoriska behov. Det kan också ska-
pa en osäkerhet hos ledarna efter utbildningen i huruvida det ledarskap de lärt är relevant för 
deras organisation. 
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En annan organisatorisk faktor som kan påverka överföringen av ledarnas lärande kan vara att 
organisationerna ofta saknar strategier och ansvarsfördelning för överföringen och integre-
ringen av det som ledarna har lärt. Möjligtvis finns en organisatoriskt överdriven tilltro till 
vilka förändringar en ledarskapsutbildning ensam kan åstadkomma i organisationen. Organi-
sationen använder en extern ledarskapsutbildning som en isolerad utvecklingsaktivitet utan att 
sätta den i ett organisatoriskt sammanhang. Ledarnas organisationer ser utbildningen som att 
vara tillräcklig för att skapa och etablera en ny och utvecklad ledarskapskompetens hos såväl 
aktören som organisationen. Organisationen lägger därmed ett för stort ansvar på ledarna själ-
va att säkerställa överföringen och upprätthållandet av det ledarskap som lärts. Detta gör att 
ledarnas övriga arbete inte anpassas och utformas för att ge dem nödvändigt handlingsutrym-
me i sitt utövande. Dessutom är ofta uppföljning och utvärdering av lärandeöverföringen otill-
räcklig. Dessa organisatoriska faktorer kan ses vara orsak till bristen på stöd och återkoppling 
från ledarnas överordnade. De kan också ses vara orsak till den upplevda bristen på tid och det 
totala ansvaret för att använda det som lärts hos de studerade ledarna. 
 
Ytterligare en slutsats är att de studerade ledarnas upplevelser kan vara orsakade av att deras 
organisationer är mer anpassningsinriktade än utvecklingsinriktade. Organisationerna har i så 
fall en för hög prioritering av resultatinriktade aktiviteter, och för stor avsaknad av respons, 
uppmuntran, stöd, utmaning och återkoppling på det ledarskap som lärts. Prestation avseende 
teknisk kompetens och ledningsstrukturella frågor blir alltså viktigare än utvecklandet av le-
darskapsförmågan i ledarnas hemorganisation. Sannolikt förekommer det också i många fall 
ett ledarskap hos överordnade som skiljer sig från det ledarskap som ledarna lärt från sina 
utbildningar. Dessa organisatoriska faktorer kan ses vara orsak till bristen på intresse, enga-
gemang, stöd och återkoppling från ledarnas omgivning. 
 
De organisatoriska faktorer som nämnt ovan bidrar alla till att hämma överföringen av det 
lärande som tillägnats från ledarskapsutbildningen. Påverkan sker framförallt genom att le-
darna upplever brist på möjlighet att använda sitt lärande, men också att deras motivation till 
att göra det mattas av. En återkoppling kan göras till Holtons (1996) överföringsmodell i 
Figur 3. Enligt denna skulle de organisatoriska faktorerna enligt slutsatserna ovan ha en mot-
verkande effekt på ledarnas individuella prestationer och därmed på det organisatoriska resul-
tatet. I många av de empiriska fallen kan det alltså ha skapats ett kognitivt lärande i utbild-
ningen. Dock kan detta lärande till stor del ha stannat inom individen i form av tankar, ambi-
tioner och reflektioner som sällan resulterat i ett agerande till nytta för organisationen. Enligt 
Holton och Baldwins (2003) modell för överföringsavstånd på sidan 6, skulle de organisato-
riska förhållandena alltså medföra att lärandeöverföringen riskerar att inte nå nivå 4 eller läng-
re. Som många av undersökningspersonerna också har beskrivit, så har de mest haft egna tan-
kar och reflektioner om det som lärts. Detta utan att direkt vara medvetna om de använder 
detta lärande eller vilken responsen är på det. Överföringen av lärandet från utbildningen till 
aktörernas hemorganisation kan i dessa fall därmed ha överförts till och integrerats i deras 
dagliga arbete i en lägre omfattning än vad deras utbildning har syftat till. 
 
Utifrån vissa av de studerade ledarnas upplevelser har det dock visat sig att det också kan fin-
nas ett flertal faktorer i organisationer med en positiv påverkan på överföringen av deras 
lärande. Den öppenhet, lyhördhet, återkoppling och uppmuntran som vissa aktörer har upplevt 
från kollegor och överordnade är sådana sociala signaler som kan tyda på att ett positivt över-
föringsklimat råder i dessa organisationer. Dessa förhållanden kan också visa på ett interak-
tionsutrymme i organisationen som gynnar ett utvecklingsinriktat lärande. De överordnades 
beteenden kan också tyda på att det i dessa organisationer finns ett utvecklingsinriktat ledar-
skap som stödjer och stimulerar aktörernas lärande och utveckling i deras dagliga arbete. 
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6.2 Implikationer 

Oavsett om handlingsutrymme, interaktionsutrymme, stöd och uppmuntran skulle finnas och 
ges i organisationen ur en objektiv synvinkel, är många av ledarnas upplevelser i denna studie 
att det organisatoriska stödet och responsen ändå är otillräckligt för att de ska lyckas överföra 
och utveckla det ledarskap som lärts. Studiens teoretiska referensram tillsammans med empi-
rin understryker betydelsen av en organisations medvetenhet, ansvar och agerande i att ge 
ledaren nödvändiga praktiska och mentala förutsättningar i dennes dagliga arbete att utöva 
och vidareutveckla det ledarskap som lärts och som organisationen är i behov av. Bass (2008, 
s. 1070, egen övers.) menar att: 

Organisatoriska policyer och praktiker kan vara felaktiga, inte individuella ledares prestationer. 
 
Det som kan ses som relevant är vilka steg enligt modellen för överföringsavstånd i Figur 1 på 
sidan 6 som organisationen medvetet eftersträvar med utbildningen, men som också är möjli-
ga för organisation att uppnå. Om organisationer har som mål att nå steg 4 eller längre så för-
utsätter detta enligt Holton och Baldwin (2003) att organisationers sociala system och proces-
ser stödjer en fortsatt läroprocess efter utbildningen och att de är integrerade i de läraktiviteter 
som initieras. Här finns också anledning att återkoppla till Holton och Baldwins (2003) ram-
verk i kapitel 2.4 för att hantera system för överföring av lärande, där kompetensutveckling på 
detta sätt kan systematiseras och integreras i organisationens dagliga verksamhet. Planerade 
interventioner såväl före, under som efter utbildningen menar författaren på ett avgörande sätt 
kan påverka möjligheterna att främja individuella och organisatoriska prestationer. Bass 
(2008) och Svensson (2010) resonerar om beroendet mellan den lärandes omvärld och kvali-
teterna i det förändrade agerandet i relation till denna omvärld. Enligt deras resonemang kan 
inte ansvaret för kvaliteten på ledarnas lärda beteenden ensamt läggas på vare sig den lärande 
eller dennes organisation. Istället menar de att det finns ett delat och gemensamt ansvar i att 
skapa förutsättningar för en positiv överföring av lärandet. 
 
Vad som är främjande respektive hindrande faktorer för användning och utveckling av ett 
lärande i det dagliga arbetet kan också uppfattas olika från individ till individ. Ett beteende 
hos en överordnad kan till exempel uppfattas som stödjande hos en individ men som motver-
kande enligt en annan individ. Därför kan den kontinuerliga dialogen mellan den lärande och 
dennes organisation vara viktig för att säkerställa vilka egentliga behov som ligger bakom de 
lärandes upplevelser för att finna de specifika lösningarna på just dessa behov. 
 
Som Bass (2008) nämner kan en organisation också dra fördel av att låta lärandet och den 
eventuella förändringen i ledarskapet ta sin början i toppen av organisationen, för att skapa en 
högre grad av organisatorisk förankring. Organisationen kan dra nytta av att ha en egen med-
vetenhet om vilket ledarskap som råder och vilket ledarskap som önskas i och med valet av 
utvecklingsinsatser för sina ledare. Även studien av Day (2001) är intressant i detta samman-
hang. Den behandlar både skillnaden mellan ledar- och ledarskapsutveckling, och hur utveck-
ling av ledarskap kan integreras i ett pågående organisatoriskt arbete. Troligt är också att en 
ökad planering, reflektion och utvärdering av överföringen av det lärda ledarskapet gemen-
samt mellan ledaren och dennes organisation inte bara främjar överföringen och utvecklingen 
av lärandet i sig, utan även ger organisationen en ökad kompetens att effektivt utveckla kom-
petens i organisationen. 
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Resultatet av denna studie tyder på att ett lärande i ledarskap generellt tenderar att bli en en-
sak mellan individen och utbildaren, där endast ledaren förändras i organisationen, ofta tillfäl-
ligt och avtagande. Sannolikt kan det finnas en organisatoriskt överdriven tilltro till vilka för-
ändringar en ledarskapsutbildning ensam kan åstadkomma. Därför kan det finnas anledning 
att sätta externa ledarskapsutbildningar i ett större organisatoriskt sammanhang, där nödvän-
diga behovsinventeringar (med chefer, kollegor, medarbetare, personalfunktionsrepresentanter 
och fackliga representanter) får en större betydelse för vilka förändringsinsatser som väljs för 
att tillgodose organisationens och ledarnas behov. Intressanta frågor blir om utbildningen är 
avsedd att ensam åstadkomma en organisatorisk förändring, och vilken organisatorisk föränd-
ring den i så fall syftar till. Dialogen mellan den lärande och dennes organisation, men också 
tillsammans med utbildaren kan bli central för en positiv överföring av lärandet. En sådan 
”tresidig” kommunikation avseende faktiska problem, behov, förutsättningar, förväntningar 
och gemensamma mål och syften kan hjälpa till att säkerställa nödvändiga och önskvärda 
kompetenser och åtgärder hos alla parter. Detta för att ytterligare underlätta överföringen och 
få en större effekt, nytta, varaktighet och generaliserbarhet i lärandet. 
 
Eftersom det trots allt inte är fullt realistiskt att skapa förutsättningar i en organisation som är 
perfekta för en optimal överföring av lärande, kommer det alltid att förekomma hinder i le-
darnas dagliga arbete som i olika omfattning motverkar överföringen av det ledarskap de lärt. 
Därför kan det vara av värde att det redan före utbildningen finns en medvetenhet om vilka 
dessa hinder är, och att utbildningen hjälper till att skapa ett lärande för hur dessa arbetsför-
hållanden kan hanteras i det dagliga arbetet. Detta innebär i så fall inte bara ett individuellt 
lärande i ett ledarskap, utan även ett lärande i hur detta ledarskap blir praktiskt möjligt att an-
vända i det dagliga arbetet med de förutsättningar som råder där. 
 
En fråga värd att ställa i sammanhanget är också om det överhuvudtaget är möjligt eller rim-
ligt att försöka sig på att utveckla en kompetens i ledarskap hos en enstaka individ. Om man 
till exempel utgår från Bolman och Deals (2005) definition av att ledarskap är en process mel-
lan flera individer snarare än en individuell personlig förmåga, kan det ses som möjligt att 
skapa ett lärande om vad ledarskap är, och att utveckla relevanta personliga förmågor och 
färdigheter i att vara ledare. Däremot blir det i detta fall svårare att i en organisationsextern 
utbildning kompetensutveckla en individ i ett sådant ledarskap som per definition då är något 
som existerar mellan individer snarare än hos en individ. Jackson och Parry (2008) menar att 
ledarskap är en process som delas och fördelas mellan chefer och medarbetare varför det är 
logiskt att inkludera hela arbetsgruppen i utvecklingsprogrammen. Ett mer rimligt externt 
lärande av enstaka ledare skulle i så fall vara att utveckla en kompetens i att i en organisation 
skapa, integrera och upprätthålla det ledarskap som där eftersträvas. Återigen kan frågan ses 
falla tillbaka på vilket det individuella och organisatoriska syftet med ledarskapsutbildningen 
är. 
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6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har fokuserat på organisatoriska faktorer som kan påverka och främja en positiv 
överföring av lärande. Ur studiens empiri går det dock att identifiera påverkande faktorer som 
även relaterar till utbildningen och de lärande som individer. Till exempel förutsätter en posi-
tiv överföring att utbildaren skapar ett lärande som motsvarar individens och organisationens 
förutsättningar och behov, och som lär deltagarna att överföra sitt lärande till sitt dagliga arbe-
te med sina specifika och unika förutsättningar. De lärandes individuella förutsättningar, för-
mågor och attityder till lärandet kan också ha betydelse för överföringen av lärandet. Exem-
pelvis kan individens motivation och motiv till att genomföra utbildningen ha en avgörande 
inverkan på tillägnandet och överföringen av lärandet. För att skapa en komplett bild av vad 
som påverkar överföring av lärande i ett visst fall, kan det vara nödvändigt att även studera 
och diskutera dessa faktorers påverkan. För att dessutom få en mer nyanserad, balanserad och 
objektiv bild av överföringen av ett lärande i ett visst fall kan det vara nödvändigt att även 
intervjua de lärandes underställda medarbetare, chefskollegor, överordnade och HR-
representanter, men i vissa fall även fackliga representanter i organisationen, för att fånga 
även deras upplevelser och perspektiv på överföringen av detta lärande. Som en fortsättning 
på studien kan också kunskap sökas om hur ledarna och deras omgivning upplever föränd-
ringarna och agerandet i de lärandes ledarskap efter en längre tid än vad som varit fallet i den-
na studie, för att bilda kunskap om varaktigheten i överföringen av lärandet i ett längre tids-
perspektiv. 
 
Som Nilsson et al. (2011) nämner så styrs kompetensutvecklingsinsatsers omfattning, inrikt-
ning och prioritering i organisationer ofta av tradition, modetrender och maktförhållanden. En 
utvidgning av denna studie skulle kunna vara att studera hur organisatorisk påverkan på över-
föring av lärande kan förstås utifrån olika organisatoriska perspektiv på kompetensutveckling. 
Detta kan ge alternativa synsätt och förklaringar på hur val av kompetensutveckling och dess 
överföring kan förstås på en organisatorisk nivå, vilket skulle kunna bidra med ytterligare 
kunskap om arbetsmiljöns påverkan på överföringen av lärandet. Exempelvis kan det vara 
intressant att studera de lärandes och deras överordnades anledningar och motiv till att 
genomföra en ledarskapsutbildning, samt vilka konsekvenser det får utifrån de fyra perspektiv 
som Nilsson et al. (2011) nämner (ledningsrationella perspektivet, humanistiska perspektivet, 
institutionella perspektivet och konfliktperspektivet) som till stora delar har sin grund i Bol-
man och Deals (2005) organisatoriska perspektiv. 
 
Befintliga studier inom överföring av lärande har oftast en kvantitativ forskningsmetodik. 
Även denna kvalitativa studies teoretiska referensram utgörs till största delen av teorier och 
studier som i grunden är av kvantitativ art. Därför kan det finnas anledning att göra ytterligare 
kvalitativa studier för att ge fler beskrivande bilder av överföring av lärande som socialt fe-
nomen, och att bidra med teorier relaterat till överföring av lärande som i större omfattning 
bygger på kvalitativa forskningsresultat. Dessutom kan det vara intressant att till skillnad från 
denna studie jämföra och relatera olika fenomen inom enskilda fall. 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 
 
Information till respondenten före inspelning: 
 
Tack för att du vill delta i denna studie. 
 
Som jag tidigare har nämnt så har studien till syfte att få ökad kunskap om ledares upplevda 
möjligheter att i sin hemorganisation tillämpa det som lärts från formella externa utbildningar 
i ledarskap. Detta för att skapa en ökad förståelse för vilka faktorer och omständigheter i leda-
rens organisation som har hjälpt eller hindrat dem i att tillämpa det som lärts. 
 
Jag intervjuar dig i form av tidigare medverkande på den aktuella ledarskapsutbildningen. 
 
För din information så är jag i oberoende ställning gentemot utbildningsföretaget eller någon 
annan organisation eller företag. 
 
För din information så är ditt deltagande är helt och hållet frivilligt. Under intervjun har du 
rätt att vägra svara på vilka frågor du vill, och om du så vill, avbryta intervjun. 
 
Min avsikt med denna intervju är förutsättningslöst samtala kring dina upplevelser av att kun-
na tillämpa det som lärts från den aktuella ledarskapsutbildningen. Vi samtalar kring det du 
själv anser vara intressant och relevant för dig rörande detta ämne. Känn friheten att när som 
helst opponera dig eller att ifrågasätta mina frågor eller tolkningar. 
 
Intervjun kommer att kretsa kring två teman. Det första är synen på ledarskapsutbildning som 
fenomen. Det andra temat är upplevelser av det praktiska tillämpandet av det som lärts i en 
ledarskapsutbildning. 
 
Intervjun kommer att spelas in 
 
Har du några funderingar kring detta? 
 
Då börjar vi själva intervjun. 
 
 
Intervjun och inspelning startar: 
 
Jag tänkte börja med några få frågor om ditt arbete, 
 

 Vilken är din roll i organisationen? 
 

 Vad innebär din roll? 
o (Vad respondenten gör, hur denne arbetar i ditt ledarskap i arbetsvardagen. 

Vad de lägger tid på etc.) 
 
 
 
 

 



   

Tema 1 – Undersökningspersonens syn på ledarskapsutbildning 
Om vi fortsätter samtalet med fokus på ledarskapsutbildning som fenomen, 
 

 Om du fritt får beskriva vad ledarskapsutbildning har inneburit för dig, hur skulle du 
beskriva det? 

o (Förväntningar, innehåll, syfte, …) 
 

 Vilken var anledningen till att du påbörjade den aktuella ledarskapsutbildningen? 
o (På vems initiativ utbildningen genomfördes etc.) 

 
 Vilka personliga förväntningar eller mål hade du med utbildningen? 

 
 Vad i utbildningen tyckte du var extra intressant eller värdefullt för dig? 

 
Tema 2 – Undersökningspersonens upplevelser av att använda sitt lärande i det dagliga 
arbetet 
Jag skulle nu vilja veta mer om dina upplevelser av möjligheten att i din arbetsvardag tillämpa 
det som lärts under utbildningen, 

 
 Så här en tid efter din utbildning, hur upplever du övergången från utbildningen till ar-

betsvardagen? 
o (Har du exempel på situationer i din arbetsvardag där du har provat att använda 

det som har lärts och upplevt att det har gått bra, att du har upplevt en positiv 
effekt? Kan du beskriva vad som hände? Hur upplevde du resultatet? Vad har 
du fått för reaktioner? Vad tror du bidrog till att det blev som det blev?) 

o (Har du några konkreta exempel på situationer där du har upplevt svårigheter i 
att använda det som har lärts? Vad hände? Vad upplever du kan vara orsaker?) 

 
 Vilken nytta upplever du att du har haft av utbildningen i ditt vardagliga arbete? 

 
 Upplever du att det finns något du hade velat ändra på för att ytterligare förbättra möj-

ligheten att tillämpa det lärandet? 
 

 Vilka resultat känner du att utbildningen har gett dig i din arbetsvardag? 
 

 Hur upplever du att dina förväntningar på utbildningen har infriats? 
 

 Hur upplever du intresset för din utbildning i din omgivning? 
o (Uppföljning? På vems initiativ?) 

 
 Din utbildning, är eller har den varit del i någon mer omfattande kompetensutveck-

lingsprocess eller organisationsutveckling för dig eller din organisation? 
 

 Har du något mer du vill säga som är viktigt för dig? 
 
Då tackar jag för detta. 
Då har jag stängt av inspelningen. 
Hur upplevde du intervjun? 
Är det något mer du vill tillägga? 

 



   

 

Information till respondenten efter inspelning: 
 
Arbetsgången är nu som följer: 

 Denna intervju kommer att föras över från tal till text. Denna text får du titta på om du så 
önskar. Meddela mig i så fall. 

 Alla data kommer att vara konfidentiella och informationsskyddade för att inte individer 
eller organisationer ska kunna identifieras i studien, enligt utskickad information. 

 Resultatet av alla intervjuer jag har gjort kommer att sammanfattas, analyseras och disku-
teras utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 Rapporten/uppsatsen kommer att läggas fram på Linköpings Universitet i januari 2012 
preliminärt. 

 Efter framläggning och eventuella korrigeringar kommer jag att mejla dig en länk till den 
slutliga rapporten så att du kan ta del av resultatet. 
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