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Förord 

Jag vill ta tillfället i akt att tacka min handledare Josef Fahlén, universitetslektor vid Umeå 

Universitet, för hans utmärkta stöd under mitt uppsatsskrivande. Jag vill även tacka de ledare 

som bidragit med sina personliga upplevelser av ledarskapsutbildning.  

 

Sammanfattning 

I denna studie undersökte jag ledares uppfattningar av ledarskapsutbildning samt hur de själva 

anser att ledarskapsutbildning påverkat dem. Detta gjorde jag genom kvalitativa intervjuer 

med avdelningschefer på ett företag i Sverige. Urvalet bestämde jag i syfte att ta del av 

ledares olika uppfattningar av ledarskapsutbildning. Urvalet styrdes samtidigt av det antal 

ledare som fanns att tillgå för tillfället av studiens genomförande, samt av studiens begränsade 

tidsram. Jag utformade en intervjumall i syfte att förbereda mig inför intervjuerna. Frågorna i 

mallen testade jag i en pilotstudie. Intervjuernas utformning förankrade jag hos företagets 

personalchef samt  VD. Åtta ledare blev tillfrågade om de ville delta på intervju. Samtliga av 

dessa var avdelningschefer varav sex av dem tackade ja. Jag valde att genomföra intervjuerna 

på avdelningschefernas arbetsplats. Intervjuerna spelade jag in för att sedan transkribera i sin 

helhet. Transkriberingarna analyserade jag genom att jämföra likheter samt olikheter mellan 

avdelningschefernas upplevelse av ledarskapsutbildning. Studiens resultat visade att ledare 

definierar ledarskapsutbildning väldigt olika. Resultatet av studien visade även att ledare hade 

olika åsikter angående ledarskapsutbildning. En del anser att ledarskapsutbildning bidrar med 

fördelar som ökad gemenskap i ledargruppen samt ett betryggande ställningstagande till 

utveckling från organisationens sida. Andra anser att ledarskapsutbildning också har en 

baksida där den förändring som ledarskapsutbildning medför, utgör stress samt påverkar 

ledaren negativt. Min tolkning av studien är att när ledare anammar den kunskap de tagit del 

av sker ett djupgående lärande. Det i sin tur innebär att ledaren tydligare förstår sin del i ett 

organisatoriskt sammanhang tack vare den ledarskapsutbildning hen genomgått. Min slutsats 

är att ledare i omfattande grad påverkas av ledarskapsutbildning. Vid ett initialt skede av 

ledarskapsutbildning är tydlighet vad gäller utbildningens syfte samt mål det primära för att 

ledare ska vara positiva till utbildningen. Ledare anser att utbildningen ska vara utvecklande. 

Organisationen skall ge dem utrymme för tid till reflektion samt genomförande av de 

förändringar som utbildningen innebär. Resultatet från denna studie visar även att ledares 

trivsel på arbetet påverkas av ledarskapsutbildning. Faktorer som organisationens struktur av 

utbildning, press till utveckling samt gemenskap mellan ledarkollegor är exempel på följder 



  

  

av utbildning som påverkar ledarnas trivsel. Ledare tycker det är viktigt att informationen 

kring utbildningen är tydlig samt att utbildningen har ett uttalat syfte. Ledarna anser även att 

de har ett eget ansvar att förvalta sin utbildning på ett effektivt sätt.  

 

Nyckelord: Arbetsgivare; Development; Kvalitativ; Leadership; Organisation; Organization; 

Training; Sensemaking; Utveckling 
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Inledning 

Företag har under decennier implementerat olika slags utbildningsinsatser av såväl praktiskt 

som teoretiskt slag (Andersson, 2000). Dessa insatser finns fortfarande och skapas utifrån 

behovet av att effektivisera organisationer (ibid). Utbildning kan idag betraktas som en 

investering i organisationers humankapital då kunskap är en viktig konkurrensfördel att 

underhålla inom dagens kunskapsstyrda arbetsliv (Ulrich & Brockbank 2007). Med denna 

infallsvinkel blir den mänskliga kunskapen helt avgörande för företagets utveckling samt 

expansion, därmed också för dess framtid (Andersson 2000). Utbildningar är en möjlighet för 

företag att forma ett önskvärt ledarskap som i sin tur skapar värde för företagets kunder, 

leverantörer samt övriga affärsintressenter – något som gynnar hela organisationen (Ulrich & 

Brockbank, 2007).  

Just ledarskapsutbildningar förser ledare med den specifika kunskap som krävs för att 

kunna utöva ett ledarskap inom organisationer (Dyhre, 2013). Något som inte bara påverkar 

ledaren samt organisationen utan även medarbetare. Detta visar en undersökning från 2014 

(Dahinten et. al.) som studerat vilka effekter ledarskapsutbildning för med sig. Studiens 

slutsats är att ledares deltagande i ett utvecklingsprogram ökar medarbetares organisatoriska 

engagemang samt utgör en nyckelförutsättning för en god personalförsörjning (ibid). Ledare 

implementerar alltså kunskap från ledarskapsutbildningar i sitt arbete vilket inte bara påverkar 

organisationen utan även influerar medarbetare positivt. Medarbetare som idag är 

organisationens viktigaste resurs (Ulrich & Brockbank, 2007). 

Idag fokuseras enligt ovan mycket forskning på det organisatoriska perspektivet av 

ledarskapsutbildning. Resultatet från en vetenskaplig studie, med samma forskarteam som 

den från 2014 ovan, visar att det finns en direkt koppling mellan ledarskapsutbildning samt 

ledares beteenden (Macphee et. al. 2014). Dock är studien en av få i sitt slag. 

Det saknas idag kunskap om hur ledare uppfattar ledarskapsutbildning. Det saknas 

även vetenskaplig redogörelse för vad ledare själva anser är betydelsefulla faktorer gällande 

ledarskapsutbildning. Denna studie bidrar med just detta; Ledares perspektiv av den 

ledarskapsutbildning de erfarit. Detta perspektiv är det viktigaste vi har för att förstå hur 

ledarskapsutbildningarna bör fungera (Andersson, 2000; Egedius, 2009; Iveroth & 

Hallencreutz, 2016; Macphee et. al., 2014; Ulrich & Brockbank, 2007). 
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Syfte & frågeställningar 

Denna uppsats ämnar bidra med beskrivningar samt tolkningar av ledares olika upplevelser av 

ledarskapsutbildning. Syftet operationaliseras utifrån nedanstående frågeställningar. 

 

I. Hur påverkar ledarskapsutbildning ledares trivsel på arbetet? 

II. Vad anser ledare är viktigt när det kommer till ledarskapsutbildning? 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs inledningsvis ledarskapsutbildningens organisatoriska utformningar 

samt mål. Detta ger bakgrund till nästa del som förklarar arbetsgivares syften med 

implementering av ledarskapsutbildning på arbetsplatser. För att bidra med förståelse till hur 

ledare påverkas av den förändring som ledarskapsutbildning innebär, redogörs i den tredje 

delen av avsnittet utbildningen ur ett förändringsperspektiv. Den fjärde och sista delen 

handlar om sensemaking som bakgrund för hur ledares individuella upplevelser av 

ledarskapsutbildning kan förstås.  

Ledarskapsutbildningens organisatoriska utformning samt 

mål 

Organisationer har olika mål med de olika ledarskapsutbildningar som implementeras i 

respektive organisation (Andersson, 2000). Ofta implementeras de i arbetet för att utveckla 

ledares förmågor samt beteenden för att på så sätt främja organisationens produktivitet (Ulrich 

& Brockbank, 2007). Andra mål kan till exempel bestå i att utveckla ledarens kunskap kring 

ett, för företaget lönsamt, område för utveckling som är avgörande för organisationens 

överlevnad (ibid).  

Eftersom de organisatoriska målen med ledarskapsutbildningar varierar så varierar 

även ledarskapsutbildningars utformning på en mängd olika vis för att de så effektivt som 

möjligt skall uppnå de organisatoriska mål de är utformade efter. Mentorskap samt praktik 

(Ulrich & Brockbank, 2007) syftar till att utveckla en mindre erfaren ledare med hjälp av en 

mer erfaren ledare, ibland kallad mentor. Mentorn har till uppgift att fungera som en slags 

lärare eller stödperson i de vardagliga arbetssysslorna. Detta, samt praktikperioder, anses 

utgöra billiga, enkla samt snabba lösningar på den kunskapsöverföring som måste äga rum 

vid nyanställningar. De här typerna av ledarskapsutbildningar är förmånliga därför att de ofta 
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innebär att den nyanställde inte har fullbetald lön, att det dagliga arbetet kan fortskrida utan 

uppehåll samt att organisationen kan lösa upplärningen internt istället för externt vilket leder 

till en minskad kostnad för organisationen.  

Diskussioner i smågrupper, videoinlärning, rollspel samt utvärdering belyses som 

andra fundamentala delar av ledares utbildning (Ulrich & Brockbank, 2007). Även Day 

(2003) redogör för vad som, enligt honom, är framgångsrika tillvägagångssätt för att utveckla 

ledare. Detta gör han genom att nämna 360-graders feedback, coaching, erfarenhetsbaserat 

lärande (action learning), nätverkande samt utmanande arbetsuppgifter (job assignments). 

360-graders feedback innebär att information inhämtas från flera olika perspektiv som ger en 

total bild av en ledares prestation. Något som möjliggör värdefull återkoppling. Perspektiven 

hämtas från medarbetare, kollegor, arbetsgivare samt kunder. Day menar att denna metod 

ökar ledarens egen självinsikt. Att öka ledarens självinsikt är ett önskvärt mål med 

ledarskapsutbildning enligt författaren. Inom action learning, som på svenska benämns 

erfarenhetsbaserat lärande, handlar lärandet om att ledaren utför moment som denne sedan 

drar lärdom av. Genom nätverkande med kontakter finns möjligheter att erhålla värdefull 

information, stöd samt nya affärsmöjligheter, vilket anses utveckla ledares 

ledarskapsbeteende. Vad Day till sist nämner som form av utbildning är så kallade 

jobbuppgifter (job assignments). Detta innebär att ledaren utmanas med obekanta 

arbetsuppgifter, vilket stimulerar ledarens fortsatta utveckling av dennes ledarskapsbeteenden 

(ibid). Day’s studie redogör för olika sätt att utforma ledarskapsutbildningar men däremot inte 

ledares uppfattningar av nämnda arbetsplatsinsatser.  

Ledarskapsutbildning ur arbetsgivarens perspektiv 

Arbetsmarknaden förändras över tid vilket påverkar den efterfrågade kompetensen på 

arbetsplatser (Andersson & Fejes, 2005). Detta är en anledning till varför arbetsgivare har ett 

kontinuerligt behov av att utbilda sina medarbetare. Det finns ett intresse i  att säkerställa att 

kompetensen på företaget matchar den kunskap som arbetsgivaren behöver för att 

organisationen över huvud taget ska kunna överleva.  Arbetsgivaren bör vidta åtgärder som 

går i led med den kunskapsutveckling som äger rum i omvärlden. Annars riskerar 

arbetsgivaren att snabbt konkurreras ut från arbetsmarknaden av andra företag som 

underhåller samt utvecklar sin kompetens. Ledarskapsutbildning är en del av de åtgärder som 

krävs och blir således en överlevnadsfaktor för arbetsgivaren. 
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Ledarskapsutbildning kan också vara en åtgärd för arbetsgivare i syfte att behålla sin 

personal på arbetsplatsen. Näslund och Jern (2015) beskriver under rubriken Inre 

arbetsmotivation att människor blir motiverade av att få utvecklas. Författarna beskriver också 

hur den personliga utvecklingen tar allt större plats i dagens arbetsliv. Motivation attraherar 

arbetskraft vilket ligger i varje arbetsgivares intresse. Ledarskapsutbildning kan alltså bidra 

till att arbetsgivarens varumärke stärks. På så vis attraheras andra ledare till organisationen (se 

Dyhre, 2013 för beskrivning av employer branding). 

 Ledare är nyckelpersoner i organisationer. De har stor möjlighet att hålla nere sjuktal, 

verka för en säkrare arbetsmiljö, skapa ett gott arbetsklimat samt arbeta i enlighet med de 

produktiva arbetssätt som organisationen väljer att utbilda ledaren i. De ekonomiska 

fördelarna med att ha välutbildade ledare är alltså många. Ledaren har även en betydande roll 

vad gäller att få med sig medarbetare vid organisationsförändringar (Granberg, 2008).  

 Arbetsgivare bör utbilda sina ledare på ett sätt som rustar dem med kunskap som kan 

bidra till dessa ekonomiska fördelar. Idag finns dock väldigt lite forskning om hur ledare 

uppfattar ledarskapsutbildning samt hur de själva påverkas av den. Macphee et. al. (2014) 

undersöker visserligen ledares uppfattningar av ledarskapsutbildning. Detta görs dock enbart 

inom branschen för vård och omsorg där samtliga av de ledare som undersöks har genomgått 

samma utvecklingsprogram. Ledares perspektiv inom olika branscher med andra 

utvecklingsprogram är således inte uppmärksammat i denna studie. 

 Ann-Louise Petersen (2016) undersöker rektorers roll som ledare i ett 

utvecklingsprojekt. Detta görs genom att undersöka lärares uppfattningar av sina ledare - 

rektorerna. Rektorernas egna uppfattningar av hur de själva upplever att deras roll påverkats 

av utvecklingsprojektet undersöktes inte i studien. Däremot beskriver Ellström, Löfberg och 

Svensson (2005) i sin vetenskapliga artikel – Pedagogik i arbetslivet, ett historiskt perspektiv 

att ledares synsätt kring ledarskap samt ledarskapsutbildning förändras i och med 

ledarskapsutbildning. Utfall av ledarskapsutbildning, så som ledares lärande (Wåglund, 1993) 

samt organisatoriska förutsättningar för ledares lärande (Nilsson, 2000) har förvisso 

undersökts. Studierna återger däremot ingenting om vad ledarna själva anser om 

ledarskapsutbildningarna i studierna. Ledares egna röster gällande ledarskapsutbildningar de 

själva genomgår bör även de bli hörda. 
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Ledarskapsutbildning innebär förändring 

Utbildning samt utveckling medför förändrade tankemönster för utbildningens deltagare 

(Weick, 1995). Detta har att göra med att en ledarutbildning ofta innebär förändrade eller 

utökade arbetsuppgifter på arbetsplatsen, vilket kräver nya beteenden för att ledaren skall 

kunna hantera dessa arbetsuppgifter. Utbildning kan föra med sig ett ökat ansvar på 

arbetsplatsen som en konsekvens av att de strukturella omorganiseringar som ledaren, med 

eller mot sin vilja, ställs inför. Det är konjunkturens föränderlighet som har en direkt koppling 

till organisationers förändringstryck (ibid). Organisationens förändringstryck påverkar de 

anställda inom organisationen till att även de genomgå förändring. Problematiken är huruvida 

de anställda inom organisationerna har förståelse för när, var samt varför förändringen äger 

rum eller drabbar just dem (ibid). Detta av olika anledningar. Exempelvis kan ledningens 

bristande information om förändringens orsak, art eller konsekvenser ligga bakom detta.  En 

konsekvens blir då att människan som berörs av förändringen inte finner några meningsfulla 

motiv till att genomgå denna förändring menar Andersson (2000). Om inte förändringen som 

ledarskapsutbildningen medför är begriplig för ledaren, kommer förändringen vara svårare att 

genomföra. Den kommer också mötas av ett trögare motstånd än vad den hade gjort om den 

var begriplig (Iveroth & Hallencreutz, 2016). För att den förändring som ledarskapsutbildning 

kan bidra med ska kunna gagna både arbetsgivare samt ledare krävs att samtliga berörda 

parter har förståelse för den förändring som utbildningen innebär. 

Sensemaking – hur förändring hanteras & förstås  

Arbetsgivaren bör inte enbart skapa förutsättningar för ledare att utbildas via 

ledarskapsutbildning utan också de rätta förutsättningarna för varje enskild individ. För att 

skapa dessa förutsättningarna krävs det att arbetsgivaren har förståelse för de ledare som 

genomgår utbildning samt dessa ledares personliga upplevelser av de konsekvenser som 

utbildningen medför (se Iveroth & Hallencreutz, 2016 för beskrivning av sensemaking). 

Iveroth och Hallencreutz är specialiserade inom organisatorisk förändring. De besitter både 

expertis samt mångårig erfarenhet av ämnet från arbetslivet. Titeln på författarnas verk lyder - 

Effective Organizational Change. Leading through sensemaking (2016). Boken beskriver hur 

människors så kallade sensemaking är avgörande för ett lyckat organisatoriskt 

förändringsarbete. Författarna grundar sina teorier i sin vetenskapliga forskning samt menar 

att den enskilde ledarens inställning till utbildning inte bara motiveras av exempelvis höjd lön 

eller förbättrade arbetsuppgifter. Författarna hävdar att sensemaking i detta sammanhang 
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handlar om hur människor skapar förståelse av de organisatoriska händelser som en 

ledarskapsutbildning medför. 

 Sensemaking som begrepp hjälper oss förstå hur människors motivation, drivkrafter 

samt känslor uppstår i förhållande till en förändring. Begreppet kan användas i ett 

sammanhang där man vill förstå ledarens inställning till ledarskapsutbildning. Teorin är 

därför användbar i denna studie då jag undersöker ledares personliga upplevelser av 

utbildning.  Ellström och Hultman (2004) menar att sociala samt personliga faktorer hos den 

enskilde individen är viktiga att begripa för att möjliggöra för god inställning, motivation 

samt högre närvaro vid ledarskapsutbildningar. 

Metod 

I detta avsnitt ges en redogörelse för vilken metod som använts för att fylla ut ovanstående 

identifierade kunskapsbrist samt förklaringar till  varför de specifika metoderna använts.  

Tolkningsperspektivet samt fenomenografin relateras här till arbetets syfte samt 

frågeställningar. Här presenteras också hur urval, bortfall, konstruktion av intervjumall, 

datainsamling samt bearbetning av insamlat material gått till. Resonemang kring 

hänsynstagande av etiska aspekter tas upp mot slutet av metodavsnittet samt på vilket sätt 

validitet samt reliabilitet säkerställts.  

Tolkningsperspektivet samt fenomenografi  

Detta är en samhällsvetenskaplig studie med pedagogisk inriktning. Studien behandlar ledares 

upplevelser av ledarskapsutbildning samt hur ledarskapsutbildning inverkat på dessa ledare. 

Ledare skapar personlig mening av ledarskapsutbildningar de deltagit i (se Iveroth & 

Hallencreutz, 2016, sensemaking). Det intressanta är att förstå vad ledarskapsutbildning gör 

med ledare. I Frank Elwells verk "Verstehen: The Sociology of Max Weber" från 1996 

beskrivs att tolkning skapar en förståelse av en individs inre värld. Studien baseras på att 

förståelse bildas genom att ta del av ledares upplevelser av ledarskapsutbildning (se 

Brinkmann & Kvale, 2013; Fejes & Thornberg, 2015). Materialet består av ledares olika 

versioner av ledarskapsutbildning. Ett tolkningsbaserat förhållningssätt utgjorde grunden för 

hur mitt arbete operationaliserades (Brinkmann & Kvale, 2013; Fejes & Thornberg, 2015). 

Inom kvalitativa studier är forskaren medskapare av studiens resultat (se Brinkmann & Kvale, 

2013).  
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Varje ledares individuella upplevelse av ledarskapsutbildning ska vara av lika stor vikt 

för studien. De enskilda upplevelserna utgör verkligheten för respektive ledare. Enligt Fejes 

och Thornberg (2015) lämpar sig fenomenografin för att beskriva samt analysera människors 

olika utsagor kring ett fenomen. Metoden är alltså lämplig för att beskriva samt analysera 

ledares olika upplevelser av ledarskapsutbildning. Ett tolkande förhållningssätt, min önskan 

att ta del av varje ledares enskilda upplevelser samt den fenomenografiska analysmetoden 

verkar på så vis tillsammans för att  besvara studiens frågeställningar.  

Urval samt praktiska aspekter  

Tid samt plats för utförandet av studien spelade en avgörande roll i vad studien kom att 

handla om. Jag befann mig i en avskild ort med få verksamma företag där endast ett av dem 

var stort nog för att tillgodogöra mig med den mängd material jag behövde. Företaget hade 

vid undersökningstillfället åtta verksamma ledare där några titulerades som avdelningschefer 

samt några som arbetsledare. Dessa personer bidrog till studiens empiri. Personerna benämns 

fortsättningsvis avdelningschef, ledare eller respondent. Urvalet föll sig naturligt då samtliga 

av företagets avdelningschefer skulle intervjuas i syfte att få ett så intressant samt fylligt 

resultat som möjligt. Ett större eller mindre urval var således inte ett alternativ. 

Företagets personalchef försåg mig med den information jag behövde för att komma i 

kontakt med de åtta avdelningscheferna. Personalchefen mailade information till respektive 

avdelningschef och informerade dem om att de inom kort skulle bli kontaktade av mig. Vid 

det tillfälle jag kontaktade dem redogjorde jag för de forskningsetiska förhållningssätt som 

studien vilar på (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer informerades respondenterna om syftet för studien enligt informationskravet, 

rättigheten till att själva bestämma över sin medverkan enligt samtyckeskravet, information 

om varsam förvaring av personuppgifter samt andra uppgifter som kan uppfattas känsliga 

enligt konfidentialitetskravet samt upplysning om att information som framkommer i 

undersökningen endast får användas för forskningsändamål enligt nyttjandekravet (ibid). 

De åtta avdelningscheferna hade vid intervjutillfällena fast anställning på olika 

avdelningar inom det undersökta företaget. De var då ansvariga över fem till 15 medarbetare 

var. Fem av de åtta avdelningschefer som ombads delta i studien kom att stå för det empiriska 

materialet. Tre stycken kunde ej delta vilket redogörs för i uppsatsens följande avsnitt. 
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Bortfall 

Bortfallet uppgick till tre personer. Två avdelningschefer kunde ej delta på grund av tidsbrist. 

Den tredje uteblev då intervjumaterialet från denne försvann på grund av tekniska problem. 

Hade fler avdelningschefer deltagit hade ett fylligare resultat kunnat redovisas. Bortfallet har 

påverkat studien då jag på grund av detta haft mindre material att tolka. Bortfallets art i form 

av kön, ålder eller etnisk tillhörighet redovisas inte här på grund av sekretesskäl 

(Vetenskapsrådet 2002). Att redogöra detta skulle riskera avdelningschefernas anonymitet.  

Intervjumall 

Intervjumallen strukturerades utifrån projektets tematiska forskningsfrågor. En mall 

utformades över de svar som frågorna troligen kunde föra med sig (se Fejes & Thornberg, 

2015, för beskrivning av utfallsrum). En semistrukturerad intervjuform utan fasta 

svarsalternativ genomfördes (Andersson & Szczepanski, 2015). Användandet av öppna 

frågeställningar har bidragit till att variationen i svaren ökat. Forskaren blir således inte 

styrande i samtalet. Samtidigt utgör intervjumallen, tillsammans med de utformade 

frågeställningarna, ramverket för hela intervjun (Andersson & Szczepanski, 2015; Brinkmann 

& Kvale, 2013; Bryman, 2011). Vid fenomenografiska studier är målet att blottlägga 

människors skilda uppfattningar kring ett fenomen (se Johansson från 2009 för beskrivning av 

essensen).  

Intervjufrågorna syftade till att undersöka upplevelser, men inte vilka upplevelser som 

helst på vilket sätt som helst. Till varje forskningsfråga utformades flera intervjufrågor så att 

jag hade möjlighet att närma mig svaret på forskningsfrågan ur olika synvinklar. Här följer 

exempel på två olika frågor som bägge ger svar vad ledaren anser är viktigt när det kommer 

till ledarskapsutbildning: ”Vad tillför ledarskapsutbildning dig som ledare?” samt ”Här är du 

före en ledarskapsutbildning. Här är du efter. Vad har förändrats? Hur?”. På detta vis 

användes frågorna för att rama in vad det var jag var ute efter att undersöka. 

Uppföljningsfrågor (Bilaga 2) utformades som komplement till intervjumallen i syfte 

att ha standardiserade gensvar på respondenternas uttalanden (Brinkmann & Kvale, 2013). 

Detta gav möjlighet till att på ett konsekvent sätt uppmuntra respondenterna att fördjupa sina 

svar. Risken för att jag skulle ställa ledande följdfrågor minskade också när 

uppföljningsfrågor strukturerades på detta sätt (Brinkmann & Kvale, 2013). 

En pilotstudie utfördes på två personer för att säkerställa att frågorna fungerade i 

förhållande till syftet (Brinkmann & Kvale, 2013; Bryman, 2011). En blankett (Bilaga 1) för 



 

 9 

inbjudan till intervju mailades ut till alla avdelningschefer. Respondenterna återkom med tider 

för intervjuer som sedan bokades in. 

Intervjuernas genomförande 

Sex stycken intervjuer spelades in på ljudfiler där sedan fem av dessa transkriberades i sin 

helhet av mig (se redovisat bortfall ovan). Allt empiriskt material som ligger till grund för 

studien samlades in under loppet av två veckor. Intervjuerna genomfördes i 

avdelningschefernas hemmiljö. Antingen på deras eget kontor eller på annan ostörd plats på 

företaget. Den naturliga miljön bidrog till ett mer avslappnat samtal. Något som anses leda till 

mer eftertänksamma svar på intervjufrågorna (Bryman, 2011). Varje intervju började med att 

jag inledde samtalet. Sedan fortsatte jag med en kort redogörelse för studiens bakgrund samt 

syfte. Därefter följde mina inledande frågor. Respondenten ombads tala utifrån egna 

erfarenheter av ledarskapsutbildning samt ta god tid på sig att tänka efter (se Bilaga 3). Detta 

för att lugna respondenten samt göra hen medveten om intervjuns syfte. Respondenten 

ombads även att gärna relatera sina utsagor till konkreta situationer för att göra dem lättare att 

förstå. 

Under intervjun intog jag en lyssnande, tillbakalutad samt något avvaktande roll. 

Framför allt försökte jag lyssna så uppmärksamt som möjligt samt komma med följdfrågor 

samt fraser (se bilaga 2) för att uppmuntra respondenten att fortsätta. Intervjuerna varade 

mellan 30 minuter upp till två timmar. 

Analysmetod 

Min analysmetod baseras på Brinkmanns och Kvales (2013) intervjuanalys med fokus på 

mening i intervjutexter. Metoden lämpar sig för studiens syfte att tolka ledares uppfattningar 

ur det transkriberade materialet. Vidare har Fejes och Thornbergs (2015) teknik för 

strukturerande av intervjudata använts till att tematisera materialet i beskrivningskategorier 

(se Figur 1 i resultatkapitlet nedan för en överskådlig bild av kategorierna). Efter att 

intervjuerna lästs igenom flertalet gånger (se Brinkmann & Kvale, 2013) komprimerades 

intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar för att reducera mängden data. 

Huvudinnebörden i det som sagts sammanfattades i några få ord (se Brinkmanns & Kvales, 

2013). Nedan följer ett exempel på hur jag gått till väga när en ledares uttalande 

komprimerats. 
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Det är roligt och intressant men man vill även ha lite bakgrund det är inte så kul att bara få ett papper 

kastat på sig: Du ska gå på kurs lixom. Man kan alltid lära sig någonting på det. Nämen det är kul med 

ledarskapsutbildningar, sen är det ju svårt ibland att kanske applicera saker på jobbet. För de som håller 

i utbildningen kanske inte alltid vet hur din verksamhet fungerar. 

 

Uttalandet ovan komprimerades till nedanstående tre korta men innehållsrika meningar. 

 

Ledarskapsutbildning uppskattas. Jag vill däremot ha bakgrund till utbildningen och önskar att den 

passar min verksamhet. Annars är den svår att applicera. 

 

När all data reducerats likt ovan genererades koder till var och en av formuleringarna. Sedan 

användes Fejes och Thornbergs (2015) metod för likhets- samt olikhetsschema för att 

analysera samt jämföra formuleringarna (koderna) med samt mot varandra (se Bilaga 4). 

Koder som berörde samma ämne räknades sedan samman vilket bidrog med en kvantitativ 

överblick av vad materialet handlade om, samt en indikation om vad ledarna valt att lägga tid 

på vid intervjuerna. När koderna inte passade befintliga teman skapades nya. På så sätt 

säkerställde jag att temana är ömsesidigt uteslutande. Återkommande teman blev då lätta att 

identifiera vilket gjorde att det blev möjligt att tyda mönster i ledarnas uttalanden. Mönstren 

gav exempelvis indikationer på vad ledarna anser är viktigt i förhållande till 

ledarskapsutbildning (Hallencreutz & Iveroth, 2016). Citatet i föregående stycke gavs kod 

fyra. Liknande koder skapade tillsammans tema 4 som vid ett senare skede namngavs Ledare 

uttrycker viktig aspekt vid ledarskapsutbildningars utformning. I koderna fanns vissa talande 

nyckelord. Temana med innefattande nyckelord relaterades till den frågeställning de ansågs 

beröra. Tema 4 relaterades till frågeställning II som lyder Vad anser ledare är viktigt när det 

kommer till ledarskapsutbildning?. Relaterat komprimerat svar löd: 

 

Ledarskapsutbildning uppskattas. Jag vill däremot ha bakgrund till utbildningen och önskar att den 

passar min verksamhet. Annars är den svår att applicera. 

 

 I svaret ovan ser vi nyckelorden Bakgrund samt Applicerbarhet i verksamhet. På detta vis 

kunde det koncentrerade svaret på ett enkelt sätt relateras till tema 4. Samtliga teman 

relaterades till den beskrivningskategori de ansågs beröra (se figur 1 nedan). 

Beskrivningskategorierna utgör studiens resultat.  

 Avdelningschefernas avsedda mening fick inte gå förlorad i sökandet efter lämpliga 

uttalanden (se Brinkmann & Kvale, 2013, för problematisering av den egentliga meningen). 

För att se materialet ur varje enskild respondents dimension blev det sista steget i analysen att 
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åter relatera de koncentrerade citaten till ett sammanhang där varje ledares hela intervju sågs i 

sin individuella helhet (se Fejes & Thornberg, 2015 för fenomenografins överblick av skilda 

uppfattningar; Johansson, 2009). 

Förförståelse 

Man kan ställa en mängd olika frågor till en text i en analys där de olika frågorna leder till 

olika innebörder (Brinkmann & Kvale, 2013). De frågor jag ställt denna studies text är 

avhängda min förståelse av ledarskapsutbildning. Jag har en bakgrund av att ha arbetat med 

ledarskap i organisationer. Denna bakgrund väckte mitt intresse för att undersöka området. 

Jag intresserar mig även för den personliga utveckling vi människor genomgår inom 

arbetslivet. Resultatet, som är en produkt av mitt eget analysarbete, är präglat av 

personalvetarprogrammet som är den universitetsutbildning jag gick vid utförandet av denna 

uppsats.  

 Det jag bär med mig sedan tidigare utgjorde förutsättningar för vilka svar som var 

möjliga utifrån de frågor jag valde att ställa (ibid). Exempel på detta är mina formuleringar av 

de frågor jag ställde gällande på vilket sätt ledare påverkas av ledarskapsutbildning; då både i 

intervjun samt vid analysarbetet. Genom frågans form förutsatte jag att ledarskapsutbildning 

påverkat ledare. Vilket bestämde ledarens möjliga svar på frågan. När en av mina 

frågeställningar dessutom formulerats Hur påverkar ledarskapsutbildning ledares trivsel på 

arbetet? förutsatte jag även att ledarskapsutbildning inte bara påverkar de ledare som 

genomgår den. Jag förutsatte också att denna påverkan bidrar till att ledares trivsel förändras 

på arbetsplatsen. Jag tog avstamp i min teoretiska referensram när jag utformade mina 

forskningsfrågor. Materialet innehåller samtidigt en mångfald av legitima tolkningar där 

perspektivet av vad som är meningen i texten även utgörs genom läsarens explicita perspektiv 

(ibid).  

Kvalitetskriterier  

 I forskningssammanhang diskuteras ofta arbetets kvalitet utifrån begreppen reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet har främst rötter inom den kvantitativa forskningen. Validitet rör frågan 

om huruvida forskaren undersökt det som ämnades undersökas vilket inom kvalitativa studier 

är en kvalitetskontroll som pågår under hela forskningsprocessen. Validitet handlar då om 

huruvida forskningsfråga, datainsamling samt analys överensstämmer (Brinkmann & Kvale, 

2013). I denna studie var avsikten att bidra med beskrivningar samt tolkningar av ledares 
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olika upplevelser av ledarskapsutbildning när det kommer till hur deras trivsel på arbetet 

påverkas av utbildning, samt vad ledarna anser är viktigt vid ledarskapsutbildning. Den 

fenomenografiska metoden är lämplig när det kommer till att fånga människors upplevelser 

av något. Analysen har utgått från fyra stycken beskrivningskategorier där ledarnas uttalanden 

kategoriserats efter dem samt vilken frågeställning de besvarar. Kategorierna har namngetts 

med en så tydlig koppling som möjligt till det empiriska materialet. Detta är ett signum för 

kvalitetskriteriet empirisk förankring. På grund av etiska skäl har dock inga citat redogjorts i 

texten vilket annars är vanligt vid kvalitativa intervjuer.  

 Kvale och Brinkmann (2013) beskriver inre kvalitetskriterier för en halvstrukturerad 

intervju och menar att målet är att de ska vara så innehållsrika som möjligt utan att bli för 

omfattande. Korta frågor med utförliga svar är därför att föredra. Det är önskvärt att svaren i 

intervjun i stor utsträckning tolkas under själva intervjun. Diskurskriteriet handlar om att 

frågorna som ställts är valida vilket här kan ifrågasättas. Det är svårt att göra en kvalificerad 

gissning av vad man ska fråga vid intervjutillfällen. Samtidigt som frågorna skulle vara öppna 

för att rymma ledares skilda uppfattningar får de heller inte vara för omfattande. Något som 

skulle leda till icke hanterbart material. Detta kräver forskarens erfarenhet samt goda 

hantverksskicklighet. Då jag inte besitter erfarenhet av att konstruera vetenskapliga intervjuer 

innebär det att i stort sett all tolkning av det insamlade materialet skedde efter intervjuernas 

genomförande. Dock har jag gjort vad jag kunnat för att vara känslig inför de olika 

meningsnyanser som visar sig i ledarnas svar. Jag har försökt introducera samt följa upp 

sidospår som jag uppfattat att ledarna anser är viktiga under intervjuerna (ibid). Något jag 

menar belyser intressanta aspekter i samtalet. 

 Utöver frågan om forskarens hantverksskicklighet säger även kunskapen forskaren 

samlat på sig under arbetets gång något om kvalitén på arbetet. Intervjuproducerad kunskap 

möts ofta av kritiska invändningar. En av de vanligaste är att intervjuer inte är kvantitativa 

och därför inte vetenskapliga. Vetenskap har historiskt sett oftast framställts kvantitativt. 

Inom forskningen idag har däremot kvalitativa analyser också en viktig plats. Jag upplever att 

den kvalitativa forskningsintervjun ger utrymme för en mängd olika tolkningar som kan bidra 

med rikare information kring ett fenomen. Forskaren är det känsligaste verktyget som finns 

för att undersöka mänskliga innebörder vilket möjliggör för annorlunda, nya förutsättningar 

att upptäcka vår omvärld. Kritiken som säger att kunskap från intervjuer är subjektiv, ogiltig 

fakta åskådliggör snarare kvalitativa metoders fördelar än nackdelar (ibid). Som nämnts 

tidigare i detta metodavsnitt avses varje ledares upplevelse stå i sitt eget sammanhang. Ett 

sammanhang vi kan lära av. Varje upplevelse innehåller kunskap som bidrar till studiens syfte 
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vilket innebär att intervju som metod är ett relevant tillvägagångssätt vars resultat beror på 

forskarens skicklighet snarare än begränsande kriterier för god kvalitet (ibid). Vetenskapen 

kan därmed förädlas genom den kvalitativa intervjumetoden. 

Etiska överväganden 

Det är viktigt att forskaren visar respekt för de personer hen intervjuat och inte utsätter dem 

för obehag under eller efter studien. Viljan att söka efter så mycket kunskap som möjligt och 

att samtidigt respektera intervjupersonernas integritet är ett dilemma vid intervjubaserade 

forskningsmetoder (Brinkmann & Kvale, 2013). Det undersökta företagets VD önskade att all 

information som kunde kopplas till det undersökta företaget skulle anonymiseras. Detta är 

anledningen till att ingen bakgrund eller information ges om det aktuella företaget. Jag har 

valt den väg jag anser säkrast för att inte äventyra ledarnas anonymitet. Något som inneburit 

att endast de mest grundläggande yttre omständigheterna kring dessa ledare redogjorts. Inte 

heller citat finns med i texten av den anledningen att inte riskera antyda vem som sagt vad. En 

mer utförlig beskrivning av dessa omständigheter hade inneburit att resultatet blivit lättare att 

tolka samt underlättat för läsarens övergripande förståelse av studien.  

 Det finns en risk att intervjuer blir asymmetriska på så sätt att resultaten i slutändan 

kan spegla forskarens uppfattningar (Johansson, 2009). Min analys handlar inte om att finna 

den korrekta tolkningen av vad ledarna berättat. Någon sådan tolkning finns inte. Istället finns 

en uppsjö av legitima tolkningar av samma fenomen. Styrkan med intervjuforskning är just 

denna möjlighet till perspektivisk subjektivitet (Brinkmann & Kvale, 2013). 

Resultat 

Redovisningen inleds med en översiktlig beskrivning av resultatet där utfallsrummet i sin 

helhet presenteras på rubriknivå. Översikten följs av avsnittet Utfallsrummet, där 

beskrivningskategorierna presenteras samt relateras till studiens frågeställningar. 

(Beskrivningskategorierna exemplifieras med hjälp av citat från intervjuerna i Bilaga 4 – 

Resultatanalys, bilagan tydliggör innebörden i kategorierna). Efter presentationen av 

innehållet i beskrivningskategorierna sammanfattas resultatet. I avsnittet Reflektioner kring 

utfallsrummet förs en diskussion kring likheter samt skillnader mellan 

beskrivningskategorierna. Kapitlet avslutas med att presentera studiens bidrag till 

forskningsfältet. 
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Resultatöversikt 

Analysen har resulterat i fyra stycken beskrivningskategorier (se Figur 1 nedan). Dessa är 

uttryck för mina tolkningar av ledares kvalitativt skilda upplevelser av ledarskapsutbildning. 

De representerar övergripande aspekter som ledarna riktat sin uppmärksamhet mot vid 

intervjutillfället (se Bilaga 2 & 3 för intervjumallar). För att ta del av en utförlig redogörelse 

över hur kategorierna tagit form se kapitlet Metod, avsnittet Analysmetod, ovan samt Bilaga 4 

- Resultatanalys. Figur 1 nedan visar utfallsrummets kategorier. De har till uppgift att 

strukturera materialet samt knyta den an till den teoretiska referensramen. 

a. Ledarskapsutbildning beskrivs ha en negativ påverkan på ledarens trivsel på arbetet 

b. Ledarskapsutbildning beskrivs ha en positiv påverkan på ledarens trivsel på arbetet 

c. Ledare riktar uppmärksamhet mot den upplevda meningen med ledarskapsutbildning 

d. Ledare uttrycker åsikt om viktig aspekt vid ledarskapsutbildningars utformning 

Figur 1. Schematisk bild över studiens fyra beskrivningskategorier i utfallsrummet. 

 

Studiens syfte var att bidra med beskrivningar samt tolkningar av ledares olika upplevelser av 

ledarskapsutbildning. Syftet operationaliserades via studiens två frågeställningar  

Hur påverkar ledarskapsutbildning ledares trivsel på arbetet? samt Vad anser ledare är  

viktigt när det kommer till ledarskapsutbildning? Frågeställningarna skiljde sig avsevärt åt då 

den första specifikt inriktade sig mot hur ledare upplever att ledarskapsutbildning påverkat 

trivseln på arbetet. Den andra frågan riktar sig till ledares djupare förståelse av fenomenet. 

Beskrivningskategorierna är uppdelade, där kategori a. samt b. är inriktade specifikt mot 

trivsel på arbetet. Ett område som berör frågeställning I. Kategori c. samt d. beskrivs med 

inriktning mot att redogöra en helhetsbild av aspekter som ledare anser vara essentiella. De 

två sistnämnda kategorierna berör således frågeställning II.  

Innehållet i beskrivningskategori a. samt b. ser ut som följande i rubrikform:  

- Respondent A - Organisatorisk struktur av utbildning påverkar trivsel 

- Respondent B - Baksidan av ledarskapsutbildning 

- Respondent C - Gemensam utbildning som kan hjälpa & stjälpa 

- Respondent D - Förbättrad gemenskap bidrar till ökad trivsel 

- Respondent E - Nya tankebanor 

Innehållet i beskrivningskategori c. samt d. ser ut som följande i rubrikform: 

- Respondent A - Ledarskapspolicyns centrala betydelse 

- Respondent B - Den konkreta informationens vikt 
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- Respondent C - Ledarens ansvar att förvalta sin utbildning 

- Respondent D - Att lära sig reflektera 

- Respondent E - En ledares personliga ideal 

En närmare beskrivning av skillnaderna samt likheterna mellan beskrivningskategorierna ges i 

det kommande avsnittet Reflektioner kring utfallsrummet. 

Utfallsrummet 

Första delen i utfallsrummet besvarar frågeställning I. Detta utifrån ett antagande att 

ledarskapsutbildning påverkar ledares trivsel på arbetet. Utfallsrummets andra del besvarar 

frågeställning II. Här redogörs vad ledare anser vara betydelsefullt gällande 

ledarskapsutbildning. Utfallsrummet är uppdelat i rubrikform utifrån respondenternas 

varierade svar. 

Frågeställning I 

Här besvaras studiens första frågeställning. Nedan redogörs på vilket sätt ledare uppfattar att 

ledarskapsutbildning förändrar deras trivsel på arbetet. Förändringen skiljer sig åt från ledare 

till ledare. Gemensamt för alla ledare är att samtliga upplever att ledarskapsutbildning 

påverkar trivseln på arbetet på något sätt. Den kan bli uppenbar i form av en ökad 

samhörighet samt nya sätt att tänka. Men utbildning kan också upplevas påfrestande i de fall 

organisationen förväntar sig en ökad prestation på arbetsplatsen efter fullföljd utbildning.  

Respondent A – Organisatorisk struktur av utbildning påverkar trivsel 

Ledaren anser att ledarskapsutbildning kan förändra hens ledarskapsbeteende. Förändringen 

är dock beroende av hur  organisationen i fråga har valt att förmedla utbildningen. 

Respondenten tycker att organisationen har förmågan samt makten att utbilda ledare för att få 

dem att leda på ett, för organisationen, önskvärt sätt. Ledaren menar att hen är beredd att 

anpassa sin ledarskapsstil samt sitt beteende efter hur organisationen jobbar med ledarskap 

samt ledarskapsutbildning. Respondent A finner trygghet samt struktur i sitt arbete då 

ledarskapet styrs av organisationen på detta sätt. Ledaren har erfarenhet av att ha arbetat inom 

organisationer som styrt detta på ett bra sätt. I dessa fall upplevde ledaren att hens trivsel på 

arbetsplatsen ökade. Ledaren har även erfarenhet av organisationer som totalt saknat ramverk 

för hur ledarskapet samt dess utbildningar ska se ut på företaget. Istället innebar det då att 

ledarens trivsel på arbetet minskade. Detta yttrar sig hos respondent A i form av stress, 

irritation samt bristande förtroende för arbetsgivaren. 
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Respondent B – Baksidan av ledarskapsutbildning 

Respondenten upplever att ålder samt anställningstid avgör på vilket sätt ledare tar till sig av 

den förändring som ledarskapsutbildning medför. Nytillsatta eller oerfarna ledare behöver 

tidigt guidas samt utbildas för att komma in i sin ledarroll. Då är ledarskapsutbildning en 

behövlig insats som gör att ledaren känner sig bättre till mods. Men efter många år som ledare 

på samma organisation upplever respondenten att utbildning inte uppskattas lika mycket. Med 

detta menar hen att det är svårare att förändra ett ledarskap ju längre tid arbetssättet varit 

oförändrat. Vidare menar hen att ju äldre ledare blir desto mindre benägna blir ledare att trivas 

med förändring.  

 Hen anser att det är mer säkert samt bekvämt att göra på det sätt man vet fungerat 

tidigare. Ledaren upplever att ledarskapsutbildning riskerar att förändra arbetsförhållandena 

som ledaren tidigare funnit trygghet i. Förändrade arbetsförhållanden kan bidra till stress över 

hur kunskaperna från ledarskapsutbildning ska praktiseras. Vardagsarbete blir mer 

påfrestande då organisationen förväntar sig öka ledares kunskap, samt ansvar via 

ledarskapsutbildning. Detta slukar respondentens energi samt bidrar till  en upplevd bristande 

kontroll över arbetet. Hen upplever att denna baksida hamnar i skuggan av de positiva följder 

ledarskapsutbildning förväntas medföra.  

Respondent C – Gemensam utbildning som kan hjälpa & stjälpa 

Ledaren upplever att gemensamma ledarskapsutbildningar bidrar till att minska hens 

subjektiva syn på ledarskap. Dessa utbildningar bidrar till en mer nyanserad inblick i 

ledarskapets komplexitet. Ledaren ges möjlighet att ta del av andra ledares erfarenheter samt 

olika tillvägagångssätt. Respondenten anser att lösningar för kommande utmaningar inom 

ledarskapet har också en möjlighet att utvecklas när ledare delar med sig, samt tar del av 

varandras kunskaper. Enligt respondenten är ledarskapsutbildning en aktivitet som kan 

förbättra hens trivsel på arbetsplatsen. Är deltagarna däremot alltför olika i sitt ledarskap kan 

ledarskapsutbildning upplevas påfrestande. Vid interna ledarskapsutbildningar inom 

organisationen förklarar respondenten hur nära relationer kollegor emellan kan påverkas. 

Diskussioner samt konflikter under utbildning stjäl tid samt påverkar ledares humör. 

Stämningen samt trivseln på arbetsplatsen påverkas då negativt enligt respondent C.  

Respondent D – Förbättrad gemenskap bidrar till ökad trivsel 

Ledarskapsutbildning kan enligt respondent D bidra till ett bättre samarbete mellan de 

ledarkollegor som går utbildningen tillsammans. Ledarskapsutbildning skapar en trygg 
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ledargrupp som kan lära sig arbeta på ett mer effektivt sätt enligt hen. Respondenten upplever 

också att ledarskapsutbildning förbättrar den gemenskap som råder mellan ledarkollegor. 

Förbättrad gemenskapen förbättrar i sin tur respondentens trivsel. Ledarskapsutbildning ses 

som ett forum där nya arbetsrelaterade kontakter skapas.  

Respondent E – Nya tankebanor 

Ledaren menar att hen under den första tiden efter en ledarskapsutbildning inte uppfattar 

någon förändring mot för innan utbildningen. Förändringen kommer enligt respondenten av 

sig själv med tiden. När de teoretiska kunskaper ledaren har från utbildningen matchar en 

situation i arbetslivet får kunskapen ett sammanhang och utbildningen ett syfte. Ledaren kan 

då relatera informationen från ledarskapsutbildningen till den specifika situation hen själv 

upplevt. Ledaren upplever att hen får nya sätt att se på saker. Det sker en personlig 

utveckling. När utbildningen utvecklar ledaren på detta vis bidrar den till ledarens trivsel på 

arbetsplatsen.   

Frågeställning II 

Här besvaras studiens andra frågeställning. Nedan redogörs vad ledare anser är viktigt i 

förhållande till ledarskapsutbildning. Ledarskapspolicyns betydelse, den konkreta 

informationens relevans samt ledarens ansvar är exempel på sådana områden tagna från texten 

nedan. 

Respondent A – Ledarskapspolicyns centrala betydelse 

När organisationen tydliggör ett önskvärt ledarskap via ledarskapsutbildning anser 

respondenten att organisationen bidrar med förståelse för verksamhetens mål samt struktur. 

Enligt respondenten är det av godo att organisationen gör just detta. Ledarskapsutbildning 

förmedlar en slags ram för hur ledarskapet ska se ut inom den aktuella organisationen. 

Respondenten anser att om en organisation inte är i balans kan intern ledarskapsutbildning 

lika gärna utebli. När en organisations struktur inte möjliggör för de implementeringar 

arbetsgivaren förespråkar skapas enligt respondenten ingen motivation att delta vid 

utbildningarna eftersom de då inte upplevs komma till användning. Ledarskapsutbildning tar i 

sådana fall enbart tid från det dagliga arbetet.  

Respondenten anser att det är av betydelse att organisationen har en gemensam policy 

för ledarskap som skall gälla alla anställda ledare inom samma organisation. Denna policy ska 

förutom redogörelse av ledarskapets grundläggande beteenden på arbetsplatsen också 

innehålla en gemensam värdegrund för hur organisationen anser att anställda ledare bör arbeta 
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enligt respondenten. Vidare menar respondenten att ledarna behöver möjlighet att ta del av en 

sådan policy för att ha möjlighet att förstå hur hen själv ska arbeta. En förutsättning för att 

ledaren ska finna mening i organisationens ledarskapsutbildningar är alltså att organisationen 

har en fungerande samt tydlig ledarstruktur i grunden. När så inte är fallet upplever 

respondenten att organisationen blir splittrad, där ledare arbetar mot olika mål. Det innebär att 

ledaren personligen komponerar och experimenterar med sitt eget ledarskap för att få ledarens 

ansvarsområde att fungera. 

Respondent B – Den konkreta informationens vikt 

Det viktigaste med ledarskapsutbildning är, enligt respondent B, en förklaring till hur 

ledarskapsutbildning är essentiell för organisationen samt för ledaren personligen. Helst skall 

denna förklaring komma vid ett initialt skede så att ledaren kan skapa sig en bild av hur 

utbildningen kan komma till användning. Respondenten anser att konkret information skapar 

en förståelse för huruvida utbildningen är användbar eller inte. Knapphändig information om 

varför utbildning genomförs samt hur den kan påverka deltagaren, på ett yrkesmässigt plan, 

väcker ingen lust hos respondenten att ta sig an den. Om informationen inte är rättvisande 

riskerar utbildningen att ses som en tidsförlust. Konsekvensen kan bli att respondenten väljer 

att inte delta, trots att utbildningen hade varit användbar.  

Respondent C – Ledarens ansvar att förvalta sin utbildning 

Respondent C har erfarenhet av ledarskapsutbildningar som upplevts som obekväma. Det är 

precis vad de bör vara enligt hen. Om utbildningar tvingar en att testa sina egna gränser i form 

av till exempel utmanande övningar hamnar man i situationer som man känner sig osäker i, 

enligt respondenten. Det är svårt att pressa sig själv till den gräns där man utsätts för 

obekväma situationer i det vardagliga arbetet. Respondenten anser att ledare bör nyttja 

möjligheten att utsätta sig för en del press av detta slag vid ledarskapsutbildningar. Det är 

dessa situationer respondenten upplever som viktiga för att kunna utvecklas. Det är ett 

omfattande arbete att delta i utbildningar för att sedan implementera dem i arbetslivet enligt 

ovanstående. Makten att påverka hur ledarskapsutbildning används i organisationen har 

ledaren själv, enligt respondenten. Det är ledarens personliga ansvar att se till så de 

utbildningar arbetsgivare investerar i går från teori till praktik. För respondent innebär det att 

våga testa sina gränser med hjälp av ledarskapsutbildning för att i sin tur våga använda 

kunskapen detta för med sig i praktiken. 
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Respondent D – Att lära sig reflektera 

Respondenten anser att det är viktigt att ledarskapsutbildning kan bidra till utveckling av 

ledarens reflekterande förmåga. Att utvärdera sig själv som ledare och inse sina styrkor samt 

svagheter är väsentligt för att ledarskapet ska kunna utvecklas. Det är viktigt att 

ledarskapsutbildning utvecklar ledarens reflekterande tankesätt enligt respondenten. Denna 

förmåga hjälper ledaren att lära även i det fortsatta arbetslivet. Respondenten menar vidare att 

reflektion handlar om att revidera samt uppdatera kunskap samt tillvägagångssätt. Anammar 

ledaren ett reflektivt tankesätt skapas förutsättningar för ett självlärande kretslopp i 

arbetslivet.  

 Respondent D menar att ledarskapsutbildning bör lära ut mer än enbart 

tillvägagångssätt. Respondenten menar att om du lär dig hur du kan tänka för att lösa problem 

blir det lättare att hantera de oförutsedda situationer som dyker upp i arbetet. Det finns inte ett 

givet svar till varje problem. Det handlar om att ha ett problemlösande tankesätt, enligt 

respondent D. En utbildning bör handla om att utveckla individens förmåga att lära för att 

kunna lära. En bra utbildning utvecklar ledare som hittar egna vägar att lösa de problem eller 

uppgifter de ställs inför.  

Respondent E – En ledares personliga ideal 

För respondenten innebär ledarskapsutbildning en möjlighet att komponera ihop goda 

ledaregenskaper till en idealbild av hur en ledare bör vara. Idealbilden ger respondenten en 

riktning att utveckla sitt ledarskap mot. Respondenten beskriver förebilder med goda 

förmågor samt egenskaper som inspirerande. Det är dessa ledares goda föredöme som skapar 

respondentens ideal. Vid ledarskapsutbildning går respondenten ur sin ledarroll för att agera 

lärling eller betraktare. Det är viktigt för respondenten att få se samt lära av hur andra ledare 

gör för att själv utvecklas. 

Sammanfattning utfallsrum 

Utfallsrummets första del behandlar frågeställning I. Ledare har skilda uppfattningar 

av hur ledarskapsutbildning påverkar deras trivsel på arbetet. Ledarnas uppfattningar är 

baserade på de erfarenheter de har av ledarskapsutbildning. Organisationens struktur av 

ledarskapsutbildning påverkar respondent A:s trivsel i den bemärkelse att trivseln ökar när 

strukturen är tydlig eftersom detta innebär ett tydliggörande av hur ledaren ska förhålla sig till 

ledarskap. Samtidigt minskar trivseln om organisationens struktur av ledarskapsutbildning är 

otydlig. Den förändring som ledarskapsutbildning för med sig uppfattas, av respondent B, 
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orsaka stress vilket minskar ledarens trivsel på arbetsplatsen. Ledarskapsutbildning som 

innebär att flera ledarkollegor träffas kan ha både positiva samt negativa effekter menar 

respondent C. De positiva effekterna kommer från mötet mellan kollegor, vilket bidrar till en 

insikt i kollegors alternativa ledarmetoder. Något som ledaren uppfattar stödjande. Om 

ledarna är allt för olika varandra kan dock diskussioner uppkomma, vilka uppfattas onödiga 

samt tidsödande. Samtidigt menar respondent D att ledarskapsutbildning är ett forum för att 

stärka alternativt knyta nya kontakter med andra ledare. Utbildning skapar genom detta en 

trygg arbetsgrupp samt en förbättrad gemenskap enligt samme respondent. När 

ledarskapsutbildning utvecklar nya tankebanor för respondent E beskriver ledaren detta som 

en personlig utveckling. En utveckling som entusiasmerar ledaren samt ökar dennes trivsel.  

Utfallsrummets andra del behandlar frågeställning II. Den andra delen redogör 

väsentliga aspekter av ledarskapsutbildning. Detta utifrån ledares upplevelser samt 

erfarenheter av ämnet. Respondent A klargör tydligt att ledarskapsutbildning bör utgå från en 

ledarskapspolicy som organisationen valt att arbeta efter. Utan en sådan anser ledaren att 

ledarskapsutbildningens syfte blir otydligt. En policy krävs för att ledare ska förstå hur 

organisationens ledare ska arbeta med ledarskap. Respondent B belyser informationens vikt 

för att motivera ledare att delta i ledarskapsutbildning samt förstå vad utbildningen kan bidra 

med. Denna information bör gå ut så tidigt som möjligt samt vara så tydlig som möjligt. 

Respondent C anser att ledaren bär ett ansvar att bepröva de kunskaper som 

ledarskapsutbildning erbjuder, i arbetslivet. Vidare menar hen att det är upp till ledaren att 

våga testa sin kunskap i praktiken. Respondent D upplever att god ledarskapsutbildning bör 

hjälpa ledare att utveckla sin reflektionsförmåga. En problemlösande reflektionsförmåga gör 

att ledaren lättare kan tacklas med de problem hen ställs inför i arbetslivet. Respondent E 

anser att målbilder i form av ideal kan skapas vid ledarskapsutbildning. Idealen utgörs då av 

andra ledares goda egenskaper. Respondenten går ur sin ledarroll vid utbildning och iklär sig 

istället rollen som lärling.  

Reflektioner kring utfallsrummet 

I detta avsnitt diskuteras några utmärkande aspekter i utfallsrummet. Den inledande 

diskussionen tar sin utgångspunkt i beskrivningskategorierna.  

a. Ledarskapsutbildning beskrivs ha en negativ påverkan på ledarens trivsel på arbetet 

b. Ledarskapsutbildning beskrivs ha en positiv påverkan på ledarens trivsel på arbetet 

c. Ledare riktar uppmärksamhet mot den upplevda meningen med ledarskapsutbildning 

d. Ledare uttrycker åsikt om viktig aspekt vid ledarskapsutbildningars utformning 
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Figur 1. Schematisk bild över studiens fyra beskrivningskategorier i utfallsrummet. 

 

De fyra beskrivningskategorierna, har som tidigare nämnts, indelats under var sin 

frågeställning. Kategori a. samt b. berör frågeställning I medan kategori c. samt d. berör 

frågeställning II. Den första gruppen kategorier (a. & b.) utgörs av uttalanden som säger något 

om hur ledares trivsel på arbetet påverkats av ledarskapsutbildning. Uttalandena säger att 

ledarskapsutbildning kan ha både negativ samt positiv påverkan på ledares trivsel. Ledarnas 

uppfattningar är mer komplexa än att kunna förklaras som enbart negativa eller positiva. Vid 

en jämförelse av beskrivningskategori a. samt b. blir det tydligt att varje ledare uttalat sig 

både positivt såväl som negativt kring ledarskapsutbildningars påverkan på deras trivsel i 

arbetet. I respondent A:s utsaga beskrivs hur en hög organisatorisk struktur av 

ledarskapsutbildning har en positiv inverkan på respondentens trivsel (beskrivningskategori 

b.). Å andra sidan beskriver samme respondent hur en bristfällig organisatorisk struktur av 

ledarskapsutbildning minskar respondentens trivsel på arbetet (beskrivningskategori a.). 

Respondent B beskriver hur organisationens implementerande av ledarskapsutbildning 

medför en upplevd press på att respondenten skall öka sin kunskap samt sitt ansvar på 

arbetsplatsen. Detta leder i sin tur till att respondentens trivsel minskar (beskrivningskategori 

a.). Samtidigt säger respondenten i andra uttalanden att utbildning är nödvändigt för att guida 

nya eller oerfarna ledare. Utbildning anses i dessa fall kunna bidra till att de nya eller oerfarna 

ledarna kommer att trivas bättre i sin ledarroll (beskrivningskategori b.).  

 Den andra gruppen kategorier (c. samt d.) är i jämförelse med den första gruppen 

kategorier (a. & b.) mer inriktade mot ett helhetsperspektiv av ledares uppfattningar av 

ledarskapsutbildning. Essentiella aspekterna av ledarskapsutbildning i det stora hela lyfts här. 

Dessa uppfattningar ger en mer överskådlig bild av hur ledarskapsutbildning kan förstås av 

ledare. En bild som inte har utrymme i kategori a. samt b. Innehållet i andra gruppen av 

beskrivningskategorier är kvalitativt mer utvecklat i jämförelse med den första gruppen på så 

sätt att den andra gruppen påvisar ledares mer fria reflektioner. De områden ledarna valt att 

rikta uppmärksamhet mot (kategori c.) under intervjuerna säger något om vad 

ledarskapsutbildning har för innebörd för dem. Meningen med fenomenet belyses därmed i 

kategori c. Kategori d. beskriver däremot ledares åsikter kring viktiga aspekter vid 

fenomenets utformning. Kategorierna i första gruppen (a. & b.) samt  andra gruppen (c. & d) 

har i detta avsnitt skiljts åt samt relaterats till varandra.  

 Utfallsrummets beskrivningskategorier har som nämnts ovan delats in i två grupper. 

Vad som också nämndes var att kategori c. samt d. är kvalitativt mer utvecklat i jämförelse 
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med kategori a. samt b. Denna indelning bör dock göras samt förstås med försiktighet 

eftersom det inte går att göra anspråk på vilka uttalanden som är kvalitativt mer utvecklat 

samt innehåller en djupare förståelse än ett annat uttalande. Likväl visar resultatet på en 

möjlig uppdelning.  

Kunskapsbidrag 

Fem ledare har bidragit med sina perspektiv kring ledarskapsutbildning vilket resulterat i tio 

nya kvalitativa infallsvinklar (se utfallsrummets tio underrubriker i kursiv stil) av det 

studerade fenomenet. Genom att utbildare samt arbetsgivare har en förståelse för ledares olika 

sätt att lära har de goda möjligheter för att skapa förutsättningar för lärande. Processen kallas 

sensemaking och förespråkas av Iveroth och Hallencreutz (2016). Denna studie har för avsikt 

att bidra till att utbildare samt arbetsgivare lyckas med att skapa ledarskapsutbildningar där 

det ges utrymme för olika sätt att erfara utbildning som framgår av utfallsrummet. 

Sensemaking (ibid) kan i detta sammanhang likställas med förståelse. Ledare önskar att 

arbetsgivaren skall förstå deras behov medan arbetsgivaren i sin tur önskar att ledarna skall 

förstå av vilka anledningar utbildning är utformad på ett visst sätt. Samtidigt kräver att både 

ledare samt arbetsgivare förstår hur ledarskapsutbildning bör fungera, samt vad som är 

meningen med insatsen, för att den ska leda till utveckling. Begreppet sensemaking (Iveroth 

& Hallencreutz, 2016) är därmed grundläggande i denna studies diskussion.  

 I utfallsrummet kan alla kategorier ordnas under begreppet sensemaking. Huruvida 

ledares trivsel påverkas av ledarskapsutbildning går att förstå på tre olika sätt. Antingen anser 

ledaren att trivseln påverkas på ett negativt sätt (kategori a.) eller så anser ledaren att trivseln 

påverkas positivt (kategori a.). Det tredje alternativet är att ledarskapsutbildning inte påverkat 

ledarens trivsel alls. Detta alternativ kan vi utesluta då samtliga ledare gav exempel på att 

utbildning påverkar deras trivsel på arbetet både i positiv samt negativ riktning. Trivsel 

påverkas av olika aspekter av ledarskapsutbildning. I utfallsrummets första del uttrycker 

respondent A ett exempel på detta; Om organisationen strukturerar sin utbildning på ett sätt 

som inte är begripligt för ledare riskerar ledarens trivsel påverkas negativt. Ledare får då svårt 

att ta utbildningen på allvar och den upplevs snarare som en aktivitet som stjäl tid från 

ledarens arbete i den dagliga verksamheten. Tidigare forskning visar att utbildning i de fall 

där de är obegripliga även möts av ett trögare motstånd av ledare än vad den gjort om den var 

begriplig (Iveroth & Hallencreutz, 2016). Innehåller utbildning däremot aspekter som ett 

sådant bidrar till förbättrad gemenskap mellan ledarkollegor påverkas ledares trivsel i andra 
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riktningen, det vill säga positivt. I dessa fall innehåller utbildning berikande diskussioner. 

Något arbetsgivaren kan uppmuntra vid utbildning. 

 Kategori c. samt d. belyser andra upplevelser av ledarskapsutbildning. Att 

arbetsgivaren har en utarbetad policy anser en av ledarna vara av yttersta vikt för att motivera 

deltagande. En god ledarskapspolicyn motiverar ledare både inom samt utanför 

organisationen till att utvecklas inom organisationen. Detta gäller dels interna ledare, som 

denna studie visar. Policyn inverkan även på extern arbetskraft vilka också motiveras att söka 

sig till organisationer som satsar på sina ledare (Näslund & Jern, 2015; Dyhre, 2013). 

Utfallsrummet visar även att den konkreta informationens vikt är värdefull för att ledare ska 

kunna relatera till vad utbildningen innebär. Informationen är även viktig för att det är ledare 

som ska ha möjlighet att informera vidare till sina medarbetare hur utbildningen berör 

verksamheten. Ledarskapsutbildning medför ofta organisatoriska förändringar som även 

påverkar medarbetare. Organisatoriska förändringar är ett skede där ledare har en betydande 

roll (Granberg, 2008). Även annan tidigare forskning säger oss att bristande information kan 

orsaka att ledaren inte finner några meningsfulla motiv till att genomgå utbildning (Andersson 

2000).  

 Det är inte bara arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder som att tydligt informera 

ledare om utbildning som anses viktigt. Ledare anser också att de själva har ett ansvar att 

förvalta den utbildning som erbjuds på bästa möjliga sätt. Utbildning kan ses som en 

möjlighet till att utmana sig själv som ledare. Det är en viktig faktor att belysa att ledare ofta 

har ett driv att utvecklas. Detta möjliggör för stimulerande samt roliga ledarskapsutbildningar. 

Med tanke på detta kan åtgärder som Day (2003) benämner som så kallade jobbuppgifter (job 

assignments) vara lämpliga att införa i ledares arbete. Åtgärden innebär att ledaren utmanas 

med obekanta arbetsuppgifter, vilket stimulerar ledarens fortsatta utveckling av dennes 

ledarskapsbeteenden (ibid). Ledare önskar vidare att ledarskapsutbildning bidrar med 

utveckling av deras förmåga att reflektera kring sitt sätt att arbeta för att på så vis hantera 

problematiska situationer i yrket bättre. Detta är ingen dum tanke. Men en universal lösning 

på alla problem är dessvärre inte tillgänglig. Utvärdering kan däremot tillgodose ledare med 

de analytiska förmågor de behöver för att utveckla sitt arbetssätt. Detta är redan en 

fundamental del av ledares utbildning (Ulrich & Brockbank, 2007). Day’s (2003) version av 

utvärdering via 360-graders feedback ska dessutom ge en total bild av en ledares prestation. 

En ledares personliga ideal, som presenteras i utfallsrummets andra del, kan också förstås 

genom Ulrich och Brockbank’s (2007) teori kring mentorskap. Där mentor i detta fall kan 

anses vara ledarens ideal.  
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 Till skillnad från tidigare forskning utgår denna studies diskussion från begreppet 

sensemaking (Iveroth & Hallencreutz, 2016). Vilket innebär att även om delar av studiens 

utfallsrum går att relatera till tidigare forskning så säger meningen i texten ändå något nytt om 

ledarskapsutbildning. Det nya bidraget till forskningsfältet redogörs i följande avsnitt. 

Slutsatser 

Ledarskapsutbildning bör anpassas efter ledares behov i organisationen eftersom ledare 

behöver förstå meningen med att utbildas för att de ska trivas med utbildningen. Ledares 

behov ter sig olika från person till person. Behoven kan vara väl värda att ta reda på eftersom 

denna studie visar att när ledares trivsel påverkas positivt av ledarskapsutbildning trivs de 

också bättre med organisationens förändringar och har lättare att utvecklas. 

 Utfallsrummet visar att vi kan undvika vissa fallgropar vid utformning av 

ledarskapsutbildning. För att arbetsgivaren inte ska tappa ledarens förtroende krävs först och 

främst att organisationen har en tanke bakom den ledarskapssyn de har på arbetsplatsen. Ett 

allt för löst ramverk orsakar stress hos ledare då de tvingas styra sitt ledarskap helt på egen 

hand. Vad som är svårt blir sedan att se till så utbildning inte innebär mer påfrestning för 

ledaren utan att den tvärt om ska stödja ledare att utvecklas. Att utbildning upplevs 

energikrävande tyder på att ledaren inte tydliggjort sina behov för arbetsgivaren, att 

arbetsgivaren inte förstått ledaren eller att utbildningen i sig varit bristande.  Kollegor i 

samarbete kan utveckla varandra och vara en resurs för varandras lärande. Destruktiva 

diskussioner hör dock inte hemma på ledarskapsutbildningar varför det är viktigt att utbildare 

eller arbetsgivare i dessa fall avbryter diskussioner av sådant slag.  

Ellström och Hultman (2004) menar att sociala samt personliga faktorer hos 

deltagaren är viktiga att begripa för att främja god inställning, motivation samt högre närvaro 

vid ledarskapsutbildningar. Förståelse för ledarens roll, arbetsgivarens roll samt för hur 

ledarskapsutbildning påverkas av, samt påverkar inblandade aktörer är essentiellt för att 

utveckla ledare i sitt arbete, utveckla arbetsgivares insikt i ledarskapsutbildningar utformning 

samt utveckling av vetenskapen kring ledarskapsutbildning. När ledare förstår varför 

utbildning genomförs gör det att de känner sig mer motiverade att delta i, samt implementera 

ledarskapsutbildning i sitt arbete. Perspektiven från ledare är således bland det viktigaste vi 

har för att förstå hur ledarskapsutbildningarna bör fungera (Andersson, 2000; Egedius, 2009; 

Iveroth & Hallencreutz, 2016; Macphee et. al., 2014; Ulrich & Brockbank, 2007).  
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Diskussion 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis metodrelevans i förhållande till studiens syfte. Därefter 

diskuteras hur ledares uppfattningar av ledarskapsutbildning med fördel kan undersökas i 

framtiden. Kapitlet samt hela arbetet avrundas till sist med mina avslutande kommentarer.  

Reflektioner kring syfte & metod 

För att fånga ledares uppfattningar av ledarskapsutbildning användes semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Motivet till mitt val av metod bottnar i en strävan att 

skapa förståelse för studiens syfte. I de subjektiva interaktioner som intervjuer innebär finns 

dynamiska faktorer som kan berika forskningsbidraget. Forskarens möjlighet att behandla 

data med ett känsligt tillvägagångssätt som uppmärksammar studieobjektens nyanser  är 

exempel på detta. Som intervjuare är man en del av kunskapsbildandets hermeneutiska spiral 

vilket jag sett som både spännande samt personligt utvecklande.  

 Intervjumallen fungerade bra vid intervjuerna och kändes reliabel. Dock fungerade 

utfallsrummet med förväntade svar inte som önskat. Såhär i efterhand är det lätt att medge att 

utfallsrummet kunnat utformas på ett mer noggrant sätt och därmed underlättat 

struktureringen av materialet vid dataanalysen samt bidragit till mer reliabla frågor. 

Emellertid var det inte möjligt att förutse alla ledares svar som skulle komma bli intressanta 

vid analysens senare skede. Trots brister i utformandet av studiens förväntade utfallsrum och 

trots att ledarna ställts samma frågor visar deras upplevelser i resultatet på en spännande 

variation. 

Det svåraste med studien var att få fram ett resultat då det kvalitativa materialet 

kändes väldigt omfattande. Att redogöra för någon annans uppfattning av ett fenomen är 

problematiskt när det är möjligt att se uppfattningen ur så många infallsvinklar. Hade jag 

inledningsvis varit medveten om denna svårighet hade jag smalnat av frågeställningarna 

ytterligare samt kombinerat kvalitativa intervjuer med kvantitativ data för att underlätta 

dataanalysen.  

Jag anser att intervjuerna resulterade i mängder av värdefullt material att tolka. Trots 

forskarens metodologiska medvetenhet finns det alltid risk att materialet tolkas på ett 

missvisande sätt, speciellt vid kvalitativa studier (Bryman, 2011). Denna risk kan anses mer 

påtaglig då, som i denna studies fall, endast en person tolkat materialet istället för flera. 

Metodologiska forskare (Fejes & Thornberg 2015) rekommenderar vanligtvis att man bör 



 

 26 

vara två eller flera forskare som bearbetar data av kvalitativa intervjuer. Att formulera hur jag 

tolkat materialet har varit problematiskt då mina tolkningar inte formuleras i ord på samma 

sätt som de skulle gjort om man diskuterade dem med en uppsatspartner. De blir därmed mer 

abstrakta när de ska redogöras i text. Svårigheten låg således i att beskriva de innehållsrika 

uppfattningar som framförts av ledarna.  

Förslag på vidare forskning 

Att den förändring som utbildning innebär kan medföra stress har vi visserligen vetat sedan 

tidigare. Det är dock intressant att konstatera att så fortfarande kan vara fallet. Ju mer vi lär 

oss om stress i arbetslivet desto bättre blir vi på att hantera den. Trots att medarbetare varit 

under stort förändringstryck upplevs utveckling fortfarande som en stressfaktor för många. Vi 

har fortfarande inte lärt oss behärska den förändring vi upplever till fullo. Vår vetskap om att 

ledarskapsutbildningstillfällen kan innebära stress för deltagare har tydligen inte varit 

tillräcklig för att åstadkomma förbättring. Hur ledarskapsutbildning påverkar ledares 

stressnivåer kan därför vara relevant att studera vidare.  

 Det är även intressant att arbeta med just ledare som experter inom området för 

ledarskapsutbildning. Det behövs mer forskning där ledare uppmuntras komma till tals samt 

uttrycka sina erfarenheter av ledarskapsutbildning. Ledares bidrag till uppföljning av 

ledarskapsutbildning är ett område som denna studie enbart snuddat vid men som definitivt är 

angeläget att studera vidare. En annan intressant aspekt att forska vidare i är hur anpassad 

ledarutbildning skulle kunna se ut. Detta är et outforskat område som i framtiden troligtvis 

kommer vara av stor vikt. Just för att minimera att irrelevant utbildning ska orsaka stress, 

stjäla energi, pengar samt tid av privatpersoner och organisationer.  
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Kandidatuppsats i pedagogik med inriktning mot personal och a1113 

 

Bilaga 1 Inbjudan till intervju 

 

Hej! Tack för att du valt att delta i mitt examensarbete som handlar om 

ledarskapsutvecklingens konsekvenser för dig som ledare. Arbetet resulterar i en C-uppsats 

som kommer att bedömas av examinator på Umeå universitet för att sedan publiceras i 

universitetets databas för studentuppsatser. 

Syftet med studien är att förstå och problematisera olika konsekvenser som kan uppkomma 

till följd av ledarskapsutbildning. Detta utifrån dina egna erfarenheter. Följande 

frågeställningar ligger till grund för studien: 

1. På vilket sätt anser du att ledarskapsutbildning tas tillvara av dig? 

2. Hur upplever du att ledarskapsutbildning påverkar dig som ledare och ditt ledarskap? 

3. Vilka eventuella förbättringsförslag på utbildningsinsatser kan du formulera? 

Etiska riktlinjer för studien: Du har när som helst rätt att dra dig ur studien. Den information 

studenten får ta del av som intervjuare förvaras otillgänglig för obehöriga och behandlas 

med varsamhet enligt konfidentialitetskravet. Det är alltså vad som sägs i intervjun som 

kommer att behandlas i studien. Vem som säger det saknar alltså betydelse. Informationen 

som ges i intervjuerna får endast förekomma i forskningsändamål. 

Jag ser fram emot att få lyssna till dina erfarenheter kring ledarskapsutbildning och vilka 

konsekvenser ledarskapsutbildning haft för dig. 

Vi ses / Linnea 

 



Kandidatuppsats i pedagogik med inriktning mot personal och a1113 

 

Bilaga 2 Intervjumall 

 

Ledarskapsutveckling - konsekvenser 

Syfte? Konsekvenser av ledarskapsutbildning. 1. Medarbetare 2. Org. 3 

LEDARNA 

Varför? Utvärdera för att förbättra org./Skola och lär-moment i min 

utbildning. 

Hur? Studera org, intervjuer, läsa massa teori, ”bidra till forskningen”, 

handledare från uni, opponering, bedömning, publicering. 

1. Vad är din definition på ledarskapsutbildning? Förklara… 

2. Hur har du blivit den ledare du är idag? 

3. Hur har du lärt dig att leda andra?  

4. Vad ger ledarskapsutbildning dig? 

5. Du erbjuds en ledarskapsutbildning, vad är din första genuina reaktion? 

Berätta! 

6. Här är du före en ledarskapsutbildning. Här är du efter. Vad har 

förändrats? Hur? 

7. Vilka händelser lär du dig av på jobbet? 

8. På vilket sätt tar du tillvara på ledarskapsutbildning? 

9. Hur påverkas du som ledare av ledarskapsutbildning? 

10. Hur påverkas ditt ledarskap av ledarskapsutbildning? 

Nu kommer jag att byta tema. 

Utb. via företaget.  

11. Hur uppfattade du utbildningen? 

12. På vilket sätt har den gett dig verktyg att jobba med ditt ledarskap? 

13. (Förbättringar, tips?) 

 



 

 

Fortsättning Bilaga 2 

 

Exempel på följdfrågor/fraser för utförligare och/eller djupare svar: 

14. Berätta mer!   Exempel   Erfarenheter 

15. Okej, hur då?  På vilket sätt? 

16. Jasså, hur kommer det sig? 

17. Kan du säga någonting mer om det/detta? 

18. Finns det några fler anledningar till att du tror det? 

19. Vad gjorde du då? 

Kritisk reflektion av intervjuaren.   TACK! Vidare kontakt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 Stöd för ledare under intervju 

 

 

 

 Inga rätt eller fel 

 DIN egen uppfattning som räknas 

 ERFARENHETER 

 Exempel från jobbsituationer (verkliga livet) 

 Tänk gärna efter en extra gång när du tror att du berättat allt. 

 (Bra med uttömmande svar)  

 Gott om tid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 4 Resultatanalys 

Analysen har sin grund i Brinkmanns och Kvales verk från 2013; Den kvalitativa 

forskningsintervjun, samt Fejes och Thornbergs verk från 2015; Handbok i kvalitativ analys. 

Följande steg i den numrerade listan nedan har bearbetats: 

 

1. Kategorisering: Beskrivningskategorierna i den blå rutan nedan är studiens utfallsrum. 

De två första kategorierna, a samt b, syftar till frågeställning I - Hur påverkar 

ledarskapsutbildning ledares trivsel på arbetet? Kategori a. samt b. utgörs av ledare 

vars uttalande/uttalanden beskriver att ledarskapsutbildning har en positiv och/eller 

negativ påverkan på ledares trivsel på arbetet.  

 De två nedre kategorierna, c samt d, syftar till frågeställning II - Vad anser ledare är 

 viktigt när det kommer till ledarskapsutbildning? Kategori b. samt c. utgörs av 

 ledare vars uttalande/uttalanden riktar uppmärksamhet mot ledarnas personlig 

 behållning av ledarskapsutbildning, samt ledares åsikt/åsikter om viktiga aspekter av 

 ledarskapsutbildningars utformning. 

 

a. Ledarskapsutbildning beskrivs ha en negativ påverkan på ledarens trivsel på arbetet 

b. Ledarskapsutbildning beskrivs ha en positiv påverkan på ledarens trivsel på arbetet 

c. Ledare riktar uppmärksamhet mot den upplevda meningen med ledarskapsutbildning 

d. Ledare uttrycker åsikt om viktig aspekt vid ledarskapsutbildningars utformning 

Beskrivningskategorier 

 

2. Bekantat mig med materialet, läst igenom transkriberingen flertalet gånger, antecknat 

stödord vid sidan av uttalanden för min egen förståelse där innehållet var otydligt. 

 

3. Meningskoncentrering, behöll talande stycken som berättade något om studiens 

frågeställningar och sorterade bort irrelevant information som inte berörde studiens 

syfte. Se kvantifierad sortering av meningsbärande enheter nedan. 

 

Respondent Frågeställning I Frågeställning II 

A IIIII IIIII III IIIII IIIII IIIII 

B IIIII IIII IIIII II 



 

 

C IIIII IIIII I 

D IIII I IIIII IIIII III 

E IIIII IIIII IIIII IIII 

 

4. Varje meningskoncentrerad enhet kodades med slumpmässiga siffror för att skilja 

uttalanden från individen. Nedan följer exempel några av de meningsbärande 

enheterna samt dess koder. 

 

Uttalande Kod 

Det tror jag är ett av de starkaste verktygen: att lära känna mig själv 

bättre. 

1 

Jag kan känna mig lite mer tillfreds med sig själv. 2 

Och så tappar man lite av det man hade att: jamen det och det skulle 

jag ju göra och det skulle jag ju implementera. Som ofta är bra saker. 

Men utrymmet finns inte. 

3 

Man blir nog lite tryggare i sig själv. Man känner ingen oro. Man vet 

att saker och ting kan lösa sig. Det är inte någon panik med 

någonting. Att går det inte den här gången så går det nästa gång… 

…Det ger en någon form av självkänsla att det går. Det funkar! Man 

behöver inte vara orolig för saker och ting. 

4 

I grunden är det ju i de utbildningarna jag fått i mitt tidigare yrke 

[00:09:22.10]*. Och då är det väldigt mycket lektionssalsbunden 

utbildning alltså där man ska hitta vilken typ är jag och UGL-kurser i 

omgångar och sånt. Men ofta tycker jag det handlar om att ställa sig 

inför praktiska problem.  

*Utgör uttalandets tidsangivelse för ljudfil. 

5 

Men att kanske kunna bryta det där. Att inte vara fast i samma 

mönster. Utan att man istället utvecklas och reflekterar över sig själv. 

6 

Om jag kommer ihåg utbildningen handlar det ju om ifall 

utbildningen var bra eller dålig, vem som höll i den, om den som höll 

i den var färgstark eller vad man ska säga. 

7 

Men det är ju den där tiden efter utbildningen, att man kan koppla det 

till: Vad sa vi egentligen på utbildningen? Var det här så himla 

8 



 

 

fiffigt? Det där lilla reflektionsfönstret öppnas lite mer. 

Det viktiga kanske kan vara att man på ett bra sätt förklarar vikten av 

att man fyller i enkäterna inför utbildningen. 

9 

Det ska ju va lite jobbigt ändå ledarkspasutbildning, det ska ju va lite, 

så att man får rannsaka sig själv och dela med sig av sig själv. 

10 

Den ger ingenting i företaget, tyvärr, i dagsläget. Det är för hög 

stressnivå på oss ledare så att man har inte tid att sätta sig in i det 

där. Vilket egentligen är ännu viktigare när man är stressad för att få 

till de där grejerna. Men det gör man ju inte för man är ju människa 

och så bara sugs man in i stressen. 

11 

Alltså det är klart att nånstans så finns det ju kvar. Nånting stannar ju 

kvar. [00:11:31.11] Det poppar ju upp ibland att jamen: Sådär borde 

jag ju tänka och sådär borde jag ju göra.  

12 

Men jag tror också att för oss som kommer lixom från gräsrotsnivå 

upp till sånna här positioner har jättestort utbyte av sånna här 

utbildningar. För alla är ju liksom stöpta i sin form. Och att då se att 

man kan göra saker på olika sätt det är bra. 

13 

Men har man ett ledarskap så är det bra att bygga på med utbildning. 

Och gärna innan man blir för gammal och träig. Du vet har man 

gjort samma sak i 30 år så tar det ju otroligt med energi för att vända 

det. 

14 

Alltså i botten skulle jag vilja säga att, för att ha nytta av en 

ledarskapsutbildning då måste man veta vad företaget står för. Vad 

företaget har för policy och hur företaget tänker. 

15 

Man lär sig av andras erfarenheter. Man behöver inte göra, vad ska 

man säga, alla misstagen själv. Jag ser väl att min chef… eller över 

lag att ha någon att se upp till är viktigt i ledarskapsutbildning. 

16 

 

 

 

 



 

 

5. Koderna jämfördes med varandra. Jag identifierade därmed likheter i ledarnas 

uttalanden. Liknande uttalanden tematiserades in under passande beskrivningskategori 

jag formulerat vid analysens start.  

 Se exempel på hur koder tematiserats in i kategorierna nedan. 

 

Beskrivningskategori a. – Negativ inverkan på 

ledares trivsel 

Beskrivningskategori b. – Positiv inverkan på 

ledares trivsel  

Kod 11: Den ger ingenting i företaget, tyvärr, i 

dagsläget. Det är för hög stressnivå på oss 

ledare så att man har inte tid att sätta sig in i 

det där. Vilket egentligen är ännu viktigare när 

man är stressad för att få till de där grejerna. 

Men det gör man ju inte för man är ju 

människa och så bara sugs man in i stressen. 

 

Kod 14: Du vet har man gjort samma sak i 30 

år så tar det ju otroligt med energi för att 

vända det, och det tycker jag är jobbigt. 

Kod 4: Man blir nog lite tryggare i sig själv. 

Man känner ingen oro. Man vet att saker och 

ting kan lösa sig. Det är inte någon panik med 

någonting. Att går det inte den här gången så 

går det nästa gång. Det ger en någon form av 

självkänsla att det går. Det funkar! Man 

behöver inte vara orolig för saker och ting. 

 

Kod 13: Men jag tror också att för oss som 

kommer lixom från gräsrotsnivå upp till sånna 

här positioner har jättestort utbyte av sånna 

här utbildningar. För alla är ju liksom stöpta i 

sin form. Och att då se att man kan göra saker 

på olika sätt, det är bra. 

Beskrivningskategori c. – Ledare riktar 

uppmärksamhet mot den upplevda meningen 

med ledarskapsutbildning 

Beskrivningskategori d. – Ledare uttrycker 

viktig aspekt vid ledarskapsutbildningars 

utformning 

Kod: 12 Alltså det är klart att nånstans så finns 

det ju kvar. Nånting stannar ju kvar. 

[00:11:31.11] Det poppar ju upp ibland att 

jamen: Sådär borde jag ju tänka och sådär 

borde jag ju göra.  

 

Kod 9: Det viktiga kanske kan vara att man på 

ett bra sätt förklarar vikten av att man fyller i 

enkäterna inför utbildningen. 

 

6. Efter att liknande koder tematiserats i förhållande till beskrivningskategorierna 

påbörjades processen att tematisera kodernas skillnader. Alltså variationen i de fyra 

beskrivningskategoriernas alla koder. Eftersom beskrivningskategorierna redan 



 

 

syftade till var sin frågeställning blev det naturligt att variationen i kategorierna 

tillskrevs respektive frågeställning. Se process nedan. 

 

Frågeställning I - Hur påverkar ledarskapsutbildning ledares trivsel på arbetet? 

Beskrivningskategorier kopplade till frågeställning I: 

a. Ledarskapsutbildning beskrivs ha en negativ påverkan på ledarens trivsel på arbetet 

b. Ledarskapsutbildning beskrivs ha en positiv påverkan på ledarens trivsel på arbetet 

 

Variation i ledares svar:      Exempel på Kod:  

Organisatorisk struktur av utbildning påverkar trivsel  11 

Baksidan av ledarskapsutbildning     14  

Gemensam utbildning som kan hjälpa & stjälpa                                15 

Förbättrad gemenskap ger förbättrad trivsel    13 

Nya tankebanor         4 

 

Frågeställning II - Vad anser ledare är  viktigt när det kommer till ledarskapsutbildning? 

Beskrivningskategorier kopplade till frågeställning II: 

c Ledare riktar uppmärksamhet mot den upplevda meningen med ledarskapsutbildning 

d Ledare uttrycker åsikt om viktig aspekt vid ledarskapsutbildningars utformning 

 

Variation i ledares svar:      Exempel på Kod 

Ledarskapspolicyns centrala betydelse    15 

Den konkreta informationens vikt       9 

Ledarens ansvar att förvalta sin utbildning    10 

Att lära sig reflektera         8 

En ledares personliga ideal      16 


