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Abstract

This dissertation is about leader development. It focuses on similarities and differences between
contents in different in-house leader development programs, and on how these programs are
organized. The purpose is to contribute knowledge about leader development in Swedish working
life, by describing and analyzing different organizations’ ways of doing leader development from a
context-actor perspective. Very little research has been undertaken about leader development from
a comparative perspective, although leader development is a question of current interest, and can
be viewed as a fashion now in the beginning of the 21st century.

The context-actor perspective that I use as theoretical point of departure is influenced partly by
Bhaskar’s transformational model of social activity, partly by institutional theory and the notion of
isomorphic processes, containing powers in the context of the organization in combination with
local actors. An educational culture is seen as a single organization’s specific way to manage leader
development.

The dissertation is chiefly based on a case study of six organizations’ leader development. I
have interviewed 13 persons that had the responsibility for creating, carrying out and developing
leader development efforts in these organizations. I also studied different documents from these
organizations, and observed when actors from one of the organizations met their colleagues from
similar organizations for discussions concerning leader development. The analysis of the data has
had a distinct feature of abduction, and I used eight constructed aspects and 131 variables when
comparing the organizations.

My results suggest that the organizations’ educational cultures had both overarching similarities
and considerable differences. The deeper I probed into the ways in which the organizations did
leader development, the more specific details I found. Most of the dissimilarities that appeared in
the comparison turned out to be exclusive to specific organizations rather then to groups of
organizations. The organizational level appeared as the most important context for shaping the
specific characteristic of the different leader development programs. Likewise, the branch level and
national level seem to play a central role, but the sector level turned out to be the context with the
least importance for the organizations’ ways of doing leader development. For the national level it
is possible to argue that the similarities the organizations showed may constitute an example of the
spirit of the times and everyday talk about leader development that can be found in Swedish
working life. The actors turned out to be part of the organizations’ human resources, and they were
not seldom human resource managers and women. It was above all these actors that had the
responsibility for and organized the leader development. The interplay between the actors and the
context can be described in terms of the actors as creators of culture and bearers of culture respectively.
There is consequently a potential for both transformation and reproduction as a result of the
interplay between the powers that contexts and actors constitute. From the actors’ statements it is
obvious that they saw themselves as active actors.

Overall, the research indicates that it is reasonable to describe an organization’s educational
culture as a result of how the actors have interacted with different contexts. The existence of
certain leader development ideals in Swedish working life is not necessarily a determining factor
for how a single actor chooses to work with the leader development in a certain organization,
though it depends on the latter.

Key words: Leader development, working life, context, actor, educational culture, leadership, hu-

man resource management.





FÖRORD
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utveckling. Jag ser det som ett privilegium att fått medverka i en grupp, där
konflikter som bottnar i olika synsätt på vad vetenskap egentligen är, har vänts
till att bli konstruktiva och gemensamma utgångspunkter för hur man kan
samarbeta och stötta varandra. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner – och
fester med skönsång!



Ett stort tack också till personalen vid Pedagogiska institutionen. Speciellt vill
jag lyfta fram mina kollegor i PiA-gruppen. Denna grupp har i olika konstella-
tioner betytt mycket för att jag överhuvudtaget sökte mig till forskarutbild-
ningen, och inte minst till att jag haft en trivsam tid vid Peddan. Tack Anna F,
Anna N, Ann-Louise, Bengt, Gun, Joel, Johanna, Hans, Helen, Henric, Leif,
Lisbeth, Marie-Louise, Mona F, Mona W, Sigurd, samt Tomas. Speciellt tack
till Ulrika H som följt mig från mina första stapplande steg som
grundutbildningsstudent, över i uppsatshandledning, till att därefter bli kol-
lega och även ingå i samma doktorandgrupp. Och du Ullis: Även om du dispu-
terade tre månader före mig så betyder det inte att du vann. Räknar vi antal år
som du respektive jag varit inskrivna på forskarutbildningen, då går segern
solklart till någon annan. Även Bengt och Johanna förtjänar att lyftas fram lite
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kim och Gunnar som språkgranskat mitt Summary, samt Malin som hjälpt till
med vissa intervjuutskrifter. Tack också Nina, en av våra studenter vid P-pro-
grammet, som lånade ut sitt ansikte till avhandlingens framsida.

En doktorand behöver emellertid inte bara intellektuell stimulans för att klara
av att slutföra avhandlingsarbetet. Minst lika viktigt är att hitta en balans där
även andra sidor av livet kan fungera som energigivare. Innebandy på onsdags-
luncherna, After-Work och fester med PiA-gänget, matlagning med tjejerna i
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för mig. Tack alla!

Sist men inte minst, ett hjärtligt tack till min geografiskt utspridda familj och
närmaste vänner utanför akademin. Genom trevlig samvaro och härliga dis-
kussioner, samt att med ojämna mellanrum fråga när jag ska börja arbeta ute i
verkligheten, har ni sporrat mig att slutföra det här arbetet. Tack Emma, Jan,
Jenny, Joakim, Karin, Magnus, Mats, Sebastian, Staffan, Vibeke, Vivi-Anne.
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1. BAKGRUND

Det här är en studie om ledarutveckling inom svenskt arbetsliv. Närmare be-
stämt fokuserar den på likheter och skillnader mellan olika organisationsinterna
ledarutvecklingsprograms innehåll, samt hur de är organiserade. Ledarutveckling
är en dagsaktuell fråga och kan betraktas som ett mode så här i början av 2000-
talet. Lindeberg & Månson (2000) har visat att det är många personalchefer i
svenska organisationer, som de senaste åren framhållit ledarutveckling som ett
mycket viktigt område att satsa på inför framtiden. Och det verkar finnas starka
föreställningar om att det är något som alla seriösa organisationer bör syssla
med. Alvesson (2001) skriver följande om detta intresse:

Det finns, åtminstone i Sverige, en allmän trend att tillskriva ledarskapet en allt

större och inte sällan överdriven betydelse som ett sätt att lösa organisatoriska

problem också i sektorer som av tradition nedtonat ledarskapets roll, t.ex. i

skolor, sjukhus och universitet. Vad är problemet? Ledarskap – mera, bättre! –

är lösningen tycks man resonera. En konkurrent till ”ledarskap” är ”utbildning”.

Särskilt i offentliga sammanhang är det senare gångbart som lösningsförslag på

alla möjliga problem. Ofta kombineras ledarskap och utbildning, genom att

man sänder folk på ledarskapskurs. (A.a. s. 147)

Det stora intresset för ledarutveckling som idag kan bevittnas, beskrivs av ex-
empelvis Andersson (1992) och Strand (2001) som ett svar på att de mänskliga
sidorna av arbetslivets organisationer varit tämligen outvecklade. Historiskt
har organisationerna ansetts satsa mycket resurser på produktionen i form av
ny teknik, regelverk och byråkratiska system etc. Numer anses den stora
utvecklings- eller effektivitetshöjande potentialen inte finns inom dessa områ-
den, utan söks i organiseringen av och tillvaratagandet av de mänskliga sidorna
av organisationerna, inte minst via ledarutveckling. Idén om att det inte räcker
att chefen är en fackmässig specialist, utan måste också vara en generalist och
kunna handskas med personalfrågor, är ett kännetecken för vår tid.1 Lösningen
på många problem i dagens organisationer stavas således ledarutveckling.

Organisationerna och personalcheferna nöjer sig dock inte med att bara prata
om ledarutveckling, utan skrider också till handling. Ledarutveckling är idag

1 Se exempelvis Wåglunds (1993) diskussion av ledare som generalister kontra specialister.





   

”big-business”, det är en miljardindustri i Sverige med många olika typer av
utbildningsgivare och köpare. Svenska organisationer gjorde uppskattningsvis
av med cirka fyra miljarder kronor per år på ledarutveckling kring
millennieskiftet.2 Ledarutveckling kostar således stora pengar, och är en ansen-
lig del av den kompetensutveckling som idag ges inom organisationer på den
svenska arbetsmarknaden.

Ledarutveckling framstår således inte bara som en lösning vilken som helst,
utan jag menar att den kan beskrivas som lösningen med stort L. Visserligen
finns det röster som är kritiska till fenomenet ledarutveckling, likt Höök (2001)
och Trollestad (1994), men mitt intryck är att dessa är i klar minoritet och
drunknar i det allmänna pratet om ledarutvecklingens välgörande effekter.
Exempelvis kunde resenärer som flög med SAS under år 2004, och som tog
fram nummer fyra av tidningen ”Upp och Ner” från stolsryggen framför dem,
läsa en artikel med rubriken ”Bli en bättre chef” (Alrutz, 2004). Och vem vill
inte bli det, kan man undra? I artikeln konstateras kort och gott att det finns
flera sätt att bli en bättre chef, men med det syftade man tydligen inte på annat
än olika typer av ledarutveckling. För det man gjorde var att presentera åtta
fristående konsultföretags ledarutvecklingskurser, och så ställde man frågan:
”Vilken ledarskapsutbildning skulle passa dig bäst?”. Många är också de kon-
sulter och utbildare som framhåller vilka fantastiska effekter man får om man
köper just deras program. Flera är också de som personligen vittnar om, hur de
vuxit efter att ha genomgått olika typer av ledarutvecklingsprogram. Men detta
är kanske inte så konstigt när vi ofta matas med samma budskap om och om
igen. Vill du som enskild person bli en bättre chef – gå på ledarutveckling! Vill
du som högre chef med ett arbetsgivaransvar att organisationen ska utvecklas –
genomför ledarutvecklingsprogram för dina lägre chefer!

Denna tilltro till ledarutveckling som lösningen med stort L, är dock inte ex-
klusiv för yrkesverksamma personer utanför akademin. Den återfinns även hos
forskare inom akademin. Jag har exempelvis stött på akademiska studier om
ledarskap, där ledarutveckling förts fram som en lösning på de problem som
forskaren identifierat med ledarskapet.3 Svagheter i eller problem med ledar-

2 I SOU (2000:115) uppskattades kostnaderna för den svenska kompetensutvecklingsmarknaden
till 50 miljarder svenska kronor. Kostnaderna är beräknade utifrån kostandsposter såsom
deltagarnas lönekostnader, lärarkostnader, läromedel, lokaler, resor, övernattningar etc., där
deltagarnas lönekostnader är den enskilt största kostandsposten och motsvarar 26 miljarder kronor.
Studerar man dessutom SCB:s Personalutbildningsstatistik för år 1999 (SCB, 1999; SCB, 2000)
framgår där att utbildningsområdet ”Ledning och administration” har cirka 8 % av det totala
antalet kursdeltagare. Utgår man från att kostnaderna kan fördelas proportionellt på alla kurser
ger detta att kostnaderna för utbildningsområdet ”Ledning och administration” uppgår till 8 %
av 50 miljarder kronor, vilket motsvarar 4 miljarder. Detta är en grov skattning, men ändå en
fingervisning om vilka summor som läggs ned på ledarutveckling.

3 Se exempelvis Lind-Nilssons (2001) slutsats efter att ha studerat chefer som arbetat i organisationer
vars tillstånd kunde beskrivas i termer av kris, kaos samt omställning. I abstract konkluderar
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skap i olika typer av organisationer, kan och bör enligt vissa forskare åtgärdas
med hjälp av just ledarutveckling.

Är det då unikt svenskt att uppvisa ett stort intresse för ledarskap och kompetens-
utvecklingsfrågor? Sannerligen inte! Trender inom kompetensutvecklingsområdet
i Sverige kan inte betraktas som något isolerat, utan det som händer här är påver-
kat av den internationalisering som skett av kompetensutvecklingsmarkanden
(SOU 2000:115). Det fenomen som står i fokus här, ledarutveckling inom svenskt
arbetslivet, är således en liten del av en mycket större företeelse.

Vidare är mitt intryck, att det allmänna pratet om ledarutveckling utgår från
att ledarutveckling skulle vara något enhetligt och entydigt. Ledarutveckling i
USA skulle vara detsamma som ledarutveckling i Sverige, och ledarutveckling
inom olika delar av den svenska arbetsmarknaden skulle också vara just leda-
rutveckling. Talet om ledarutveckling verkar utgå från att ledarutveckling är
något entydigt och lätt definierat som alla kan enas om. Men så enkelt är det
väl ändå inte? Ledarutveckling kan vara många olika saker. I olika praktiker
borde olika typer av ledarutveckling kunna utvecklas, vilket kommer att un-
dersökas närmare här.

Till detta kan fogas att lite forskning är gjord om ledarutveckling i ett jämfö-
rande perspektiv. De studier som finns är ofta fallstudier av en enskild organi-
sations ledarutveckling. Det saknas studier där ett flertal olika organisationers
ledarutveckling, inom svensk arbetsmarknad, jämförs och problematiseras.4

Vidare är mitt intryck att samtalen som förs om ledarutveckling ofta är grun-
dade i den personliga erfarenheten (eller andra personers erfarenheter som se-
dan återberättas i andra hand), snarare än utifrån samhällsvetenskaplig forsk-
ning. Här finns således behov av mer akademiska bidrag till diskussionen om
ledarutveckling inom svenskt arbetsliv ur ett jämförande perspektiv. I sådana
studier kan förutfattade uppfattningar om ledarutveckling, såväl som något
homogent och enhetligt alternativt som något heterogent och kontextspecifikt,
utmanas.

författaren att: ”Carefully planned and well thought-out management recruitment and
development and educational activities are likewise of great importance” för dessa chefer. Mitt
syfte är inte att peka ut just denna enskilda forskare utan att visa på ett exempel av flera möjliga.
Snarare används det specifika fallet för att visa på ett mer generellt fenomen. Som ett ytterligare
exempel på denna utbildningsoptimism kan nämnas Haikola (1999) samt Svennerstål (1996).

4 Jag har inte funnit någon vetenskaplig studie som gör jämförelser mellan organisationer, men
däremot en lärobok som vänder sig till utbildare och konsulter som arbetar med utbildningsfrågor
inom organisationer, där sju olika organisationers ledarutveckling presenteras (Granberg,
Gustafsson, Kindwall, Larsson, Larsson, Litzén & Måremo, 1983). De sju exemplen presenteras
var och för sig utan någon systematiskt försök till jämförelser. Däremot argumenterar författarna
för att det inte existerar någon patentlösning, utan varje utbildare måste anpassa utbildningen
efter de förutsättningar som finns i den specifika organisationen där den ska genomföras. Se även
KKR (2004) för en internationell jämförelse av chefsutbildning inom offentlig sektor.





   

Detta forskningsmässiga kunskapsunderskott om ledarutveckling i kombina-
tion med ämnets aktualitet, det allmänna pratet om och tilltron till det som en
lösning med stort L, alla föreställningar som sprids genom detta prat, att det
läggs ned mycket pengar på ledarutveckling, samt att vi i Sverige är påverkade
av internationella influenser på ledarskapsområdet, är faktorer som sammanta-
get utgjorde bakgrunden till mitt val att genomföra en studie om ledarutveckling.
Till detta kan också fogas ett disciplinmässigt skäl, som bottnar i mitt forsknings-
intresse för pedagogiska frågor i arbetslivet. Bland forskare inom pedagogik-
ämnet i Sverige har inte arbetslivet som kontext för de pedagogiska processerna
fått den uppmärksamhet som jag tycker det förtjänar.5 I jämförelse med den
forskning som haft utbildningsväsendet och barn/skolungdomar i fokus, väger
den arbetslivspedagogiska forskningen lätt. Detta trots att de pedagogiska pro-
cesserna är lika framträdande och centrala för vuxna i arbetslivet, som för barn
i skolan. Här kommer således de pedagogiska processerna, i form av ledarut-
veckling, inom arbetslivet vara i fokus. Utgångspunkten har varit att arbetslivet
som kontext, och de pedagogiska processerna där, är ett centralt och viktigt
studieobjekt för pedagogisk forskning.

Begreppet ledarutveckling i denna avhandling

Ledarutveckling är ett centralt begrepp i denna avhandling. Det finns en rad
andra närliggande begrepp, likt ledarskapsutbildning/-utveckling samt chefs-
utbildning/-utveckling, som också kunde ha använts. Här ska jag dock specifi-
cera vad jag menar med ledarutveckling.

Med ledarutveckling menas här organiserade aktiviteter som en arbetsgivare an-
ordnar i syfte att utveckla personalansvariga chefers kompetens. Ledarutveckling
kan omfatta en rad olika aktiviteter, för vilka det finns ett uttalat syfte och där det
vidare är avsatt tid och pengar. Ledarutveckling blir således i det närmaste syno-
nymt med begreppet kompetensutveckling, om man utgår från hur det sistnämnda
definieras av Ellström (1992; 1996a) samt i SOU (2000:115). Jag lämnar således
chefernas vardagslärande utanför denna definition. Lärandet i det dagliga arbe-
tet, ibland benämnt informellt lärande6, är säkert viktigt för hur chefer utvecklas
som ledare, men berörs inte i denna studie.

Vidare är det inte all utveckling som chefer deltar i som fångat mitt intresse.
För ledarutvecklingsbegreppet förbehåller jag främst sådant innehåll, som ges i

5 Se Pommer Nilsson (2003).
6 Se Ellströms (1992) diskussion om informellt lärande och planerad utbildning samt Ellström

(1996a; 1996b) om lärande i dagligt arbete. Se även Granberg (2004).
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syfte att cheferna ska bli bättre som personalchefer och ledare för sina anställda,
något jag förknippar med begreppet ledarskap. Det rör således främst
kompetensutveckling där chefernas mellanmänskliga kompetens kommer i
fokus.7 Av detta följer att ledarskap betraktas som något individer kan lära sig.
Ledarskap blir på så sätt att betrakta som en kompetens, eller kanske bättre
uttryckt som ett kompetensområde.8

Trots dessa specificeringar av begreppet ledarutveckling har min utgångspunkt
hela tiden varit, att ledarutveckling är att betrakta som ett öppet begrepp.
Definitionerna vi formulerar gäller bara här och nu, inte för all framtid. Vid
olika tidpunkter kan samma begrepp komma att betyda olika saker, men också
för olika personer vid samma tidpunkt. I dagens postmoderna samhälle och
med den språkliberalism som råder, ser jag det som svårt, och inte heller önsk-
värt, att kräva att alla ska enas kring en enhetlig definition. Dock kan man
avkräva att en forskare ska specificera vad han eller hon menar med begreppet,
vilket jag här försökt göra. Det betyder emellertid inte att jag pådyvlat denna
definition på de organisationer vars ledarutveckling jag studerat. Däremot har
de frågor som jag riktat till dem, satt fokus på en delmängd av vad som är
möjligt att definiera som ledarutveckling. Då jag varit intresserad av att studera
hur organisationer lär chefer att bli bättre personalchefer och ledare för sina
anställda, innebär det att den kompetensutveckling som chefer eventuellt del-
tar och som rör den specialitet som organisationen håller på med (papperstill-
verkning, forskning, IT-system etc.) inte behandlats i denna studie.

Statistik om ledarutveckling

Ledarutveckling i dagens svenska arbetsliv kostar mycket pengar och är en an-
senlig del av den kompetensutveckling som ges. Här ska några statistiska upp-
gifter om ledarutveckling presenteras. Sammanställningen bygger på SCB:s sta-
tistik över personalutbildning för åren 1998 – 2002.9 Statistiken avser utbild-

7 Jämför med det Trollestad (1994) berör om människosyn i ledarskapsutbildning. Se även
Björkegrens (1986) uppdelning av ett kursinnehåll i å ena sidan de sociala delarna av
företagsledning (mjuka kunskaper såsom hantera mänskliga relationer, personalfrågor etc.) å den
andra de tekniska sidorna av företagsledning (hårda kunskaper i form av finansiering, redovisning,
ekonomisk kontroll och styrning etc.).

8 Se Bryman (1996), Goleman (1998) för en diskussion om ledarskap som ett kompetensområde.
Se även bilaga 9 och de tretton innehållsliga teman som konstruerats utifrån innehållet i olika
organisationers ledarutveckling. De utgör ett exempel på att ledarskap omfattar en rad olika
kompetenser och därmed kan sägas utgöra ett kompetensområde.

9 Tyvärr lade SCB ned produktionen av denna personalutbildningsstatisk under år 2004 på grund
av besparingsskäl, vilket gör att det saknas fullständig statistik för andra halvåret år 2003 och
framåt. Detta besked nådde mig i september 2004 och gjort att jag lämnat statistiken för 2003
utanför denna avhandling.





   

ning som arbetsgivaren helt eller delvis bekostat, och som bedrivits som lärar-
ledd personalutbildning.

Trots att SCB redovisat personalutbildningsstatistik som rör arbetsmarknaden
från år 1987 och framåt, är det svårt att få fram siffror som rör ledarutveckling.
Fram till år 1998 fanns inte detta ämnesområde med som ett eget kursämne,
varför man inte kan göra några historiska analyser av förändringen över tid. År
1998 gick dock SCB över till en europeisk standard, där ämnesområdet ”Led-
ning och administration” figurerade.10 Det är ett mått på vad jag här benämner
ledarutveckling.11
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Figur 1: Deltagarantalet för utbildningsområdet ”Ledning och administration” åren
1998-2002 utifrån SCB:s statistik över personalutbildning.

Antalet deltagare inom utbildningsområdet ”Ledning och administration” har
ökat med drygt 100.000 deltagare över de fem åren som statistiken täcker in,
och ligger nu på en nivå omkring 500.000 deltagare per år. Deltagarantalet
utgör 8-10% av det totala antalet deltagare i personalutbildning per år i Sverige.
Även om detta utbildningsområde inte toppade listan över innehåll med flest
antal deltagare något år,  återfanns det på en tredje till sjätte plats jämfört med
de femton andra redovisade utbildningsområdena. Denna relativt framskjutna
placering kan ses som ett tecken på utbildningsområdets popularitet.

10 Beteckningen för denna standard är ”Fields of vocational education and training”. I
centralorganisationens (CEDEFOP, European Centre for the Development of Vocational
Training, Eurostat) manual över ämnesområden framgår att ämnesområdet ”Management and
administration” är en del av det större området ”Business and administration” som i sin tur är
underordnat ”Social sciences, Business and Law”.

11 Något utbildningsområde med namnet ”Ledarskap” eller ”Chefskap” existerar inte i SCB:s
statistik. Ämnesområdet ”Ledning och administration” inkluderar allmän ledarskapsutbildning
utifrån ett organisationsperspektiv (study of leadership). Detta område består i praktiken av
hundratals underområden, exempelvis arbetsledning, chefskap, kommunikation - ledarskap,
kvinnligt ledarskap, ledarskap, ledarskap gruppdynamik, ledningsfrågor, management,
organisationsförändringar, personalfrågor, personligt ledarskap, projektledning, UGL, och
verksamhetsutveckling. Det är således det bästa av måtten i SCB:s Personalutbildningsstatistik
för det fokus jag har.
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Figur 2: Relativa deltagarantalet för utbildningsområdet ”Ledning och administration”
med hänsyn till deltagarnas ålder, åren 1998-2002 utifrån SCB:s statistik
över personalutbildning.

Deltagarnas åldersfördelning visar att ledarutveckling inte är den första utbild-
ningen man genomgår som ung nyanställd. Drygt 50% av deltagarna för res-
pektive år utgjordes av personer i åldersspannet 35-54 år. Jämför vi vidare den
yngsta deltagargruppen (16-24 åringar) med den äldsta (55-64 åringar) så lig-
ger de yngre varje år under femprocentnivån, medan de äldre ökat från en nivå
om tolv procent 1998 till att utgöra 17 % år 2002. Statistiken visar således att
ledarutveckling är något som personer kommer i åtnjutande av främst efter viss
arbetslivserfarenhet, samt att man fortsätter att genomgå sådan utbildning även
efter det att man fyllt 55 år.
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Figur 3: Relativa deltagarantalet för utbildningsområdet ”Ledning och administration”
med hänsyn till deltagarnas kön, åren 1998-2002 utifrån SCB:s statistik
över personalutbildning.

Frågor som rör chefer och ledarskap i arbetslivet anses av många vara en domän
av män, för män. Till viss del återspeglas detta också om man jämför hur många
män respektive kvinnor det är som deltagit i ledarutveckling. Frånsett år 1999
då gruppen män och kvinnor utgjorde 50% vardera, så ligger männens delta-
gande något högre än kvinnornas. Dock är det inga stora skillnader mellan
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grupperna. Kvinnorna utgör stadigt en bit över 40% av deltagarna. Dock säger
denna statistik inget om huruvida kvinnor och män deltar i samma eller olika
kurser inom ledarutvecklingsområdet. Kategorin ”Ledning och administration”
inrymmer i sig en spänning mellan en ledningsdel som av tradition dominerats
av män, samt en administrativ del som kanske främst förknippats med kvin-
nor. Men om detta går igen även i kursdeltagandet vill jag låta vara osagt.

Figur 4: Relativa deltagarantalet för utbildningsområdet ”Ledning och administration”
med hänsyn till deltagarnas fackliga tillhörighet, åren 1998-2002 utifrån
SCB:s statistik över personalutbildning.

Deltagandet i ledarutveckling varierar tydligt med avseende på vilken facklig
huvudorganisation som deltagarna tillhör. LO med sin tydliga profilering som
ett arbetarkollektiv, återspeglas i statistiken som det fack där medlemmarna
deltar minst i ledarutveckling. Detta kan jämföras med TCO som genom ”Le-
darna” de senaste åren marknadsfört sig själva som chefernas fackförbund, och
som också ger ut en tidning med namnet Chef. Deras medlemmar toppar del-
tagandet följt av SACO och gruppen övriga.

Figur 5: Relativa deltagarantalet för utbildningsområdet ”Ledning och administration”
med hänsyn till deltagarnas arbetsmarknadssektor, åren 1998-2002 utifrån
SCB:s statistik över personalutbildning.12
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12 I denna statistik har jag för arbetsmarknadssektorn Näringsliv inte tagit med gruppen ”Företagare”
utan bara det som SCB benämner ”Enskild”. Om även gruppen ”Företagare” skulle ha tagits
med skulle det inte förändra tendenser i tabellen på annat sätt än att den relativa dominansen av
deltagare från Näringslivet blivit än mer tydlig.





.  

En majoritet av deltagarna som genomgår ledarutveckling arbetar inom det
privata näringslivet. Det var bara år 1998 som de utgjorde mindre än 60% av
deltagarna. Inom offentlig sektor kommer de överlägset flesta deltagare från
den kommunala sektorn. Deltagarna från såväl stat som landsting har de se-
naste åren vardera utgjort mindre än tio procent av deltagarantalet. Denna
statistik visar således att det existerar vissa kontextuella mönster i ledarut-
vecklingsdeltagandet. Huruvida detta är en konsekvens av en större chefstäthet
inom näringslivet, eller att det där existerar en större tilltro till ledarutveckling
än inom offentlig sektor, eller en kombination av dessa faktorer och ytterligare
några, kan man spekulera i. Att fördjupa mig om just det ligger utanför den
ambition jag har med denna avhandling.

Den statistik som här presenterats behandlar endast ledarutveckling inom
arbetslivets organisationer. Att utbilda personer till att bli ledare förekommer
idag även inom många andra delar av vårt samhälle än arbetslivet. Inom vårt
offentliga utbildningsväsende kan elever på gymnasienivå läsa speciella
ledarskapsprogram. Inom högskolan finns såväl fristående kurser som hela ut-
bildningsprogram som presenterar forskning om ledarskap, och förbereder per-
soner inför arbeten med ledningsuppgifter ute i arbetslivet. Våra folkrörelser,
inte minst idrottsrörelsen, utbildar på egen hand sina ledare. Inte sällan reser
också framgångsrika idrottskvinnor och män runt och föreläser för allmänhe-
ten och företag om dylika frågor. Någon statistik på dessa typer av ledarut-
veckling har inte SCB presenterat, men jag vågar trots det påstå att tilltron till
ledarutveckling onekligen verkar vara stor även utanför arbetslivet. Men här är
som sagt fokus på den ledarutveckling som förekommer inom arbetslivets or-
ganisationer.

Avhandlingens fortsatta disposition

I kapitel 2 redovisas en genomgång av tidigare forskning, främst på temat leda-
rutveckling inom svenskt arbetsliv. Bland annat redogör jag där för hur tidigare
studier om ledarutveckling påverkat mitt eget sätt att samla in data om ledarut-
veckling i olika organisationer.

Därefter följer kapitel 3, där de teoretiska utgångspunkterna och centrala be-
grepp för studien presenteras. Begreppet utbildningskultur samt tankemodellen
om kontext och aktörer som olika krafter introduceras. I detta kapitel redogör jag
också för avhandlingens syfte och vilka forskningsfrågor jag försöker besvara.

I kapitel 4 redogör jag för hur jag arbetat med de olika empiriska delstudierna
som genomförts. Där redogör jag också för de kunskapsanspråk jag har i detta
arbete.





   

De därpå följande tio kapitlen utgör avhandlingens resultatkapitel. En läs-
anvisning för dessa presenteras sist i kapitel 5.

Avhandlingen avslutas med kapitel 15, där jag diskuterar mina resultat, bland
annat i förhållande till den tidigare forskningen på området, samt ger förslag
på fortsatt forskning.
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2. PEDAGOGIK I ARBETSLIVET
OCH FORSKNING

OM LEDARUTVECKLING

Forskning om arbetslivet i Sverige har, enligt Lennerlöf (2004), en historia som
kan dateras tillbaks till åtminstone 1900-talets början, och växte sig stark un-
der den andra halvan av samma århundrade. Det är ett forskningsfält som,
enligt bibliometriska studier gjorda av Persson (2004), kan beskrivas som tvär-
vetenskapligt, och där de samhälls- och beteendevetenskapliga ämnena är starkt
representerade. Etiketter likt industrisociologi, arbetsvetenskap,
arbets(organisations)psykologi samt arbetslivspedagogik, används på olika in-
stitutioner inom den svenska akademin, och vittnar om just den arbetslivs-
forskning som där bedrivs. Från forskningsfinansiärernas sida har man sedan
lång tid tillbaks delat in arbetslivsforskningen i tre huvudområden, benämnda
arbetsmiljö, arbetsorganisation samt arbetsmarknad (Abrahamsson &
Heldmark, 2004).13 Denna trubbiga indelning inrymmer i sig ett antal under-
områden, vilket avspeglar den mångfald som inkluderas inom arbetslivs-
forskningen.

Då detta är en avhandling inom disciplinen pedagogik, har jag nedan huvud-
sakligen uppehållit mig vid forskning som berör det forskningsområde som
inom denna disciplin fokuserar på arbetslivet. Det handlar närmare bestämt
om det arbetslivspedagogiska forskningsområdet, eller som jag hellre benäm-
ner det, pedagogik i arbetslivet.

Forskningsområdet pedagogik i arbetslivet

Det utmärkande för forskningsområdet pedagogik i arbetslivet, jämfört med
pedagogikämnet i stort, är inte vilka pedagogiska processer som studeras.
Området delar med pedagogikdisciplinen ett intresse för olika påverkans- och

13 Forskningsfinansiärerna som åsyftas är Rådet för arbetslivsforskning (RALF), Forskningsrådet
för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), samt Arbetslivsinstitutet.





   

förändringsprocesser.14 Det som är karaktäristiskt och särskiljande för detta
forskningsområde är att de pedagogiska processerna studeras inom arbetslivet
som kontext.15

Fokus är således på pedagogiska frågeställningar inom ramen för organisationer,
vars främsta uppgift inte behöver vara att utbilda eller undervisa, utan där peda-
gogiska processer är ett medel för att uppnå organisationernas mål att fullgöra de
uppdrag de har på arbetsmarknaden, exempelvis att producera varor och tjänster
av olika slag. Det är således en central distinktion för det arbetslivspedagogiska
forskningsområdet, att de pedagogiska processerna inte bara är förbehållna ut-
bildningsväsendet (läs skolan) och barn- och ungdomsåren, utan att dessa finns
att studera även i andra branscher och sektorer långt upp i vuxen ålder.

Det specifika med forskningsområdet pedagogik i arbetslivet, utöver den om-
givande kontexten, är således att det är arbetsorganisationerna själva som är
utbildare/lärare och vidare att det är deras arbetstagare som utgör studerande-
gruppen. De konsulter och utbildare som specialiserat sig på arbetslivets ut-
bildningsbehov ses också som en central del av området. De är med och skapar
den speciella situation som kännetecknar hur de pedagogiska processerna tar
sig uttryck inom specifika arbetsorganisationer.

En central utgångspunkt för forskningen inom området pedagogik i arbetsli-
vet, är att de pedagogiska processerna i arbetslivet måste förstås med hänsyn
tagen till de specifika villkor som omger dem. Detta kontextuella tänkande är
mycket tydligt hos flera forskare inom området.16 Att det inte existerar en cen-
tral och gemensam läroplan med nationellt fastställda mål, inget enhetligt
finansieringssystem, samt frånvaron av en tillsynsmyndighet som kontrollerar
likvärdigheten, utgör specifika drag för de pedagogiska frågorna i arbetslivet
jämfört med de pedagogiska processerna inom vårt offentliga utbildningsvä-
sen.17 Frånvaron av sådana faktorer utgör förutsättningar för, att standardise-

14 Jag sätter ett likhetstecken mellan å ena sidan begreppet pedagogiska processer, å den andra
påverkans- och förändringsprocesser. Påverkansprocesser kan ytterligare brytas ned i exempelvis
undervisning, utbildning, socialisation och fostran. Förändringsprocesser kan specificeras med
begrepp såsom lärande och organisationsutveckling. Se även Granberg (1996), samt Söderström
(1981).

15 Se exempelvis Söderström (1977; 1981) om organisationspedagogik, Wallin, Söderström & Hede
(1982) om arbetslivets pedagogiska frågor, Granberg (1996) om arbetslivspedagogik, Granberg
& Ohlsson (2000) om pedagogik med inriktning mot lärande i arbetslivet samt
arbetslivspedagogik, Tedenljung (2001) om pedagogik med arbetslivsinriktning, Kock (2002)
om lärande i arbetslivet, samt Pommer Nilsson (2003) och Ellström &. Hultman (2004) om
pedagogik i arbetslivet.

16 Tankesätt om hur centrala de omgivande villkoren är för att förstå de pedagogiska processerna
går igen hos flertalet forskare inom pedagogikämnet, exempelvis hos Ellström, Gustavsson &
Larsson (1996), Lindensjö & Lundgren (2000), samt Sjöstrand (1970).

17 Liknande resonemang förs av Söderström (1981) samt Sköld (1987).
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ringen i organisering och innehåll inte blir lika påtaglig inom olika delar av
arbetslivet. En utbildningsplaneringsprocess, där det saknas en styrande och
för arbetslivet gemensam läroplan, öppnar således upp för att det utvecklas
olika utbildningar och traditioner i sättet att utbilda. Vissa studier har visat hur
det inom olika sektorer och branscher historiskt har utvecklats olika sätt att
arbeta med kompetensutveckling (Eliasson & Höglund, 1971). Detta kan med
andra ord beskrivas som att det finns utrymme för olika utbildningskulturer
inom olika organisationer och olika delar av arbetslivet. Tankegången åskådlig-
görs i figur 6.

Figur 6: Utbildningsplaneringens förutsättningar i arbetslivet.

Fortsättningsvis kommer bara en mindre del av den forskningen som finns
inom området pedagogik i arbetslivet att behandlas. Det rör närmare bestämt
forskningen om pedagogiska processer i form av ledarutveckling.

Studier om ledarutveckling inom svenskt arbetsliv

Vid sökandet efter forskning om ledarutveckling, utgick jag från den defini-
tion av ledarutveckling som redovisats i föregående kapitel, det vill säga den
kompetensutveckling som ges till personalansvariga chefer av deras arbetsgi-
vare och som innehållsligt fokuserar personalfrågor och mellanmänsklig kom-
petens. Vid sidan av denna definition, sökte jag också efter källor som skulle
hålla en viss vetenskaplig kvalité, det vill säga publikationer som var granskade
av sakkunniga på området. Jag ville bort från normativa och personliga vittnes-
mål som managementlitteraturen på området ofta förmedlar. Resultatet blev
att jag källmässigt kommit att arbeta nästan uteslutande med avhandlingar. Jag
har försökt att täcka in samtliga svenska avhandlingar som är skrivna på temat
ledarutveckling fram till och med år 2002. Totalt har jag identifierat 17 av-
handlingar. Det är min uppfattning att valet av avhandlingar som huvudsaklig
källa inte har gjorts på bekostnad av någon annan typ av vetenskaplig källa.18

Möjlighet till tillvarata-
gande av lokala
förutsättningar

Utbildningen blir
kontextuell

Utveckling av olika
traditioner / utbildnings-
kulturer

Utbildningsplanering
utan central läroplan
och styrning

18 Det visade sig att jag trots sökande inte fann vetenskapliga artiklar som specifikt fokuserade
ledarutveckling inom svenskt arbetsliv, utan den mesta forskningen jag funnit var antingen just
avhandlingar eller enstaka antologier (likt Rohlin, 1974) samt rapporter (likt Fransson, 2002).
Vissa av författarna till avhandlingarna har vidare givit ut rapporter (se exempelvis Borgbrant,
1980b) som berör delar av den problematik som också avhandlingarna fokuserar. Dessa har jag
inte heller refererat här.

⇒ ⇒





   

Snarare vill jag framhålla, att avhandlingarna som grupp betraktad ger en bred
och initierad bild av forskning om ledarutveckling inom svenskt arbetsliv.

Ett sätt att beskriva forskningen om ledarutveckling är att göra det utifrån en
kronologi. I tabell 1 har avhandlingarna sammanställts under de årtionden då
de publicerats, med start under 1960-talet fram till det nuvarande årtiondet.
Av tabellen framgår att antalet avhandlingar om ledarutveckling ökat. Den
utvecklingen stödjer den allmänt spridda tesen att intresset för ledarskapsfrågor
och produktion av sådan litteratur ökat successivt under andra hälften av 1900-
talet. Forskning om ledarutveckling kan, i det här fallet, ses som ett speciellt
fält inom ramen för ledarskapsforskning.19

Tabell 1: Kronologisk översikt över svenska avhandlingar med fokus på ledarutveckling
fram till och med år 2002 fördelat på årtionde och ämne

1960-tal 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal

Författarens Jerkedal, Ped Lennung, Ped Borgbrant, Ped Michélsen, Ped Eriksson, Fek
efternamn, Perneman, Ped Hultman, Ped Trollestad, Teo Nilsson, Ped
ämne Michélsen, Ped Björkegren, Fek Furusten, Fek Porsfelt, Arb

Sköld, Ped Svennerstål, Ped Höök, Fek
Tengblad, Fek

Antal 1 3 4 5 4

Ämnesmässigt återfinns avhandlingarna inom pedagogik (Ped), företagseko-
nomi (Fek), teologi (Teo) samt arbetsvetenskap (Arb). Tio av avhandlingar är
producerade inom pedagogik, fem inom företagsekonomi, samt en inom teo-
logi respektive arbetsvetenskap. Att pedagogikämnet dominerar samt att
företagsekonomiämnet är starkt representerat, är inte förvånande med tanke
på dessa ämnens fokus. Att jag inte hittade någon avhandling inom de andra
beteendevetenskaperna (sociologi, psykologi) var överraskande. Såväl inom
sociologi som psykologi finns forskningsinriktningar som intresserat sig för
organisationsfrågor i arbetslivet. Jag tog det som självklart att dessa ämnen
även skulle ha intresserat sig för ledarutveckling, men så var dock inte fallet när
det gäller avhandlingar. Inom sociologi har jag dock identifierat en licentiatav-
handling som fokuserar ledarutveckling i arbetslivet (Andersson, 1992). Inom
psykologiämnet finns andra publikationer med liknande fokus, dock inga av-
handlingar.20

19 Observera att tabell 1 endast omfattar sådana avhandlingar som har ledarutveckling som sitt
fokus. Jag har således inte tagit med avhandlingar som på ena eller andra sättet berört
ledarskapsfrågor i en vidare bemärkelse.

20 Härnqvist avhandling från 1956 är ett gränsfall. Fokus är på ledarskapsfrågor inom ramen för
värnpliktsutbildning, men det är inte utbildningen som sådan som fokuseras. Snarare är det hur
värnpliktiga och befäl betraktar ledarskapet. Avhandlingen är således mer en avhandling om
ledarskap än ledarutveckling.
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Genomgången av avhandlingarna visar en forskning som karaktäriseras av så-
väl vissa återkommande mönster, som en heterogenitet sett till vad som fokuse-
rats. Ett återkommande mönster var att ledarutveckling i avhandlingarna blev
detsamma som formaliserade och strukturerade lärtillfällen (kurser, utbildningar,
mentorprogram, traineeutbildningar). I några avhandlingar berörs erfarenhets-
lärandet och vardagens betydelse för chefers utveckling, men det sätts i sam-
band med olika formaliserade utvecklingsinsatser.21 Vidare, vad gäller
heterogeniteten är den kanske mer uppenbar än de återkommande mönstren.
Jag hänvisar till bilaga 1 för den som önskar en mer detaljerad genomgång av
varje avhandling för sig.

Avhandlingarna är i sig en historieskrivning om ledarutveckling i Sverige. Till-
sammans visar de på en variation av utvecklingssatsningar som förekommit i
Sverige sedan 1960-talet och framåt. Deras empiriska fokus antyder också, att
medan en viss typ av utbildning varit populär under vissa tidsperioder, har
andra varit populära under andra tidsperioder. Exempelvis gruppdynamisk trä-
ning22 under 1970- och 80-talen, samt mentorskap under 1990-talet.
Avhandlingarna har även fångat diskussionerna om kvinnor som chefer och
jämställdhet i arbetslivet, samt det ökande intresset för ledarskapsfrågor i ar-
betslivet. Redan i mitten av 1980-talet skrev Sköld (1987) på följande sätt om
denna historiska utveckling:

Chefs- och ledarutvecklingen ses som viktig och har ökat lavinartat under de senaste

decennierna. Den har förändrats och omfattar numer ett stort spektrum av åtgärder,

från mer traditionell chefsutbildning till okonventionella ledarutvecklingsprogram,

ibland kombinerat med träning tillsammans med arbetsgruppen. Denna utveckling

kan också ses i perspektiv av den strävan som råder inom organisationer att tillvarata

samtliga medlemmars förmåga och resurser. Naturligt kan då vara att starta med

chefsutveckling för att därefter övergå till personalutveckling omfattande all

personal. (…). Chefsutveckling blir då inte ett mål i sig utan ett medel att möjliggöra

verksamhetsutveckling. (A.a. s. 92)

Den lavinartade ökningen har fortsatt efter att Sköld skrev detta. Jag återkom-
mer under rubriken ”Vad har forskningen sagt om aktörernas betydelse för
ledarutvecklingen?” med en kortare historiebeskrivning av ledarutvecklingens
framväxt på svensk arbetsmarknad.

21 Se exempelvis Hultman (1981), Svennerstål (1996), Nilsson (2000a) samt Porsfelt (2001). Se
även Andersson (1992) som särskiljer mellan planlagd och spontan ledarutveckling, samt formell
och informell.

22 Den mest kända av metoderna som kan sägas ingå inom denna familj är sensitivitetsträningen
(ST-träning). Dock finns det begrepp såsom relationsträning, laboratorieträning, T-gruppsträning,
grupporienterad träning som alla kan sägas spela på samma tema - att utveckla de sociala
färdigheterna hos individer och grupper. Terminologin är minst sagt oklar på området.





   

En jämförelse utifrån avhandlingarnas ansatser, perspektiv och metoder

En ytlig metodjämförelse mellan de olika avhandlingarna visar att det finns
likheter i hur data samlats in. I flertalet avhandlingar bygger det empiriska
materialet på intervjuer av kursdeltagare, utbildare, samt ledning. Det är vidare
vanligt att forskarna genom observationer följt en eller flera kursomgångar,
och det förekommer också att enkäter/tester använts. Lägg till detta att doku-
ment i form av kursbeskrivningar, (kurs)litteratur etc. studerats i flertalet av
studierna. Slutsatsen av en sådan genomgång ger för handen att det varit van-
ligt att använda multipla datainsamlingsmetoder vid forskning om ledarut-
veckling. Vilka metoder forskarna kombinerat har dock varierat.

Bakom ett sådant konstaterande om insamlingsmetoder döljer sig ett flertal
intressanta frågor. Jag tänker då närmast på hur vetenskapsteoretiska spörsmål
behandlas, vilka teorier och perspektiv som används och vilken funktion de
har, hur resultaten skall förstås i förhållande till dessa utgångspunkter etc. Me-
toderna i sig säger oss inte så mycket, utan de blir intressanta först när de sätts
i samband med de andra delarna av forskningsarbetet.

En klassisk och ifrågasatt dikotom indelning av olika vetenskapliga ansatser, är
den mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Ansatserna har beskrivits av fler-
talet forskare (Alvesson & Deetz, 2000; Denzin & Lincoln, 1994; Starrin &
Svensson, 1994; Åsberg, 2001). Om kvantitativ metod beskrivs i termer av:
”… logical-positivism, which uses quantitative and expermimental methods to
test hypotheticval-deductive generalizations …” (Patton, 1990, s. 37), åter-
finns sådana ansatser hos Jerkedal (1969), Lennung (1974), Hultman (1981)
och Svennerstål (1996). Kvalitativa ansatser, som kan beskrivas såsom: ”…
phenomenological inquiry, using qualitative and naturalistic approaches to
inductively and holistically understand human experience in context-specific
settings” (Patton, 1990, s. 37), representeras av de övriga tretton avhandlinga-
rna. Olika kvalitativa ansatser står sig således tämligen starkt representerade
gentemot kvantitativa ansatser, inom svensk forskning om ledarutveckling. Detta
till skillnad från internationell ledarskapsforskning, där kvantitativa studier
verkar ha ett starkt grepp om traditionen (Bryman, 1996).

Dock är uppdelningen i kvalitativ och kvantitativ starkt ifrågasatt.23 Varken de
kvantitativa eller de kvalitativa studierna är som grupper betraktade enhetliga,
och likt Nilsson (2000a) diskuterar i sin avhandling, förekommer kombinatio-

23 Jämför Alvesson & Deetz (2000) som även de är missnöjda med distinktionen kvalitativ och
kvantitativ och skriver att: ”Det avgörande för forskaren är inte valet mellan kvantitativa och
kvalitativa metoder utan mer grundläggande ontologiska, epistemologiska och värdeteoretiska
frågor ...” (s. 71). Se även Åsberg (2001).
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ner av kvalitativa och kvantitativa inslag inom en och samma studie. Här finns
således ett flertal olika ansatser som samsas inom ramen för de avhandlingar
som jag grupperade ovan, inte minst bland de kvalitativa. Det är exempelvis
svårt att hitta några större likheter mellan Borgbrants (1980) aktionsforskning-
sansats och Trollestads (1994) livsåskådningsinspirerade hermeneutiska ansats.
Eller om man jämför dessa med Björkegrens (1986) utvärderingsstudie.

Inte heller de avhandlingar som, likt Björkegren (1986), har en uttalad
utvärderingsansats är som grupp lika i alla avseenden. Wåglund (1993) som
utgör en av dessa studier, gör själv en genomgång av fem utvärderingsstudier av
chefsutbildningar (där såväl Björkegren, Hultman och Sköld ingår), och finner
variationer i utvärderingsansats, design och metoder. Hon konstaterar att dessa
studier är mer olika än lika i sättet att utvärdera, och förklarar detta med tre
faktorer. För det första tiden, att det vid olika tidpunkter finns förhärskande
metodologiska angreppssätt som forskare använder. För det andra
undersökningsgruppernas storlek, där just storleken får metodkonsekvenser (omöj-
ligt att ha samma upplägg om gruppen består av 500 respektive 25 personer). För
det tredje studieobjekten, att det faktiskt rör sig om olika typer av chefsutbildningar
som måste utvärderas på olika sätt. Wåglund lyfter vidare fram två huvudgrup-
per av utbildningar. Å ena sidan de chefsutbildningar som syftar till att utveckla
organisationerna som dessa chefer tillhör. Å den andra de utbildningar som syf-
tar till att utveckla personer som chefer snarare än organisationerna.

Dock kommer man inte ifrån att dessa utvärderingsstudier delar, tillsammans
med några andra avhandlingar, en stark fokusering på vilka resultat och effek-
ter som utvecklingsinsatserna givit. När de beskriver bakgrunden till (eller för-
utsättningarna för), samt vad som hänt under en kurs (processen), gör de det i
syfte att förstå och förklara varför resultatet blev som de blev, likt Sköld (1987)
och Nilsson (2000a) gjort i sina avhandlingar. Detta till skillnad från exempel-
vis Trollestad (1994), Tengblad (1997) och Borgbrant (1980a), som i sina an-
satser är mer intresserade av förutsättningar, upplägg och processerna i sig. De
senare försöker inte uttala sig om resultatet eller effekterna av en utvecklingsin-
sats, men däremot att beskriva hur utbildningen gestaltat sig, centrala inslag i
eller förutsättningar för dessa insatser.24 Här går således en skiljelinje mellan
dels de avhandlingar där ledarutvecklingsinsatsen i sig är huvudfokus, dels de
avhandlingar där det övergripande syftet är att uttala sig om resultat och effek-
ter som kan avläsas på individ och/eller organisationsnivå. Porsfelts (2001) av-
handling hamnar dock i mitt tycke som ett mellanting mellan dessa två grup-
per, då processen och förutsättningarna är viktiga beskrivningar i sig, men där
det också förs en diskussion om resultatet av traineeprogrammet.

24 Detta angränsar till det Sköld (1987) benämner för ett utbildningsplaneringsperspektiv.





   

Är då avhandlingarna i pedagogik som grupp betraktad mer lika varandra in-
bördes i val av ansats och perspektiv, i jämförelse med gruppen företagsekono-
miska avhandlingar? Det är en svår fråga att besvara entydigt. Heterogeniteten
inom respektive grupp är stor. Att ledarutveckling jämförs med och diskuteras
utifrån vårt formella utbildningssystem förekommer i vissa pedagogiska av-
handlingar, likt Skölds (1987), men inte i några av de företagsekonomiska.
Där är fokus mer tydligt på arbetslivet i allmänhet och företagsledningen i
synnerhet. Återvänder vi till Wåglund (1993) särskiljer hon på utvärdering av
chefsutbildning som görs utifrån ett företagsekonomiskt respektive ett pedago-
giskt perspektiv.25 Dock resulterar hennes genomgång i att Björkegrens (1986)
företagsekonomiska avhandling får etiketter i form av pedagogiska perspektiv.
Jag tycker mig även själv se likheter mellan Nilssons (2000a) pedagogiska av-
handling och Hööks (2001) företagsekonomiska, som båda har fokuserat på
mentorskap för kvinnor. De eventuella skillnader som finns mellan grupperna
får väl snarats karaktäriseras som grad- och inte artskillnader, trots att de tillhör
olika akademiska ämnen.

Vad gäller frågor om vetenskapsteoretiska positioneringar, kan jag konstatera
att det inte i någon av de avhandlingar som ovan grupperats som tillhörande
den kvantitativa metodtraditionen, förekom några explicita resonemang kring
sådana frågor. Där läggs istället krutet på att diskutera olika aspekter av mätnings-
problematik, bland annat hur man skall få mätningarna reliabla och valida.
Frågor om verkligheten och kunskap i en bakomliggande filosofisk mening
berörs ej, men det ligger nära till hands att man som läsare själv sätter en
(post)positivistisk etikett på dem. Förekommer då explicita resonemang och
positioneringar av vetenskapsteoretiskt slag i de kvalitativa avhandlingarna? Ja,
men inte i alla. Björkegren (1986), Furusten (1995), Tengblad (1997), Eriks-
son (2000), samt Höök (2001) skriver explicit in sig inom den breda social-
konstruktivistiska fåran. Trollestad (1994) avviker från dessa och lutar sig mot
hermeneutiken, medan Porsfelt (2001) uppehåller sig vid det han kallar för en
etnografisk ansats (men som dock har klara drag av socialkonstruktivism). Övriga
positionerar sig inte explicit. Något slående är att inte någon av de pedagogiska
forskarna explicit försökt positionera sig inom någon vetenskapsteoretisk ut-
gångspunkt, även om vissa för ingående resonemang likt Nilsson (2000a). Här
har vi således en skillnad mellan avhandlingarna i pedagogik och företagseko-
nomi, apropå den tidigare ställda frågan.

Vidare är heterogeniteten påtaglig även vad gäller förhållandet mellan de empi-
riska och teoretiska inslagen i avhandlingarna, samt (naturligtvis) vilka teorier

25 Jämför Björkegrens (1986) genomgång av tidigare forskning, som visar på fyra olika inriktningar
sett till de metoder och teorier som brukats. Dessa benämner han de ekonomiska inriktningarna,
de experimentella inriktningarna, legitimeringsinriktningarna samt intensivstudieinriktningarna.
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eller perspektiv som skrivs fram och används i avhandlingarna. I vissa avhand-
lingar är teorierna mycket påtagliga, väl artikulerade och löper som en röd tråd
genom hela studien. I andra studier är teorierna otydligt uttryckta och måste
nästan läsas mellan raderna. Det finns bland avhandlingarna inte två stycken
som har identiska teoretiska utgångspunkter och tolkningsperspektiv. Vissa
grupperingar och mönster kan dock synliggöras. Gruppen avhandlingar som
utvärderat ledarutvecklingsinsatser har omnämnts ovan. Ett mönster som går
igen hos dem är att de flesta utgått från en så kallad teoribaserad utvärderings-
modell, men valt olika teorier att tolka data utifrån. Ett annat exempel är an-
satserna hos Eriksson (2000), Nilsson (2000a) och Höök (2001), som samtliga
har med både ett genus- och organisationsperspektiv i sina studier, men tar
fasta på olika saker. Eriksson (2000) kopplar exempelvis på ett tydligt
socialisationsperspektiv, medan Nilsson (2000a) använder en
individualpsykologisk teori och fokuserar på lärande. Det är således även ett
mönster i avhandlingarna att de teorier man säger sig utgå ifrån, kompletteras
med andra teorier och perspektiv. Tolkningsmodellerna som forskarna använt
blir tämligen komplexa för en läsare att tränga igenom.

Efter denna genomgång kan jag således konstatera att det som avhandlingarna
som hel grupp tydligast har gemensamt är deras fokus på ledarutvecklings-
frågor. Utöver detta varierar de sett till ansatser, perspektiv och metoder de
använt. Det går svårligen att tala om en enhetlig ledarutvecklingsforskning.
Däremot kan subgrupper av studier identifieras. Exempelvis de avhandlingar
som (genom en utvärderingsansats) intresserat sig för resultat och effekter. Dessa
studier berörs nedan under nästa rubrik.

Vilka resultat och effekter av ledarutveckling har forskningen lyft fram?

Avhandlingarna visar var och en, men också som grupp, att det inte saknas
höga ambitioner när det gäller de program som de har studerat. Syften och
målsättningar med ledarutvecklingsinsatserna var högt ställda, där man inte
sällan från kursledningarnas sida önskade se effekter på både individ- och
organisationsnivå.26 Men frågan är, nådde man dessa mål enligt forskarnas
utvärderingar?

Om man ska tro Granberg (1996), lär den som söker efter snabba och framfö-
rallt enkla svar på frågan om vilka effekterna blir av att satsa på kompetens-
utveckling i arbetslivet bli besviken på vad forskningen åstadkommit på detta
område. Han konstaterar att: ”Ett ständigt aktuellt men aldrig besvarad fråga

26 Se exempelvis de mentorprogram som Nilsson (2001) respektive Höök (2001) följde.





   

är vilka effekter som utbildningsinvesteringar ger” (a.a. s. 59).27 Dock finns det
statliga utredningar som mer optimistiskt lyfter fram den betydelse som
kompetensutveckling har för individer, organisationer och det svenska samhäl-
let i stort.28 I ljuset av detta är det intressant att se vad forskningen om ledarut-
veckling lyft fram för resultat och effekter. Terminologin är dock något oklar,
då olika forskare använder begreppen resultat och effekter något olika. Det
förkommer att man särskiljer mellan å ena sidan kortsiktiga resultat direkt ef-
ter avslutad utvecklingsinsats, å den andra mer långsiktiga effekter.29 Nedan
använder jag dock genomgående begreppet effekter.

Effekter på individnivå diskuteras i så gott som samtliga avhandlingar, men
mycket sparsamt av Borgbrant (1980a), Furusten (1995) samt Tengblad (1997).
Den studie som Hultman (1981) genomfört, visade på att effekterna på individ-
nivå bestod av både förändrade attityder och beteenden hos de chefer som
medverkat. Lennungs (1974) studie visade att olika individer lär sig olika saker
av en och samma kurs. Detta tema går också igen hos de studier som Jerkedal
(1967) och Porsfält (2001) genomfört. I Björkegrens (1986) studie framgick,
att beroende på hur kursen var upplagd förstärkte den specialist- eller grund-
kompetensen (i ekonomi) som deltagarna redan besatt innan kursen, men att
det verkade vara svårare att vidga annan kompetens som kunde vara nog så
viktig för de som skulle vara personalledande chefer. Wåglund (1993) diskute-
rar i sin studie huvudsakligen effekter på individnivå, och problematiserar hur
centralt det är för deltagare att kunna se sig som framtida chefer för att en
ledarutbildning skall ge effekter. Hon problematiserar att läkarnas starka
professionsidentitet inte går hand i hand med rollen som chef. Att bli chef är
att ge upp delar av en specialistroll till förmån för en generalistroll, eller att
läkarna skall byta från en specialitet (medicin) till en annan (ledarskap). Björke-
gren (1986) refererar också studier där effekter av ledarutveckling betraktas
som en mildare form av hjärntvätt. Inte minst organisationsinterna ledarut-
vecklingsinsatser sägs leda till en form av indoktrinering av önskvärda attityder
och ideal hos deltagarna. Detta diskuteras också av Porsfelt (2001), som stude-
rat hur en organisationsledning försökt att överföra en speciell kultur till delta-

27 Jämför med Strand (2001) som ställer frågan: ”Virker lederutvikling?”, och försöker besvara
den.

28 Se exempelvis Näringsdepartementet (2002:47). Kapitel två i denna skrift är strukturerat utifrån
rubrikerna ”Betydelsen för individen” (s. 27), ”...för företag och förvaltningar...” (s. 30), ”...och
för samhället i stort” (s. 32). Redan i inledningsavsnittet skriver man att: ”Utbildning och
kompetensutveckling får en allt mer central betydelse för välfärd, utveckling och tillväxt.
Människors kunskap och kompetens är av stort intresse för individen, företaget och för samhället
i stort. Utbildning och kompetensutveckling vidgar vyer och ger individen, företagen och samhället
bättre förutsättningar att möta vår tids utmaningar och förändringar. Utöver den
effektivitetshöjande aspekten har samhället också ett fördelningspolitiskt intresse av utbildning
och kompetensutveckling” (s. 23).

29 Se Lundmark (1998).
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garna. Han benämner det för ett ganska tafatt och klumpigt styrningsförsök
och skriver att: ”Det är inte fråga om någon hjärntvätt. Det är möjligen att
betrakta som taffliga försök till hjärntvätt som kan väcka såväl munterhet som
trötthetskänslor hos de som är utsatta för dessa” (a.a. s. 246). Vidare visar
Michelséns (1979) studie att trots att det fanns uppsatta och tydliga mål, var
inte dessa styrande för vad individerna faktiskt lärde sig. Återvänder vi till Porsfelt
(2001) påpekar han att utbildningens offentliga mål kan fungera som en form
av antiideal för deltagarna. Han problematiserar effekterna av ledarutvecklin-
gen och huruvida deltagarna internaliserat den ledarkultur som organisationen
ville överföra på dem:

Den formella träningen satte utan tvekan vissa spår när det gäller hur traineerna

kom att agera när de kom ut som chefer på respektive enhet. (…). Men, i minst

lika stor utsträckning, agerade traineerna i dessa sammanhang i kontrast mot

hur deras mentorer agerat eller hur andra chefer i organisationen agerat. (…).

Oavsett vilket, så måste konstateras att internaliseringen i form av lärande skett.

Lärandet har dock lika mycket karaktär som omformulering och kritik, som det

har av imitation och acceptans, av inom organisationen befintliga ritualer.(…).

Internaliseringen i form av införlivande och reproduktion av denna kultur var

partiell eller situationsbunden. Det gäller samtliga de traineer som var kvar i

organisationen efter tolv månader. Agerandet i kontrast mot ledarkulturen var

dock ännu mer markerat hos de andra två traineerna. (A.a. s. 239+242-243)

Svennerstål (1996) anser sig, lite i kontrast med dessa kanske något pessimis-
tiska studier, kunna dra en mer optimistisk slutsats kring fenomenet ledarut-
veckling och effekter på individnivå. Han skriver följande:

Sammanfattningsvis blir att ju mer en chef är villig att träna, reflektera och

bearbeta sitt arbetssätt och sina resultat, desto mer utvecklar han eller hon sitt

ledar- och chefskap. Det leder också till att han eller hon i sin tur utvecklar och

tränar sina medarbetare. Vidare har det visat sig att ingen är född till ledare men

genom att utveckla och lära sig kan flertalet bli bättre både som ledare och

chefer. (A.a. s. 175)

Denna typ av utbildningsoptimism, när det gäller ledarutveckling och dess
effekter, är ovanlig sett till de diskussioner som förs i flera av de andra
avhandlingarna. Redan i Jerkedals (1967) avhandling från 60-talet, lyfte han
fram att externa ledarskapsutbildningar kan ifrågasättas ur ett ekonomiskt per-
spektiv och ställde frågan: ”Is management training really wort while?” (a.a. s.
230). Hööks (2001) genomgång av forskning visar att kritik som riktats mot
ledarutveckling inte bara berör programmens effektivitet, utan fokuserar också
på den trendkänslighet som förknippas med dem, de underliggande värdering-
arna som de förmedlar, samt hur de bidrar till att återskapa rådande
maktstrukturer, inte minst i frågor som rör könsordningen i samhället och i





   

våra organisationer. Enligt Höök är det dessa faktorer, och inte möjligheterna
med ledarutveckling, som karaktäriserar den akademiska diskussionen.30 Björke-
gren (1986) och Trollestad (1994) kritiserar också var för sig samma fenomen,
att ledarutvecklingsinsatser inte ger upphov till någon djupare kritisk reflek-
tion av de rådande omständigheterna hos deltagarna. Jag lämnar dock denna
diskussion för att gå över till att diskutera effekterna på organisationsnivå.

De ledarutvecklingsprogram som studerats i de olika avhandlingarna, var inte
enbart eller främst fokuserade på att utveckla individerna ifråga. Snarare fanns
en tanke om att organisationen skulle utvecklas genom att individerna först
utvecklades. Detta tema är inte minst tydligt i Hultmans (1986) studie. Effek-
terna på individnivå gick där inte att avläsa på organisationsnivå. Tanken om
en organisationsutveckling genom individutveckling avstannade redan i det
första steget.31 Svårigheterna med att förändra organisationer utifrån ledarut-
veckling berörs även av Eriksson (2000) och Höök (2001). Deras resultat pe-
kade i samma riktning som Hultmans, och Höök skriver följande:

Studien bidrar med beskrivning och tolkning av en process som syftar till att

förändra rådande maktstrukturer genom att öka andelen kvinnor på

chefspositioner. Trots att syftet med programmet är förändring visar jag hur

programmet i praktiken resulterar i både återskapande och förändring. Detta är

en viktig lärdom från studien. Det visar hur svårigheten med att bedriva denna

form av förändringsarbete ligger i att arbetet med att förändra en organisations

maktstruktur samtidigt är villkorat av dessa strukturer. (A.a. s. 270-71)

Att förändringar är avläsbara på individnivå, medan organisationen i stort sätt
är intakt, är ett tema som Sköld (1987) uppehöll sig vid i sin studie, där che-
ferna fått nya kunskaper och förändrat attityder, men där motsättningar inom
(sjukvårds)organisationen gör att effekterna stannar på denna individnivå. En
annan intressant aspekt av Skölds studie är att cheferna respektive den under-
ställda personalen, ger olika bilder av hur cheferna förändrats under utbild-
ningen. Att chefer uppger att de utvecklats innebar inte att personalen tydligt
märkte någon skillnad. Detta reser också frågor om hur forskare försöker upp-
skatta effekter av utbildning. Det är vidare svårt att dra några entydiga gränser
mellan var effekter på individ- respektive organisationsnivå börjar respektive
slutar. Hur ska man exempelvis ställa sig till det som Porsfelts (2001) studie

30 Se även Furustens (1996) uppdelning av retoriska strömmar om ledarskap, där den akademiska
diskursen är en av dessa och skrivs fram som bland annat den mest särpräglade och den som
kräver en mycket speciell jargong av dem som skall släppas in i samtalet.

31 Hultman (1981) framhåller dock att långsiktiga effekter på organisationen inte kan uteslutas,
men har inga empiriska data som styrker detta. Det kan således ses som ett metodologiskt problem
att påvisa effekter på organisationsnivå, att man exempelvis inte låter det gå tillräckligt lång tid
mellan insats och mättillfälle.
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visar, att de flesta som deltog i ledarutvecklingen kort därefter lämnade organi-
sationen ifråga? Det kan tolkas som både effekter på individ- och organisations-
nivå. Porsfelt reser också frågan om det är effektivt och meningsfullt för en-
skilda organisationer att genomföra kostsamma program och bjuda konkur-
renterna på utbildad personal, en fråga han antyder ett nekande svar till:

Om vi utgår ifrån att en viktig utgångspunkt för införandet, uppläggningen och

genomförandet av och målsättningen med management traineeprogram är att

forma unga medlemmar ur en elit (sett till utbildningsbakgrund i första hand)

till medlemmar i en organisation såsom delandes och delaktiga i denna

organisations kultur och ledarkultur, måste dess meningsfullhet ifrågasättas. (A.a.

s. 265)

Nilssons (2000a) studie visar hur kvinnors initialt låga karriärambitioner vänds
under ett mentorprogram, och stärks i det som han kallar för deras tilltrodda
handlingskraft att axla chefsroller. Men studien visar att även om de inre/men-
tala hindren kan övervinnas i ett program, innebär inte det att kvinnorna fak-
tiskt blir chefer. Yttre/strukturella hinder i organisationen sätter stopp för vissa
deltagares chefskarriärer. Nilsson sammanfattar den uppkomna situationen med
att om problemet inför programmet var frånvaron av att vilja bli chef hos vissa
av deltagarna, var problemet efter programmet snarast att det i organisationen
inte fanns möjligheter för alla som ville axla en chefsroll. En intressant detalj i
sammanhanget är den diskussion om lärande som Nilsson för. Han riktar kri-
tik mot programmet han följt, för att det inte givit deltagarna möjlighet att lära
genom erfarenheter, att tillämpa färdigheter i skarpt läge. Detta utgick han
nämligen ifrån var centralt för att vuxna skall lära. Men när han en tid efter
avslutat program frågar deltagarna om utbildningens effekter på deras lärande,
får han anledning att revidera sin kritik:

När jag cirka ett och ett halvt år efter mentorprogrammets avslutning gav

adepterna möjlighet att bedöma sin chefskompetens utifrån det de fått med sig

från utbildningen ger mina resultat en entydig bild – i stort sett alla adepter har

fått en ökad tilltro till sin egen chefskompetens. Detta resultat står ju

uppenbarligen i viss diskrepans med min redovisning av de inte helt optimala

möjligheterna för lärande i programmet. (A.a. s. 164)

En slutsats som kan dras av detta är, att ledarutveckling som kritiseras av fors-
kare utifrån bestämda teoretiska uppfattningar behöver inte vara negativa för
deltagarna ifråga. Positiva effekter uppstår även om praktiken inte motsvarar
forskarens teori.

Sammanfattningsvis har forskarna diskuterat och försökt belysa effekter av leda-
rutveckling utifrån ett individ- respektive organisationsperspektiv. Ingen har
berört grupp- eller samhällsnivån. Effekter på individnivå diskuteras i flertalet





   

av avhandlingarna. Det är egentligen inte någon som förnekar ett samband
mellan ledarutvecklingsinsatsen och deltagarna, men däremot diskuterar fors-
karna vilken typ av effekter det rör sig om (förändrade attityder, tänkande,
beteende etc.), och huruvida dessa svarar upp mot målen med utbildningen.
Däremot kan inte någon av studierna visa på några entydiga samband mellan
ledarutveckling och organisationsutveckling.32 Det är tydligt att det är svårt att
metodologiskt lyckas med att uppvisa sådana samband. Detta betyder dock
inte att vi kan dra slutsatsen, att ledarutveckling är bortkastad ur ett
organisationsutvecklingsperspektiv. Ingen av avhandlingarna föreslår exempel-
vis att organisationerna skall sluta anordna ledarutveckling och återgå till att
enbart förlita sig på chefernas erfarenhetslärande, och att detta skulle utveckla
organisationen bättre. Snarare bidrar avhandlingarna med en rad olika förslag
till hur ledarutvecklingen kan göras bättre.

Vilken betydelse tillskrivs olika kontexter inom forskningen om ledarutveckling?

Något förenklat kan man säga att det är tre olika kontexter som framhållits
som betydelsefulla i forskningen om ledarutveckling. För det första organisa-
tionen som kontext. För det andra kontext i form av branscher och sektorer.
För det tredje nationen som kontext. Av dessa tre kontextnivåer är det framfö-
rallt organisationsnivån som betonats av flest forskare som betydelsefull. Det är
inte konstigt då det bland avhandlingarna förekommit en rad utvärderings-
studier som försökt uttala sig om ledarutvecklingens resultat och effekter inom
specifika organisationer.33 Nedan berörs samtliga tre kontextnivåer. Jag inleder
med den mest övergripande, nationsnivån.

Nationen som kontext, och dess relation till den studerade ledarutvecklingen,
berörs oftast mycket ytligt eller inte alls i flertalet av avhandlingarna. Nationen
används ibland som en avgränsare, exempelvis forskarna försöker ge en bak-
grundsbild till det som de sedan studerat.34 De avhandlingar som tydligast an-
vänt nationen som kontext är Trollestad (1994) respektive Furusten (1996).
Dessa två forskare ifrågasätter om den dominerande nordamerikanska
managementlitteraturen har något relevant att säga chefer som verkar i en svensk

32 Jämför Rohlin (1974).
33 Se exempelvis Nilssons (2000a) diskussion om att några av deltagarna som ville bli chefer hindrades

efter mentorprogrammet av att det inom organisationen inte fanns några chefsposter lediga. Det
är ett exempel på hur organisations betydelse för ledarutvecklingen har berörts.

34 Exempelvis använder Hultman (1981, s. 12) rubriken ”Skolledarutbildning i Sverige -
organisationsutveckling genom ledarutbildning”, och Sköld (1987) beskriver hur sjukvården
utvecklats i Sverige som nation som bakgrund till det program hon utvärderat.
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kontext där villkoren är annorlunda.35 Furusten framhåller att management-
konsulter reser land och rike runt i syfte att frälsa världen med nordamerikansk
managerialism. Han liknar dem vid medeltida riddare som är ute på korståg
med ett heligt uppdrag: ”Detta uppdrag är att predika nordamerikansk
managerialismen (dvs. organisationers öde är en funktion av vad ledningen
gör) som den rätta vägen att nå paradiset” (a.a. s. 219). Ledarskapet, och i
förlängningen litteraturen och utbildningarna som berör detta, bör enligt detta
resonemang snarare ses som något kontextuellt, något som skiftar med de olika
förutsättningar som finns i olika länder. Samma idéer är enligt Furusten inte
gångbara i alla länder då: ”… det föreligger en markant skillnad mellan natio-
nella och kulturella tillstånd, som t.ex. vissa lagar och vanliga lokala traditioner
mellan Sverige, Storbritannien och USA” (a.a. s. 212). Både Furusten och Trolle-
stad argumenterar således för att idéer som skapats inom en nationskontext
inte rakt av kan överföras och implementeras i en annan nationskontext, där
förhållandena avviker. Ingen av dem lyfter explicit fram vad som skulle vara
särskiljande eller typiskt för ledarutveckling som fungerar i Sverige. Frågan om
det finns något typiskt svenskt i ledarutvecklingsväg får således inget svar i de
avhandlingar jag gått igenom. Och som nedan kommer behandlas kan nations-
nivån vara intressant att framställa som något homogent, men kan när man
byter analysnivå även framställas som något heterogent.

Förekomsten av olika branscher och sektorer, med skilda förutsättningar (inom
en och samma nation), tillhör inte de mest diskuterade kontexterna, men har
berörts i några avhandlingar.36 Främst är det landstingssektorn samt näringsli-
vet som lyfts fram. Den förstnämnda kontexten har problematiserats av Sköld
(1987), Wåglund (1993) samt Nilsson (2000a). De relaterar ledarutvecklings-
programmen de studerat till de speciella förutsättningar som råder inom
landstinget, likt sjukvårdsorganisationens historiska utveckling, läkarna som
professionell grupp och chefer etc. I de ledarutvecklingsinsatser de undersökt,
förekom också tydliga kontextuella innehåll likt ”Sjukvårdsorganisationen”, ”Att

35 Se även Andersson (1992, s. 13) som skriver att: ” Ett mycket tydligt problem i den amerikanska
forskningen är att man hela tiden sätter ledaren i strålkastarljuset. Detta gör att bilden av
organisationen och organisationens medlemmar blir suddig och ovidkommande. Detsamma
gäller även den kulturella dimensionen. Den andra vägen kunde istället ha varit att studera hur
kulturella idéer och värderingar påverkar ledarskapet”.

36 Se även Söderström (2003) som diskuterar ledningsutveckling i de olika sektorerna. Han
argumenterar för att man ur ett historiskt perspektiv kan säga att ledningstänkandet inom
krigsmakten respektive kyrkan stått som modell för ledarskapet och utvecklingen av chefer i
dagens organisationer. Industrin och delar av statsförvaltningen använde krigsmakten som sin
inspirationskälla, medan stora delar av offentlig sektor i form av landsting och kommuner (närmare
bestämt områden såsom skola, sjukvård, barnomsorg, samt socialtjänst) använt kyrkan som sin
bas. Han diskuterar också hur idéer flödat mellan dessa delar, främst från privat till offentlig
sektor, samt reser frågor om huruvida en organisation med framgång kan kopiera av den andra
sidan, eller om det finns vissa grundbultar som gör organisationerna så särpräglad att det är
bättre att bygga på den särarten.





   

leda en professionell organisation” etc. Sådant innehåll framkom inte alls i de
studier som Björkegren (1986) eller Svennerstål (1996) genomfört. Där var
det mer förutsättningarna inom näringslivet som diskuteras, samt vilket inne-
håll som är relevant för den kontexten. Svennerstål (1996) diskuterar också om
en svensk företagstradition som har starka gemensamma drag i bland annat
ledarskapet, men han öppnar upp för att det finns olikheter som har att göra
med skillnader i företagskulturer. Dock antyder hans egna resultat att fram-
gångsrika chefer i näringslivet som helhet betraktad, är mer inriktad på att lära
och utvecklas än mindre framgångsrika chefer. Dock säger han inget om huru-
vida det skulle förhålla sig på något annat sätt inom offentlig sektor. Något
tillspetsat kan man säga att det verkar finnas ett outtalat försanthållande i de
studerade avhandlingarna, nämligen att offentlig respektive privat sektor var
och en för sig är särpräglade verksamheter som inte delar några likheter när det
gäller ledarutveckling. Även om forskarna bara studerat en enskild ledarut-
vecklingsinsats, tvekar de inte att diskutera den i relation till organisationer
inom samma sektor, men inte i något fall förs diskussioner över dessa
kontextgränser. Detta gäller dock med ett undantag, nämligen de studier som
har ett tydligt genusperspektiv likt Eriksson (2000), Nilsson (2000a) och Höök
(2001). I såväl de offentliga som privata kontexten skrivs kvinnor som chefer
fram som en minoritet, och även en form av avvikelse från den manliga nor-
men. Detta blir således en central faktor för de studerade ledarutveck-
lingssatsningar och som visar hur förutsättningarna i kontexten påverkar
utbildningarna.

Organisationsnivån är den kontext som mest frekvent lyfts fram i de avhand-
lingar som jag studerat. Inte minst görs detta genom att forskarna tecknar en
bild av den organisation inom vilken den studerade ledarutvecklingen åter-
finns. Organisationernas historia, dess nuvarande struktur och arbetsdelning,
storlek etc. beskrivs för att läsaren ska förstå varför ledarutvecklingen genom-
förts, vad syftet var med den, samt varför effekterna blev som de blev. Porsfelt
(2001) kan ses som en representant för dessa studier. Han har ett uttalat
kontextuellt perspektiv i sin studie av ett traineeprogram, och han skriver i
slutet av avhandlingen att: ”Jag har i avhandlingen upprepat, men speciellt i
kapitel sju, illustrerat och poängterat kontextens betydelse för utvecklingen av
den individuella chefstrajektorian” (a.a. s. 260). I studien framgår bland annat
att organisationen ifråga hade två olika traineeprogram, ett regionalt och ett
centralt, som inte var identiska utan tog hänsyn till att det inom en organisa-
tion existerade olika kontextuella villkor. Dessutom för Porsfelt en diskussion
om likheter och skillnader i chefsarbete över olika organisationer och för fram
professionsbegreppet som centralt. Och utifrån en diskussion om traineernas
ofullständiga internalisering av den specifika ledarkulturen, ställer han en fråga
som han menar bör problematiseras:
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Frågan är om det inte är mer som skiljer chefer i olika (och t o m samma)

verksamhet åt, än vad det egentligen är som är gemensamt för dem och som gör

att man kan tala om en profession. Kontextavhängigheten är, tror jag, alltför

betydande och det avgörande för att ’chef ’ egentligen inte borde ha

förutsättningar att utvecklas i professionsriktningen. (A.a. s. 260)

En synlig tendens är att det över åren blivit ett tydligare teoretiserande kring
denna organisationskontext inom forskningen om ledarutveckling. Jämför man
avhandlingarna från 1960- och 70-talet, med de som publicerats under 2000-
talet, har organisationsteorier, organisationsforskning samt organisations-
perspektiv en mycket mer framskjuten och framförallt uttalad plats i de senare
avhandlingarna. Första avhandlingen som explicit använder begreppet
organisationsteoretiskt perspektiv är Skölds (1987) avhandling. Dock har även
de andra avhandlingarna som kom under 1980-talet diskuterat chefsarbete och
ledarskap, områden som idag ses som en del av organisationsforskningen. Att
forskarna på senare år blivit tydligare med att lyfta fram organisationskontextens
betydelse för ledarutvecklingen som studerats, betyder dock inte att de tidigare
avhandlingarna inte alls berörde sådana frågor. Jerkedals (1967) avhandling
kan tas som ett exempel. Där berördes frågan om organisationskontext, om än
kortfattat. Utifrån en studie av en organisationsextern ledarutveckling för han
en diskussion om en generell utbildning verkligen kan möta de heterogena
behov hos en skara deltagare, som kommer till kursen med olika bakgrund och
från olika organisationer. Detta tangerar det klassiska transfer- eller överförings-
problemet inom pedagogiken, som fokuserar på hur erfarenheter från ett
utbildningssammanhang kan överföras till arbetssammanhanget, utan att
kontextfaktorer hindrar att så sker.37

Vidare har forskare, likt Wåglund (1993) samt Tengblad (1997), argumenterat
för att det funnits ett utrymme för utbildningsplanering på lokal nivå. Leda-
rutvecklingens utformning har inte lyfts fram som något svenskt, eller typiskt
för offentlig/privat sektor, utan något som påverkats av de personer som aktivt
arbetat med, och haft ansvar för, ledarutvecklingen i olika organisationer. Men
till den frågan återkommer jag under nästa rubrik, där aktörerna och inte kon-
texten kommer i fokus.

Vad har forskningen sagt om aktörernas betydelse för ledarutvecklingen?

Då fokus i de flesta av avhandlingarna huvudsakligen varit på de deltagande
cheferna, innebär det följaktligen att kursledningen och de som organiserat

37 Se även Lundmark (1992; 1998) om hinder för utbildningseffekter.





   

ledarutvecklingen inte fått någon framträdande plats. Dock verkar flera av fors-
karna argumentera för att de sistnämnda aktörerna spelat en central roll för
hur de enskilda ledarutvecklingsprogrammen kommit att utformas i de speci-
fika organisationerna. Vidgar man aktörsbegreppet till att inte bara omfatta
enskilda individer eller personalprofessionen, utan att också omfatta organisa-
tioner, har forskningen om ledarutveckling även där lyft fram ett flertal cen-
trala aktörer. Till dem återkommer jag efter det att aktörerna som individer,
eller grupper av individer, behandlats.

Björkegren (1986) argumenterade för att det program han studerat, i hög grad
var påverkat av de som hade ansvar för att planera och genomföra utbildningen.
Kursledningens värderingar blev där styrande för den pedagogiska processen.
Detta gick även igen i Trollestads (1994) studie, där han visade hur några
utbildningskonsulters (oreflekterade) människosyn påverkade budskapen som
förmedlades till kursdeltagarna. Tidigare refererade jag också Wåglund (1993)
samt Tengblad (1997), som pekat på det handlingsutrymme som fanns för
utbildningsplanering på lokal nivå för vissa aktörer. Gemensamt för dessa stu-
dier är således att de framhåller, att de som aktivt arbetar med ledarutvecklin-
gen i de olika organisationerna också har påverkat ledarutvecklingen.38 Inte
minst lyfter Tengblad (1997) fram personalprofessionen som en central aktörs-
grupp inom svensk arbetsmarknad i allmänhet och specifika organisationer i
synnerhet. Personalarbetare har ofta både kompetens och mandat att sätta sin
prägel på den ledarutveckling som ges.39 De är också med och tolkar och an-
passar de influenser som finns i organisationens omvärld, och anpassar dem till
de lokala förhållandena som råder. Till detta återkommer jag i slutet av detta
avsnitt.

Någon klar gräns mellan aktörer som enskilda individer (eller som personal-
professionen), och de organisationer som de verkat inom, existerar inte. Visser-
ligen kan man utgå från att de enskilda ledarutvecklingsprogrammen utfor-
mats av individer, men utan den miljö som organisationerna utgjort kanske
dessa individer inte kommit till sin rätt. Nedan kommer jag att teckna en bild
av just några centrala organisationer, som enligt den tidigare forskningen om
ledarutveckling satt prägel på hur ledarutvecklingen kommit att utvecklas i

38 Se även Andersson (1992), som använder uttrycket eldsjälar för dem som driver frågorna om
ledarutveckling på organisationsnivå. Han skriver också att: ”Ledarutvecklingsprogram inom
näringslivet har sällan tillkommit efter vetenskapsteoretiska analyser eller modeller, vilket man
heller inte kan förvänta sig. Min erfarenhet är att de istället tillkommit som kompromisser av
olika viljor inom företaget. Den som formellt har ansvarat för ledarutvecklingen inom respektive
företag har satt sin personaliga prägel på ledarutvecklingen” (a.a. s. 5).

39 Se även Berglund (2002) om personalspecialisterna (eller organisationsmänniskorna) och deras arbete
med att träna andra organisationsmänniskor. Se också Granbergs (1998) sammanställning om
personaladministrationens historiska utveckling och vilka frågor som kommit att vara deras viktigaste
arbetsuppgifter. Där framgår att utbildningsfrågor blev en huvuduppgift redan under 1950-talet.
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Sverige. Det blir således både en genomgång av aktörer, samtidigt som det blir
en historieskrivning.

En mycket grov sammanfattning av utvecklingen i Sverige kan sägas omfatta
ett fåtal centrala utbildningsaktörer i början och mitten av 1900-talet, för att
under den senaste 30-årsperioden rymma ett närmast oöversiktligt antal aktö-
rer.40 Men för att förstå utvecklingen i Sverige kan det vara en fördel, att likt
exempelvis Björkegren (1986), Tengblad (1997) samt Höök (2001) gör, ta av-
stamp i vår omvärld. Sverige är i sammanhanget ett litet land vars ledarut-
veckling påverkats av, och fortfarande påverkas av, omvärlden och framförallt
influenser från USA.41 Det är i detta sammanhang vanligt att lyfta fram den
amerikanska och brittiska militären/försvarsmakten som viktiga aktörer.42 Onek-
ligen utvecklades under andra världskriget en kompetens inom militären, som
sedermera flyttades över till universitet och näringsliv. Enligt Björkegren (1986)
samt Höök (2001) var dessa ”War Production Training Courses” i USA för-
lagda till Harvard Business School samt Stanford Business School. Michélsen
(1979) skriver också att det i Storbritannien rekryterades forskare och psy-
koanalytiker från Tavistockkliniken för att arbeta med militär ledarträning,
vilka efter kriget återvände till kliniken och startade Tavistock Institute of Human
Relations.43 De i Sverige idag så vanligt förekommande UGL-kurserna (Ut-
veckling Grupp Ledare/Ledarskap), har också sina rötter inom försvarsmak-
ten, även om de är från ett något senare datum.

Det kan dock vara tvivelaktigt om man förknippar uppkomsten av ledarut-
veckling med tidsperioden efter andra världskriget och militären som den ur-
sprungliga aktören. 44 I Sverige förekom exempelvis ledarutveckling av arbets-
ledare redan under 1930-talet, då Arbetsledarinstitutet (ALI) bildades (Ekelöf,
1930). Ledarutveckling förekom innan dess, även om den kanske inte var sys-
tematisk och formaliserad. Tengblad (1997) beskriver att det redan under de
första årtiondena på 1900-talet lär ha varit vanligt att inom vissa branscher
skicka blivande chefer på praktik utomlands, och Ekelöf (1930) att stålbrans-
chen hade en förmanskurs för branschens arbetsbefäl. Historieskrivningen blir
således något mindre tvivelaktig om man lyfter fram att det var efter andra
världskriget, delvis till följd av den militära ledarutvecklingen, som ledarut-

40 Se exempelvis Lagenviks (1989) sammanställning över olika konsult- och utbildningsföretag
som anlitats av andra organisationer. Han namngav 119 konsultföretag samt 90
utbildningsinstitut.

41 Se Haldén (1974), Jerkedal (1986), Tollgerdt-Andersson (1989).
42 Jämför med Söderström (2003) som också betonar den militära organisationens roll som modell

för andra organisationer.
43 Se även Jern, Boalt Boethius, Hidman & Högberg (1984), samt Moxnes (2001).
44 Se Jerkedal (1967) som lyfter fram amerikanska Massachusetts Institute of Technology år 1931

som startpunkt för toppchefsutbildningar.





   

veckling som fenomen fick ökad spridning och formalisering inom svenskt
arbetsliv.

Universiteten, och inte minst handelshögskolorna, i Sverige har även de lyfts
fram som viktiga aktörer i sammanhanget, exempelvis av Tengblad (1997).
Universiteten har genom den internationella forskningsmiljön fungerat som
förmedlare av ledarutvecklingsidéer från framförallt USA. Även om det idag
talas om aggressiv export av amerikanska idéer till Sverige45, får man enligt
Tengblad inte glömma bort att det från början faktiskt var en aktiv import av
idéer. Förutom redan nämnda Harvard och Stanford bör också Massachusetts
Institute of Technology (MIT) samt Ohio State University nämnas som idé-
spridare genom sina forskningsrapporter. Tengblad visar också hur det under
sent 1970-tal, men framförallt under 80-talet i Sverige, startades ett antal chefs-
utbildningsinstitut med nära anknytning till universiteten. I Lund växte
Managementprogrammet i Lund (MIL) fram, i Uppsala Institutet för Personal
och Företagsutveckling (IPF), Göteborgs Managementinstitut (GMI) i Göte-
borg, samt Centrum för LedarUtveckling (CLU) i Linköping. Nämnas speci-
ellt i detta sammanhang bör Stockholms Handelshögskola göra. Det är inte
bara så att en icke obetydlig del av Sveriges framgångsrika företagsledare rekry-
terats från denna institution (skolan har på så sätt haft en unik position när det
gäller att agera fröskola och utbildare för en elit och sätta ribban för vad som
anses vara en bra ledarutbildning). Stockholms Handelshögskola inrymmer
numer även ett fristående företagsledarutbildningsinstitut, HHS Executive
Education, som rönt internationell uppmärksamhet. Skolan har dessutom starka
kopplingar till en av Sveriges mer välkända och fristående ledarutvecklings-
organisationer.46 Ett par av de avhandlingar som här refereras har dessutom
framlagts vid Handelshögskolan, närmare bestämt Björkegren (1986) och Höök
(2001). Det är således svårt att inte omnämna skolan som aktör när ledarut-
veckling i Sverige diskuteras.

Arbetsgivar- och fackliga organisationer har även de spelat centrala roller i
ledarutvecklingarnas brokiga historia. De har vid olika tidpunkter, och i olika
skepnader, varit med att tillskapa organisationer eller insatser som påverkat
ledarutvecklingen i Sverige. Såväl arbetsgivarna som facken stod bakom den
satsningen på 1930-talet i det av bland andra Tengblad (1997) omskrivna
Arbetsledarinstitutet (ALI). Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) har förutom
detta även agerat genom Yxtaholmskurserna, Personaladministrativa rådet (PA-

45 Furusten (1996), Sjöstrand (1999), Tollgerdt-Andersson (1989). Denna export verkar bygga på
en tanke om ”one-size-fits-all”, det vill säga att idéer om ledarskap och ledarutveckling, lika väl
som teknik/teknologier, med framgång kan exporteras till andra länder och där användas.

46 Sandberg (1999) om sambandet mellan HHS och Institutet för företagsledning (IFL). Han
skriver blanda annat att ”Flera av de ämnesansvariga professorerna i företagsekonomi vid HHS
var också aktivt involverade i etablerandet och utvecklandet av IFL ...” (a.a. s. 181).
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rådet), Institutet för Företagsledning (IFL), Svenska Managementgruppen
(MGruppen) etc. som alla varit eller är välkända i detta sammanhang. 47 Fack-
föreningsrörelsen har även de haft intressen i PA-rådet, och hade i MGruppen
genom Ledarna (f.d. Svenska Arbetsledareförbundet, SALF) så sent som i slu-
tet av 1990-talet. För ledarutvecklingen i enskilda organisationer på arbets-
marknaden finns resultat som både lyfter fram facken som en viktig aktör (An-
dersson, 1992), men även ifrågasätter denna bild (Tengblad, 1997).

Förutom ovan nämnda utbildningsorganisationer finns det även andra som
varit och är viktiga aktörer på den svenska arbetsmarknaden. Till exempel de
organisationer som tidigt uppmärksammade kvinnors situation som chefer och
ledare i sina utbildningar och mentorprogram (Höök, 2001; Tengblad, 1997).
De agerade pionjärer på ett område som var och kanske fortfarande är eftersatt.
Detta på en utbildningsmarknad där satsningar på kvinnor var mycket ovan-
ligt, och könsblinda utbildningar var något som snarast var regel än undantag.
Dessa och andra externa utbildningsorganisationer, har dessutom möjliggjort
att organisationer som saknar kompetens eller ekonomi för att bygga upp en
organisationsintern ledarutveckling kan få del av ledarutveckling. Som sådana
möjliggörare och idéspridare får de således ses som viktiga. Ser man dessutom
till den enorma ökning av externa utbildningsorganisationer som skett sedan
1940-talat, fyller dessa aktörer en central funktion för förståelsen av ledarut-
vecklingen på arbetsmarknaden (Björkegren, 1986; Lagnevik, 1989; Tengblad,
1997).

Utöver ovan nämnda aktörer finns naturligtvis också ett antal enskilda pionjär-
organisationer i arbetslivet som influerat andra organisationer att starta egen
intern ledarutveckling. Jag går dock inte in på någon uppräkning av dessa här
utan hänvisar till Tengblad (1997) för några exempel.

Figur 7: Exempel på aktörer och samspelet mellan dem (Tengblad, 1997, s. 213).

Vad vi har är således en mycket komplex bild av ledarutveckling, där såväl
aktörer i form av individer och organisationer kan sägas ha satt sin prägel på
utvecklingen. Figur 7 åskådliggör att det förekommer ett utbyte av idéer om
ledarutveckling mellan just olika typer av aktörer. Det framställs som ett ömse-

47 Se beskrivningar i Jerkedal (1967; 1986), Lagnevik (1989), Prien (1973), Sandberg (1999), samt
Tengblad (1997).
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sidigt utbyte mellan akademiker, praxisförmedlare, företrädare för personal-
professionen och normsättande företag. Den enskilda organisationens ledarut-
veckling bör enligt Tengblad (1997) förstås i relation till dess omgivning, där
dessa olika typer av aktörer är verksamma och sprider idéer om ledarutvecklin-
gen.

Ledarutveckling internationellt

Fokus här är på ledarutveckling inom svenskt arbetsliv. Detta har i sin tur inne-
burit att källorna jag refererat till (nästan) uteslutande har bestått av svenska
forskare. För som jag kommit att känna detta forskningsområde, är det svenska
forskare som studerat ledarutveckling inom svenskt arbetsliv. Här ska dock en
internationell utblick göras. Fokus ligger på centrala begrepp och perspektiv,
samt något övergripande på de empiriska resultat som denna internationella
forskning om ledarutveckling lyft fram.

En utblick mot USA

Som tidigare berörts är svenskt arbetsliv och ledarutvecklingen som här bedrivs
inte isolerad från omvärlden, utan det brukar ju heta att vi i Sverige ofta tar in
influenser utifrån. Inte minst att vi amerikaniseras. Jag har därför valt att i
detta avsnitt fokusera på vad Gary Yukl, en välkänd amerikansk forskare inom
det området, skriver om ledarutveckling i sin bok ”Leadership in organizations”.

Yukl tillhör skaran av akademiker som skrivit en bästsäljare som fått stor inter-
nationell spridning. ”Leadership in organizations” har fram till år 2004 ut-
kommit i fem olika upplagor. Här ska jag jämföra innehållet om ledarutveckling
i två av dessa, den tredje upplagan från år 1994 och den femte upplagan från år
2002. En övergripande jämförelse tecknas i nedanstående tabell.

Tabell 2: En jämförelse av forskningen om ledarutveckling utifrån 1994 och 2002 års
upplagor av Gary Yukls ”Leadership in organizations”

1994 års upplaga 2002 års upplaga

Nyckelbegrepp Management development Leadership training
Status Del av annat kapitel Eget kapitel
Omfattning 6 sidor 30 sidor
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Yukl har över bara åtta års tid kraftigt reviderat sitt inslag om ledarutveckling.
Slutsatsen i den senaste upplagan är att det behövs ännu mer forskning om
ledarutveckling. Denna slutsats fanns inte med i upplagan från år 1994. Forsk-
ning om ledarutveckling verkar således vara ett område på tillväxt. Och som
Yukl också konstaterar, forskningen är förhållandevis liten sett till det enorma
användandet av olika typer av ledarutveckling som förekommer inom arbetsli-
vet. Fortsättningsvis håller jag mig till det Yukl tar upp i 2002 års upplaga om
ledarutveckling.

Det fokus som Yukl (2002) har i sitt kapitel är att, utifrån vissa forskningsresul-
tat, beskriva vad enskilda organisationer kan göra för att utveckla chefernas
kompetens, men han berör också vad enskilda chefer själva kan göra (self-help
activities). På sätt och vis är han både beskrivande (vad som faktiskt existerar i
ledarutvecklingsväg) och normativ (vad som är bra att satsa på).

Forskningen, som Yukl (2002) refererar till, visar att det är en massiv volym
ledarutveckling som förekommer i arbetslivet, och som genomförs av en rad
olika aktörer såsom universitet, konsultföretag samt enskilda organisationer.
Den största volymen ledarutvecklingen är, enligt Yukl, inriktad på det behov
som chefer på låg- och mellannivå har.

När det gäller ledarutveckling som enskilda organisationerna själva genomför,
alltså varken externa kurser eller sådant som enskilda chefer själva tar initiativ
till, särskiljer Yukl mellan ledarutveckling i formella utbildningsprogram (for-
mal training programs), och mellan något han benämner utvecklingsaktiviteter
(development acitivities48). Logiken bakom denna uppdelning är något svår att
förstå och han konstaterar själv att: ”The common distinction among formal
training programs, development activities, and self-help activities is useful up
to a point, but it implies that the categories are mutually exclusive. In fact,
there is overlap among different categories, … The three approaches are
interrelated in a complex way” (a.a. s. 395).

Arbetssätten och metoderna som enligt Yukl (2002) används inom de formella
ledarutvecklingsprogrammen är många och varierande. Beroende på vad syftet
med ledarutvecklingen är, framhålls vissa metoder vara mer lämpade och/eller
vanligt förekommande än andra. Exempelvis poängterar Yukl det funktionella
med att använda föreläsningar, falldiskussioner (cases), videofilmer, rollspel samt
gruppövningar när syftet är att förändra chefers kompetens inom det mellan-
mänskliga området. Vissa av de formaliserade programmen menar Yukl är til-
lämpningar av specifika ledarskapsteorier. Teorier som ofta använts på detta

48 De aktiviter som räknas upp är multisource feedback workshops, development assessment centers,
special assignments, job rotation, action learning, mentoring, executive coaching, outdoor
challenge programs, personal growth programs.





   

sätt i USA är Fiedler & Chemers ”LPC contingency theory”, Vroom & Jagos
”Noramtive decision model”, Bass ”Transformational leadership”, Hersey &
Blanchards ”Situational leadership theory”, samt Miners ”Managerial motiva-
tion”.

Överhuvudtaget visar Yukls genomgång på den stora bredd av aktiviteter som
inryms inom det som benämns ledarutveckling. Vissa formella ledarutvecklings-
program är dessutom mycket omfattande och långvariga (kan pågå i flera år),
medan andra bara pågår några timmar. Det är således ett stort spann mellan
olika typer av aktiviteter som benämns ledarutveckling i Yukls USA, liksom i
Sverige.

Mycket av det som idag finns publicerat under rubriken management/ledar-
skap är färgat av den nordamerikanska organisations- och ledarskapsforskningen.
Yukl ser jag som en representant för denna inriktning. Svenska forskare, likt
Furusten (1996), Sjöstrand (1999), Trollestad (1994), Tollgerdt-Andersson
(1989), har vid upprepade tillfällen flaggat för den amerikanska dominansen
på området. Nu finns det även bibliometriska studier som stödjer dessa forska-
res uppfattning om en förhärskande amerikanisering av området. Danells (2001)
genomgång av internationell managementforskning visar just på att det ameri-
kanska greppet är tämligen heltäckande. Forskning inom Europa står sig slätt i
konkurrensen gentemot USA när det gäller att bli publicerade och citerade i
framstående tidskrifter inom managementområdet.

Visserligen är det positivt att forskningsfält är internationellt och att ett utbyte
av både resultat och tankar kan ske över gränserna. Men med nuvarande för-
hållanden är den amerikanska dominansen så total att man kan tala om en
homogenisering på området. Det blir en mångfald, men med ett rätt sätt att
betrakta frågorna, the american way.49 Nedan ska emellertid ett mångårigt euro-
peiskt forskningsprojekt med fokus på bland annat ledarutveckling presenteras.

En utblick mot Europa - Cranfieldundersökningen

Ett flertal europeiska forskare, däribland Brewster & Bournois (1991) samt
Brewster & Hegewich (1994), har under en längre tid medvetet arbetet med
att försöka få en bättre balans mellan amerikanska och europeiska studier om
ledarutveckling och andra personalarbetsfrågor (human resource mangement,
HRM). Cranfieldundersökningen, som detta sameuropeiska forskningsprojekt

49 Sjöstrand (1999, s. 105) uttrycker samma sak men på följande vis: ”Det pågår således en ’global
amerikanisering’ (inte globalisering!) av hur verksamheter bör ägas och ledas”.
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kommit att kallats, har genomförts upprepade gånger i 24 europeiska länder.50

Starten av projektet dateras till år 1989. Utgångspunkten för detta forsknings-
projekt var en modell som synliggjorde den lokala kontextens betydelse för
personalarbetsfrågor:

This presentation of the HRM concept points towards a model which places

HRM within the national context: thus allowing fuller understanding of

situations which differ from that outside the United States. The advantage of

this approach include a better fit of the model to the European scene and

experience. (…). From the analytical side, where academics have found little

evidence of HRM in practice and significant shortcomings in the concept as it

has come cross to us from the USA, the model enables the analysts to move

beyond discussions of whether HRM should be ‘accepted’ or ‘rejected’ to a

more positive debate about the forms and styles of change in people management.

By allowing for a greater input into HRM from the environment in which the

organization is located this approach also enables the analysts to link HRM

more clearly with international contextual variations. (Brewster & Hegewich,

1994, s. 7)

Modellen forskarna arbetat efter åskådliggörs något modifierad i figur 8. Kon-
texten utgörs av flera olika nivåer. Den mest övergripande nivån är nationen i
fråga och den nationella kulturen. Nästa kontextuella nivå rör inom vilken
sektor (privata näringslivet eller offentliga sektorn) som organisationen åter-
finns. Först därefter kommer vi ned till organisationen som kontext. Att boxen
med ledarutvecklingsfrågorna går utanför organisationsnivån har jag tolkat som
en visualisering av ett systemteoretiskt synsätt, det vill säga att samtliga
kontextnivåer kan vara med och påverka den konkreta ledarutvecklingen.

Figur 8: Cranfieldstudiens modell för att studera ledarutveckling ur ett kontextuellt
perspektiv (se Brewster & Hegewich, 1994, s. 6).

50 Länderna som deltog i undersökningen 1999-2000 var Danmark, Norge, Sverige, Finland,
Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Portugal, Österrike, Irland, Spanien, Storbritannien,
Tjeckien, Schweiz, Belgien, Grekland, Turkiet, Bulgarien, Ungern, Polen, Cypern, Estland samt
Slovenien enligt Lindeberg & Månson (2000).

Nationsnivån (kulturen inklusive lagstiftning, arbetsmarknad etc.)

Sektorsnivån (privat eller offentlig sektor; även branscher)

Organisationsnivån (storlek, struktur, kultur, mål etc.)

Ledarutveckling i praktiken





   

Projektet bedrivs genom att forskargrupper från respektive land genomför lo-
kala enkätstudier i ett antal organisationer, som sedan rapporteras in till en
central projektgrupp. Detta nätverksprojektet har resulterat i fem separata
avrapporteringar fram till år 2000, men jag tänkte här hålla mig till det som
Burnois, Chauchat & Roussillon (1994) samt Lindeberg & Månson (2000)
behandlar om ledarutveckling. Dessa forskare säger sig ha kunnat urskilja inte
bara en skillnad mellan den amerikanska kontexten och den europeiska, utan
även skillnader mellan europeiska länder i hur företag och organisationer arbe-
tar med ledarutveckling. Dock har analyserna huvudsakligen fokuserat på
nationsnivån, och inte brutits ned till sektors- eller branschkontexter, trots att
figur 8 signalerar för sådana möjligheter. Detta val har de motiverat med att
den tidigare forskningen fokuserat för mycket på jämförelser inom länder sna-
rare än över landsgränserna.

Burnois, Chauchat & Roussillon (1994) visade i sin studie att ledarutvecklin-
gen (management training and development, MT&D) inom de olika europe-
iska länderna skilde sig åt utifrån exempelvis följande aspekter:
– beslutsnivå för ledarutvecklingen (nationsnivå, dotterföretag, arbetsplats).
– ansvarig aktör för beslut kring ledarutveckling (personalchef, linjechef ).
– hur mycket pengar samt hur många utbildningsdagar som satsas på ledarut-

veckling.
– vilka innehållsliga områden som prioriteras inom ledarutvecklingen.
Utifrån en korrespondensanalys, där de ovan uppräknade aspekterna ingick,
konstruerade dessa forskare en gruppering av de europeiska länderna i fem
olika grupper.51 Sverige grupperades där tillsammans med Norge i en egen grupp.
Våra andra nordiska grannländer, Finland och Danmark, återfanns i en grupp
tillsammans med Frankrike. Helheten och den svenska och norska gruppens
karaktäristik beskrev forskarna på följande vis:

Management development is both important and complicated. It varies significantly

by country across Europe, and although the countries can be grouped, they do

not clearly fall into any previously noted patterns. There are differences in the

kind of management training undertaken in the various countries, with, for

example, emphasis on language in Spain and Finland; on communication in Ireland

and Norway; on delegation in Sweden and Norway; team building and performance

appraisal in the United Kingdom and motivation in Germany. (…) The

Scandinavian bloc made up of Norway and Sweden, has its own distinctive

51 Varje enskild gruppering hade något gemensamt (som höll dem samman som grupp), samtidigt
som detta gemensamma skilde sig från vad som var gemensamt i de andra grupperna. Forskarna
refererar också till andra studier där andra inledningar i europeiska subgrupper görs. De nordiska
länderna Sverige, Norge och Danmark fick där samsas under etiketten ”the Nordic Model”, till
skillnad från ”the Latin model” (Frankrike, Spanien, Italien) samt ”the Central model” (Tyskland,
Storbritannien, Nederländerna, Schweiz).
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characteristics. (…). Training and development decisions are above all the res-

ponsibility of the hierarchy in cooperation with the specialised entity. The training

seminars are quite markedly based on performance evaluation, delegation and

communication. (Bournois, Chauchat & Roussillon, 1994, s. 14-15 +134-135)

Lindeberg & Månson (2000) redovisning följer inte det presentationsmönster
som författarna ovan använt. Dock argumenterar även de för att det existerar
skillnader mellan länderna, även om de bygger sina data på en undersökning
utförd sju år senare. Bland annat redovisar de svar på frågan, hur viktigt personal-
chefer tror att det kommer bli att utveckla kompetens inom området ledarskap
och arbetsledning för den egna organisationen de kommande tre åren. Mindre
än 50% av personalcheferna i Danmark och Nederländerna tyckte att detta var
mycket viktigt. Däremot framkom att: ”En betydande andel av svenska personal-
chefer anser att kompetensutveckling inom ledarskap och arbetsdelning är
mycket viktigt (86%). Bara Finland visar en högre andel som anser att detta
område är mycket viktigt” (a.a. s. 58). Överlag visade undersökningen att svenska
organisationer placerades i toppen i jämförelse med andra länder när det gäller
att värdera kompetensutvecklingens betydelse. Lindeberg & Månson antyder
ett par möjliga svar på varför det ser ut på det sättet: ”En tänkbar förklaring
kan vara att kompetensutveckling i Sverige även gjorts till en politisk fråga på
samhällsnivå. (…). Dessutom har vi i Sverige en gammal tradition av fortbild-
ning och livslångt lärande t.ex. genom studieförbunden” (a.a. s. 59). Denna
förklaring kan jämföras med den som Burnois, Chauchat & Roussillon (1994)
gjorde. De senare framhöll ledarutvecklingsfrågans komplexitet i ljuset av ut-
bildningsbakgrund (educational background), chefsroller (managerial roles) samt
den lagstiftning som finns i respektive land.52

Lindeberg & Månson (2000) koncentrerade sig huvudsakligen på den svenska
delen av Cranfieldundersökningen. Bland annat kommenterade de att ledarut-
veckling verkar vara något som de allra flesta organisationerna inom svenskt ar-
betsliv satsat på. Att 86% av de svenska organisationerna år 1999 angav att om-
rådet ledarskap och arbetsledning var ett mycket vikigt område för kompetens-
utvecklingsinsatser, var enligt Lindeberg & Månson en ökning jämfört tidigare.
Exempelvis angav 59% av organisationerna i undersökningen från 1995 att det
var ett mycket viktigt område att satsa på. Vidare lyfte författarna fram att: ”Pri-
vat och offentlig sektor skiljer sig endast marginellt från varandra när det gäller
ledarutveckling …” (a.a. s. 36). Men de gick inte djupare in på denna fråga.

52 Inte minst visade Bournois, Chauchat & Roussillon (1994, s. 128) ett exempel på hur
lagstiftningen i Frankrike tvingade alla organisationer att sätta av 1,2 procent av en anställds lön
för kompetensutveckling: ”Hence, the fact that France is in the avant-garde of those countries
that regularly evaluate training needs is rather the result of legal necessity than the proof of an
exceptionally advanced social awareness. So it is important to view the different practices in
their particular context”.





   

Den tidigare forskningen som stöd i mitt eget arbete

Genomgången av tidigare forskning i detta kapitel bildar en bakgrund till min
egen studie, och har också fokuserat vissa centrala frågor som varit styrande för
min egen studie. Inte minst syftar jag på det kontextuella tänkandet inom
forskningsområdet pedagogik i arbetslivet, och som även återfanns i olika grad
inom såväl den svenska som internationella forskningen om ledarutveckling.
Frågan om kontexten och aktörernas betydelse kommer att ytterligare fördju-
pas när jag i nästa kapitel behandlar de teoretiska utgångspunkterna.

Innan jag gör det återstår att redovisa hur den tidigare forskningen också på-
verkat mitt empiriska forskningsarbete. Först och främst rör detta de olika as-
pekterna av en ledarutvecklingsinsats som forskarna använt för att beskriva
dessa. Jag utvecklar detta nedan för att därefter också visa hur dessa aspekter
kan spjälkas upp i olika variabler. Begreppen aspekter och variabler, och vad de
står för, är centrala vid läsningen av resultatkapitlen senare i avhandlingen.

I de olika avhandlingarna har forskarna använt ett antal begrepp för att be-
skriva och strukturera såväl den tidigare forskningen på området, som de speci-
fika ledarutvecklingsprogram de har studerat. Exempelvis använde Borgbrant
(1980a) i sin genomgång om ledarutveckling begreppen målsättning, målgrupp,
innehåll, uppläggning, tekniker, samt läromedel. På ett liknande sätt har Höök
(2001) strukturerat sin forskningsgenomgång. Hon använde begreppen syfte,
innehåll, deltagare, pedagogiskt upplägg (metoder) samt lärare/konsulter. Jag
har utifrån dessa exempel, och det som de andra avhandlingarna behandlar på
samma tema, konstruerat åtta aspekter som tar fasta på olika dimensioner som
hjälper till att beskriva en ledarutvecklingsinsats. Dessa presenteras i tabell 3
med kortare förklaringar för vad respektive aspekt kan sägas fokusera på.

Tabell 3: Aspekter som konstruerats utifrån tidigare forskning om ledarutveckling

Aspekt Specificering av vad aspekten fokuserar på

Kursledning och utbildare Tar fasta på vem som ansvarar för samt genomför ledarutvecklingen.
Omfattning och plats Fokuserar hur många dagar och under hur lång tid

ledarutvecklingen pågår, samt var den fysiskt-geografiskt förläggs.
Deltagare och deltagande Riktar in sig på vilka chefer som genomgår ledarutvecklingen samt

hur frågor om närvaron behandlas.
Syfte och målsättning Orienterar om vad organisationerna försöker åstadkomma med de

ledarutvecklingsprogram de genomför.
Innehåll Berör vilka olika typer av innehåll som ett och samma

ledarutvecklingsprogram kan omfatta.
Arbetssätt och metoder Tar fasta på de olika arbetsformer (exempelvis föreläsningar,

grupparbeten) som används inom ledarutvecklingen.
Läromedel Fokuserar på vilka hjälpmedel (exempelvis litteratur, tester) som

används för att förmedla ett innehåll.
Examination Berör huruvida det finns vissa krav på deltagarna som dessa måste

uppfylla för att bli godkända.
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Dessa åtta aspekter, som hämtats från tidigare forskning om ledarutveckling,
har jag använt när jag samlat in data om olika organisationers ledarutveckling-
sinsatser. Jag har uttryckligen ställt frågor om dessa aspekter till de personer
som ansvarat för och genomfört ledarutvecklingen i olika organisationer.

Utöver dessa aspekter har jag också hämtat från tidigare forskning vad jag be-
nämner för forskningsmässigt genererade variabler. Dessa variabler är
specificeringar av de olika aspekterna. Dessa variabler har likt aspekterna inte
använts under datainsamlingsfasen, men däremot under en del av
databearbetnings- och analysfasen. Jag ska ge exempel på några variabler som
kopplas till aspekten ”Syfte och målsättning”.

Utifrån det Sköld (1987) berör om olika funktioner som en utbildningsinsats
kan ha, har jag skapat tre variabler, nämligen att syftet med ledarutvecklingen
kan relateras till ekonomiska motiv, socialiserande motiv, samt sorteringsmotiv.
Sköld beskriver den ekonomiska funktionen med (ledar)utbildning i termer av
att den leder till bättre tillvaratagande av resurser, och därmed en ökad effekti-
vitet i organisationen. Den socialiserande funktionen fokuserar på att ledarut-
vecklingsinsatser i sig innebär en anpassning till organisationers normer och
värderingar samt en större lojalitet mot arbetsgivaren.53 Sorteringsfunktionen
innebär i sin tur att det under utbildningen kan utkristallisera sig hur lämpad
olika individer är för olika chefsroller. Vidare har jag från Trollestads (1994)
studie skapat variabeln att syftet med ledarutvecklingen kan vara att betrakta
den som ett nyttoprojekt. Trollestad diskuterar där att ledarskapsutbildningar i
arbetslivet motiveras utifrån ett nyttotänkande. Utbildningar betraktas i första
hand som ett sätt att skola in individer i roller så att organisationernas
effektivitetspotential under nuvarande former tillvaratas. Detta syfte kan kon-
trasteras av dess motsats, där utbildningen istället blir en rättighet för indivi-
den, ett tillfälle att fritt få utveckla sin kompetens utan direkt hänsyn till de
styrande förutsättningar som finns i organisationen. Nytta ställs mot bildning,
befattningsutbildning mot personlig utveckling.54 Från Borgbrant (1980a),

53 Se även det Porsfelt (2001) skriver om traineeprogrammet han följer som socialiserande, då det
syftar till att överföra organisationskultur och inlemma nykomlingarna i densamma, alltså en
kulturöverförings- eller formningsprocess. Porsfelt skriver om detta i termer av ett: ”... försök att
forma högkvalificerade människor, rekryterade ur en samhällig elitgrupp, till en elit inom
organisationerna” (s. 5). Se även Fransson (2002) som berör ledarutvecklingens funktion som
styrinstrument för organisationens ledning.

54 Trollelstad (1994, s. 166) skriver om två perspektiv: ”Det första perspektivet karaktäriseras av att
människans behov och väl fokuseras, och där frågor om effektivitet och lönsamhet får ett
instrumentellt värde i förhållande till människan. Det andra perspektivet utmärks av att det
istället är effektiviteten och den ekonomiska lönsamheten som blir den naturliga utgångspunkten
och den mänskliga livskvaliten och den personliga utvecklingen får ett instrumentellt värde”. Se
även liknande reflektioner gjorde av Hultman (1981), Borgbrant (1980a), samt Porsfelt (2001)
där ledarutveckling först och främst skrivs fram som ett nyttoprojekt, en form av planerad
förändring inom organisationen.





   

Hultman (1981), Sköld (1987), Svennerstål (1996), samt Porsfelt (2001) har
jag vidare hämtat idéer om att syftet med ledarutveckling dels är att den över-
gripande skall ses som en planerad förändring, dels som en form av organisations-
utveckling genom individutveckling. Utvecklingen av enskilda chefer är i detta
perspektiv ett delmål på vägen mot det övergripande målet, att utveckla verk-
samheten. Chefernas viktigaste uppgift blir, som både Sköld och Svennerstål
lyft fram, att vara med och utveckla sina medarbetare. Då organisationer är
hierarkiskt uppbyggda, där cheferna har stort ansvar och befogenheter, verkar
det vara en vanlig tanke att cheferna först måste övertygas om vinsterna med
ett utvecklingstänkande innan medarbetarna kan påverkas. Sköld uttrycker det
så att: ”Naturligt kan då vara att starta med chefsutveckling för att därefter
övergå till personalutveckling omfattande all personal” (a.a. s. 92).

På ett liknande sätt kan jag sedan gå igenom aspekt för aspekt, och visa hur
dessa kan brytas ned i variabler som jag hämtat från den tidigare forskningen.
Det redovisas inte här, utan exemplet ovan får tjäna som en modell för hur det
arbetet gått till. För vissa av de åtta aspekterna ur tabell 3 har jag hämtat fler
forskningsmässigt genererade variabler än för andra. För samtliga aspekter gäl-
ler dock att jag till dessa forskningsmässigt genererade variabler även lagt empi-
riskt genererade variabler. Samtliga variabler och aspekter presenteras i bilaga
4, och diskuteras mer utförligt i kapitel 4.

Aspekterna och variablerna skall vidare ses som en specificering av begreppet
utbildningskultur. Det senare begreppet kommer att presenteras närmare i nästa
kapitel, tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna.
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

I detta kapitel presenteras de perspektiv som varit vägledande i avhandlingsar-
betet, samt tillhörande centrala begrepp. De teoretiska utgångspunkterna kan
sammanfattas med att ledarutveckling i organisationer förstås som ett resultat
av yttre och inre krafter, där de yttre krafterna beskrivs i termer av kontext, och
de inre i termer av aktörer. Ledarutvecklingen studeras i de kontexter där den
återfinns och med hänsyn tagen till såväl de aktörer som varit med att skapa
och utvecklat den, som de villkor som omgärdat detta. En enskild organisa-
tions specifika sätt att bedriva ledarutveckling benämner jag för utbildnings-
kultur. Kapitlet avslutas med att avhandlingens syfte och specifika forsknings-
frågor presenteras.

Sambandet mellan samhället och individerna

En grundläggande tvistefråga inom samhällsvetenskaperna rör hur vi ska förstå
de fenomen vi studerat i relation dels till förutsättningarna i samhället (eller
kontexter/strukturer), dels handlingar utförda av människorna (eller indivi-
der/aktörer).55 Durkheim (1978; 1983) har varit skolbildande för det först-
nämnda strukturella perspektivet, medan Weber (1978; 1983) räknas av många
som företrädare för ett mer individualistiskt eller handlingsinriktat perspektiv.
Alternativ till dessa till synes oförenliga synsätt har framförts av bland andra
Berger & Luckmann (1966), i vars teori det existerar ett växelspel mellan kon-
text och aktörer, eller mellan internalisering och externalisering. Också Bhaskar
(1998), vars arbete jag använt mig av, har tagit sig an diskussionen om makro och
mikro, om strukturalism och individualism etc. på ett alternativt sätt. Det speci-
fika med det Bhaskarinfluerade angreppssättet, jämfört med de ovan nämnda
författarna, framställs visuellt i figur 9. I figuren återfinns således fyra konkurre-
rande modeller, som alla har principiellt olika svar på om studerade fenomen
skall förstås ur ett individ- eller samhällsperspektiv, eller en kombination därav.

55 Se exempelvis Archer (2003) som beskriver två oförenliga samhällsvetenskapliga positioner. Den
ena positionen utgår från att kontextuella faktorer determinerar vad som är möjligt att göra för
aktörer; aktören blir bara en förlängning av de kontextuella krafterna. Den andra position där
aktören blir autonom i förhållande till omgivningen; ett individualistiskt perspektiv.





   

Figur 9: Fyra modeller för att förstå relationen mellan samhälle och individer, fritt
efter Bhaskar (1998).

Centralt för den modell Bhaskar (1998) förespråkar är att det existerar såväl en
(ontologiskt) åtskillnad som en koppling mellan samhället och individerna:
”Thus we do not suppose that the reason why garbage is collected is necessarily
the garbage collector´s reason for collecting it (though it depends upon the
latter)” (a.a. s. 36). Utifrån detta synsätt skulle man således kritisera Webers
modell för att den fokuserar endast på mänskliga handlingar, och glömmer
bort kontextuella förutsättningar; den Durkheimska modellen kritiseras för att
den betonar de kontextuella förutsättningarna, men inte har med några hand-
lingar; samt kritiserar den tredje modellen för att inte särskilja mellan dessa två
krafter. Och om den egna modellen skriver Bhaskar (1998) bland annat föl-
jande:

The model of the society/person connection I am proposing could be summarized

as follows: people do not create society. For it always pre-exist them and is a

necessary condition for their activity. Rather, society must be regarded as an

ensemble of structures, practice and conventions which individuals reproduce

or transform, but which would not exist unless they did so. Society does not

exist independently of human activity (the error of reification). But it is not the

product of it (the error of voluntarism). Now the processes whereby the stocks

of skills, competences and habits appropriate to given social contexts, and

necessary for the reproduction and/or transformation of society, are acquired

and maintained could be generically referred to as socialization. It is important

to stress that the reproduction and/or transformation of society, though for the

most part unconsciously achieved, is nevertheless still an achievement, a skilled

accomplishment of active subjects, not a mechanical consequent of antecedent

conditions. (Bhaskar, 1998, s. 36)
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Nedan kommer jag att beskriva mer grundligt hur jag förstått Bhaskars mo-
dell, inte minst hur jag använder begreppen kontext och aktörer istället för
samhälle och individ. Det Bhaskar (1998) presenterat är en tämligen generell
och övergripande modell som jag anpassat till min studie.56 För att göra så har
jag också använt mig av andra forskare som arbetat med utgångspunkt i Bhaskars
modell. Främst har Archer (1995; 2003) samt Danermark med flera (1997)
utgjort ett stöd i detta arbete.

Bhaskars transformationsmodell

Det specifika sätt att se på sambandet mellan samhället och individerna som
här framförs benämner Bhaskar (1998, s. 34) för: ”… the transformational
model of social activity”. Med Danermark med fleras (1997) terminologi och
försvenskning benämns samma modell för en transformationsmodell för agent-
struktur. Jag väljer att kort och gott hänvisa till den som Bhaskars
transformationsmodell.

Enligt Bhaskar (1998) är det en central utgångspunkt att analytiskt tänka på
samhället och individerna som två olika typer av krafter, som aldrig får reduce-
ras till varandra. Därav följer att de framställdes som två horisontella linjer i
figur 9 modell IV. Dessa krafter har olika karaktär eller egenskaper, vilket jag
närmare kommer att gå in på under separata rubriker nedan när kontext- res-
pektive aktörsbegreppet presenteras. I grunden för detta tänkande ligger en
ontologisk utgångspunkt benämnd (kritisk) realism, att samhället respektive
individerna kan sägas existera oberoende av varandra. Bhaskar skriver om en
ontologisk skillnad (ontological hiatus) mellan samhället och individerna.57

Att tydligt skilja på samhället respektive individerna som olika typer av krafter,
innebär dock inte att dessa ses som isolerade från varandra. Det finns tydliga
kontaktpunkter dem emellan. I figur 9 modell IV ser vi att det går två vertikala
pilar mellan dessa båda krafter. Den första symboliserar att vi människor sociali-
seras in i ett redan existerande samhälle, och den andra att vi människor repro-
ducerar och transformerar samhället. Dessa krafter, eller nivåer, är således på en
och samma gång oskiljaktiga samtidigt som det existerar en relativ autonomi
mellan dem. Bhaskar (1998) beskriver detta i termer av att modellen är

56 Bhaskar presenterade denna modell redan år 1979, men jag kommer konsekvent att referera till
den tredje upplagan av hans bok som utkom år 1998.

57 Bhaskar (1998, s. 35) argumenterar exempelvis för att: ”I want to distinguish sharply, then,
between the genisis of human actions, lying in the reasons, intentions and plans of people, on
the one hand, and the structures governing the reproduction and transforamtion of social activities,
on the other; and hence between the domains of the psychological and the social sciences”.





   

relationell, den ena kraften kan inte förstås utan hänsyn tagen till den andra.
Båda de krafter som samhället och individerna utgör måste, enligt Bhaskar,
belysas för att vi ska förstå det fenomen vi studerar. Det centrala blir att studera
och förstå samspelet mellan dessa krafter.58

Även Archer (2003) lyfter fram att samspelet mellan de olika krafterna och hur
det verkar är mycket centralt. Det som enligt henne bör studeras är två typer av
samspel eller processer. Dels den process som specificerar hur strukturerna på-
verkar aktörerna, dels den process som behandlar hur aktörerna använder sin
kraft till att reproducera och transformera samhället. Archer argumenterar för
att hennes bidrag framförallt ligger i att belysa den senare processen, en process
hon anser har blivit ofullständigt behandlad av andra forskare. Archer är kritisk
till de vaga beskrivningar som hittills gjorts av den senare processen, likt Bhaskars
(1998, s. 25-26) uttryck att: ” … the casual power of social forms is mediated
through human agency, …”. Genom aktörerna, men på vilket sätt? Vad tillför
aktörerna, som inte redan är givet av de kontextuella förutsättningarna? Archer
ger ett mer specifikt svar på hur det är möjligt att aktörerna blir en kraft i sig
själv, och inte något som är determinerat eller betingat av de omgivande
kontextuella krafterna. Vad som enligt Archer hittills negligerats är människors
personliga kapacitet att identifiera vad de vill och vidta åtgärder för att nå dit.
Hon betonar att individerna reflekterar över sina sociala situationer. Den inre
konversationen och vår förmåga till reflexivitet ses som den centrala länken
mellan individen och samhället.

Nedan fortsätter jag presentationen av Bhaskars transformationsmodell, men
gör det under två rubriker som motsvarar de två krafter som här lyfts fram.
Fram till nu har terminologin varit något oprecis, då jag ömsom skrivit om
samhälle, strukturer och kontext, ömsom om individer, människor, agenter
och aktörer. Nedan renodlas detta till att huvudsakligen bli en fråga om kon-
text och aktörer. Denna presentation av begreppen under två olika rubriker får
dock inte läsas som om det vore två olika perspektiv, utan görs i retoriskt syfte
för att tydliggöra kärnfulla resonemang. Kontext och aktörer är två centrala
delar i den Bhaskarska transformationsmodellen, och för mitt sätt att förstå
ledarutvecklingen i olika organisationer. I syftet som presenteras sist i detta
kapitel skriver jag följaktligen om mitt angreppssätt som ett kontext – aktörs-
perspektiv.

58 Detta betonas även av Danermark med flera (1997, s. 101-102) som skriver att: ” Modellen
utgår från att sociala strukturer och aktörer betraktas som två skilda fenomen med olika krafter
och karaktäristik. Struktur och agentskap är skilda strata, det vill säga de besitter helt olika
egenskaper och krafter, men den ena är avgörande för hur den andra kommer att utformas. När
vi genomför samhällsvetenskapliga undersökningar bör vi därför inte nöja oss med att studera
bara den ena eller den andra sidan, ... ,vi bör istället studera samspelet mellan dem”.
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Kontextbegreppet

Här används begreppet kontext för att beteckna arbetslivet i form av organisa-
tioner, branscher, sektorer (främst) inom nationen Sverige. Det är inom ramen
för dessa kontexter som ledarutveckling studeras. I denna användning av
kontextbegreppet ligger underförstått att det analytiskt existerar olika lager,
eller nivåer, av kontext som kan omge varandra. Men även att kontextbegreppet
symboliserar de villkor och förutsättningar som råder där vid en viss tidpunkt.
Den sistnämnda betydelsen innebär att kontextbegreppet ligger nära struktur-
begreppet.59 Mitt användande av kontextbegreppet ligger således i linje med
det Cole (1996) skriver om kontextbegreppets dubbla betydelse, dels i termer
av ”Context as That Which Surrounds”60, dels som ”Context as That Which
Weaves Together”61. Precis som Cole hävdar jag att det går utmärkt att använda
begreppet kontext som en syntes av dessa båda betydelser.

Utgångspunkten här är att alla handlingar sker inom ramen för en kontext.
När en aktör arbetar med ledarutveckling görs detta inom ramen för en redan
existerande kontext i form av en organisation (som i sin tur återfinns inom en
bransch och sektor av den svenska arbetsmarknaden). I förlängningen innebär
detta att kontext kan sägas ha vissa egenskaper. Några av de mer generella egen-
skaperna som Bhaskar (1998) och Archer (2003) lyfter fram är att kontexter
dels har en relativ autonomi och utgör i sig själva en egen kraft med potential
att påverka aktörerna, dels att de har ett tidsmässigt försprång i förhållande till
aktörerna, det vill säga att kontexten alltid föregår aktören. Aktörer kan inte
existera utan sammanhang. Danermark med flera (1997) uttrycker det som att
det inte finns någon neutral zon av livet som står utanför en kontext.

Kontexten kan i sig dock aldrig förklara de handlingar som aktörerna utför.
Om så görs har man blandat samman de olika krafterna som kontext och aktö-
rer utgör. Då har vi reducerat aktören till att inte längre vara en egen kraft, utan
bara en förlängning av kontexten. Bhaskar (1998) argumenterar dock för att
kontexten utgör en nödvändig förutsättning för aktörernas handlande. Men
det är något annat än att kontexten skulle determinera vad som sker.62 Den

59 Se Danermark m.fl. (1997, s. 101) som skriver att ”Sociala strukturer är alltid den kontext i
vilken handlingar och social interaktion försiggår, ...”.

60 Cole (1996) s.132. Se även Nationalencyklopedins ordbok (1996) där ordet kontext sägs
härstamma ur latinets contextus som betyder sammanhang.

61 Cole (1996) s.135. Se även Danermark (1997, s. 98) som bland annat behandlar något som
benämns ”samhällets väv”, som sägs bestå av kontext (strukturer/sociala relationer) inom vilka
individerna rör sig.

62 Jämför även Archer (2003) som hävdar att det inte existerar någon (social) determinism, utan
att det existerar en betydande autonomi för aktörerna i förhållande till den kontext de återfinns
inom.





   

kraft som kontexten utgör är beroende av hur den mottas av aktörerna. Effek-
ten som denna kraft har är inte direkt, utan den förmedlas (mediates) genom
de handlingar och val som aktörerna gör. Enligt Bhaskar finns kontexten bara
närvarande i aktörernas handlingar.

Kontexten som kraft betraktad har således en potential att fungera som både
hinder och möjliggörare. Jag ansluter mig här till Archers (2003) resonemang
om att det inte är möjligt att tala om generella hinder och möjligheter, utan
kontexten är bara verksam i förhållande till specifika aktörers specifika pro-
jekt.63 Kontexten blir i dessa fall verksam genom att vissa handlingsalternativ
hindras, medan andra underlättas. Och likt Archer gör, är det möjligt att reso-
nera i termer av att kontexten sätter upp olika möjlighetskostnader och belö-
ningar. Varje projekt som en aktör genomför har ett pris som måste betalas,
men också en potentiell vinst. Samma projekt (som exempelvis att utveckla ett
ledarutvecklingsprogram) som genomförs av olika aktörer i olika kontext har
olika möjlighetskostnader.64 Dock är det alltid aktörerna själva som avgör om
priset är värt att betala eller ej, det kan aldrig kontexten avgöra för aktörernas
räkning. Olika aktörer värderar samma situation olika, och därmed kommer
de att handla på olika sätt. Kontexten verkar på så sätt indirekt på aktörerna.65

Jag har vidare utgått från att kontexten och de begränsningar/möjligheter den
utgör inte bara existerar på någon abstrakt makronivå. Begräsningarna/möjlig-
heterna finns även i de nära kontextuella sammanhangen, exempelvis genom
de roller som organisationer tillhandahåller, vilket såväl Bhaskar (1998), Archer
(1995), som Danermark med flera (1997) behandlar. Genom roller får indivi-
derna ett delegerat handlingsutrymme, som gör att de har legitimitet att verka
inom den specifika kontexten. Handlingsutrymmet begränsas av vissa ramar
som kontexten sätter upp, men är inte detaljstyrande. Det är således möjligt att
tala i termer av objektiva och subjektiva handlingsutrymmen.66 Det objektiva
handlingsutrymmet skall således ses som den formella roll med visst ansvar och
befogenheter som följer med denna roll inom ramen för en specifik kontext.
Det subjektiva handlingsutrymmet fokuserar mer på hur aktören i praktiken

63 Archer (2003) använder begreppen ”constraints” samt ”enablements” för det som jag här skriver
om i termer av hinder respektive möjliggörare.

64 Själv exemplifierar Archer (2003) med de kostnader som en man respektive kvinna med olika
klassbakgrund får betala för att skaffa sig en universitetsutbildning.

65 Enligt Archer (2003) betyder det nyss sagda inte att aktören ostraffat kan göra vad den vill
oberoende av kontexten. Om aktörens bild av de begränsningar som finns i kontexten skiljer sig
avsevärt från hur de verkligen ser ut, då kommer kontexten att slå tillbaka genom att aktören får
betala ett högt pris. Den strategi som aktören då använder för att nå sitt mål kommer förmodligen
inte att fungera. Missbedömningarna av förutsättningarna får konsekvenser.

66 Jämför Ellström (1996a) där det objektiva handlingsutrymmet är något som specificeras med
tid och rum, medan det subjektiva beskrivs i termer av kunskaper, motivation, självförtroende
det vill säga individens kompetens.
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förhåller sig till denna roll. Förhållandet mellan roll och rollinnehavare är såle-
des av samma art som det mellan begreppen kontext och aktörer.67

Rollerna ger spelregler och formar vad aktörer kan och får göra inom ramen för
dem. Rollerna föreskriver vissa beteenden och har en beständighet över tid.
Aktörerna handlar förutsägbart i förhållande till en viss tradition som är veder-
tagen i en kontext. Roller och rollkonflikter i allmänhet diskuteras av Archer
(1995), Bhaskar (1998), Danermark med flera (1997), men jag vill här foku-
sera specifikt på de roller som vi får inom arbetslivet. Individer rekryteras där
in i organisationskontext till vissa arbetsuppgifter som omfattar såväl visst an-
svar som vissa befogenheter. Väl inne i organisationen socialiseras individen in
i kontexten och de villkor, regler och rutiner som gäller där. Genom denna
sekundära socialisation blir individen del av större organisationskontext, som
kanske annars skulle vara stängt. Individen går från att vara en outsider till att
bli en insider, med tillskrivna roller som antyder vad individen förväntas syssla
med. Genom den sekundära socialisationen, och att uppbära roller som till-
skrivs betydelse i en kontext, får individen legitimitet och möjlighet att agera
inom organisationen. Individen får således ett handlingsutrymme och kan där-
efter bli en aktör. Vem som helst kan således inte betraktas som en aktör i en
kontext, utan det förutsätter att individen fått en av kontexten godkänd roll.
En för denna avhandling central roll är den som ansvarar för ledarutvecklin-
gen. Den rollen ger innehavaren ett handlingsutrymme att agera i frågor som
rör ledarutvecklingen inom respektive organisation.

En kontext är inte något konstant och evigt. Det sker inte bara en reproduk-
tion av kontexter. I enlighet med Bhaskars (1998) tranformationsmodell bör
kontexter snarare betraktas som öppna system, då de också kan transformeras
genom aktörernas handlingar. Under nästa rubrik växlar jag fokus och belyser
den kraft som aktörerna utgör i denna förändringsprocess. Innan aktörsbegreppet
penetreras vill jag dock göra några förtydliganden om kontextbegreppet som
har med de empiriska studierna att göra. I de empiriska undersökningarna är
det främst kontext i form av enskilda organisationer som fokuserats.68 Det är
ledarutveckling som bedrivs och används inom specifika arbetsorganisationer
som fångat mitt intresse. Dessa specifika organisationer utgör tillsammans med

67 Ett ytterligare och liknande begreppspar är mänsklighet - människa. Mänskligheten determinerar
inte vad en enskild människa gör av sitt liv, och de enskilda människorna kan inte heller förklara
den kraft som hela mänskligheten utgör.

68 En organisation har jag definierat i enlighet med det Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1988, s.
20) skriver, nämligen som ett på arbetsmarknaden ordnat större social system: ”... med välutvecklad
arbetsfördelning (komplexitet), med olika regler för samhörighet, interaktion och belöningar
(formalisering) och ofta med uppfattningar om vilka mål man försöker uppnå”. I de empiriska
undersökningarna har de organisationer jag identifierat utifrån denna vida definition själva fått
avgränsa för mig vad som utgör organisationen.





   

andra organisationer det jag benämner för vår arbetsmarknad eller vårt arbets-
liv. Dessa organisationer utgör en mångfald av olika kontext. Sektors- och
branschbegreppen är hjälpredor i denna mångfald.69 Begreppen för samman
organisationer som delar vissa villkor och förutsättningar, och visar samtidigt
på den mångfald som finns inom arbetslivet. Sektorsbegreppet, speciellt upp-
delningen i privat och offentlig sektor, sätter fokus på vem som är ytterst ansva-
rig (huvudman), eller äger verksamheten, hur den finansieras samt vilken lag-
stiftning som är tillämplig. Politikerstyrd och skattefinansierad offentlig verk-
samhet har delvis andra förutsättningar än privatägda, intäktsfinansierad och
konkurrensutsatta organisationer. Branschbegreppet riktar i sin tur fokus på
inom vilken näringsgren organisationerna verkar (vad som produceras och till
vilken kundgrupp). Sektors- och branschbegreppen kan sägas tydliggöra de
olika förutsättningarna som råder på arbetsmarknaden. Vad gäller kontextbe-
greppet på nationsnivå, avgränsar jag mig till att fokusera på ledarutveckling
inom svenskt arbetsliv och lämnar övriga länders arbetsliv därhän. Frågan om
Sverige som nation är en meningsfull analysenhet har problematiserats av flera
forskare.70 Dock måste man som forskare göra vissa avgränsningar, om än
godtyckliga, och en av de avgränsningar som jag gjort rör just att jag håller mig
inom det som benämns svenskt arbetsliv. Vad jag hoppas åstadkomma är att
tränga djupare in i den kontext som svenskt arbetsliv utgör, för att problemati-
sera de (o)likheter som kan finnas när man jämför ledarutvecklingen mellan
olika organisationer, branscher och sektorer.

Aktörsbegreppet

I förra avsnittet framhöll jag att begreppen roll och rollinnehavare stod i samma
förhållande till varandra som begreppen kontext och aktör gör. Archer (1995)
samt Danermark med flera (1997) definierar följaktligen också aktören som
just rollinnehavare. En innehavare med möjlighet att sätta sin personliga prä-
gel på arbetet med exempelvis ett ledarutvecklingsprogram.

I min studie används begreppet aktör för de individer och grupper av individer
som skapar, genomför och utvecklar ledarutvecklingsinsatser i specifika kon-

69 Se den diskussion som Eliasson & Höglund (1971) för om organisationsfloran i arbetslivet.
Jämför med den näringsgrensindelning som SCB (1992:4) gjort för svensk arbetsmarknad.

70 Se diskussionen etnologen Daun (1998, s. 16) för om mångfalden av mönster inom Sverige som
nation: ”Vilken mångfald av skiftande beteendemönster, livsformer och värderingar ryms inte
inom den geografiska areal som heter Sverige! Vilket falskt intryck av sammanhang, enhetlighet
och kontinuitet tvingas inte forskaren skapa ur det verkliga kaos av diffusa strukturer och
slumpmässig situationsbundenhet som utgör den verkliga verkligheten!”. Se även Holmberg &
Åkerblom (1998).
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texter. Aktörer är att betrakta som aktiva subjekt med kompetens och utrymme
att handla och påverka de kontexter de ingår i.71 Till skillnad från Bhaskar
(1998) och Archer (2003) går jag inte vägen via agentbegreppet för att disku-
tera aktörer, eftersom fokus för min del är på redan vuxna och yrkesverksamma
personer, som genom ett flertal val och ett antal socialisationsprocesser bakom
sig (familjen, skolan, kamratkretsen, högre utbildning, på arbetsplatsen), är att
räkna som aktörer.72

I likhet med Bhaskar (1998) är min utgångspunkt att det krävs aktörer, inte
bara kontext, för att handling ska uppstå. Danermark med flera (1997) skriver
om aktörer som det sociala livets enda handlande beståndsdel, och fortsätter:

Människorna är inte marionetter som dinglar i strukturers snören, utan vi har

egna krafter – framför allt vår intentionalitet – som inte kan reduceras till

strukturella krafter. Vi kan på grundval av våra egna krafter reagera på innovativa

och oväntade sätt … (…). Det är bara människor som kan tänka och handla,

strukturer har inga sådana förmågor. Allt som sker i ett samhälle sker genom

människors handlingar – och även om dessa handlingar är villkorade av sociala

strukturers mekanismer, är de aldrig determinerade därav. (Danermark med flera,

1997, s. 103-104)

Bhaskar (1998, s. 114) betraktar aktörerna som en icke reducerbar kraft och
skriver bland annat att: ”… the agent’s activity makes a difference to the state
of affairs that would (normally) otherwise have prevailed”. Dock verkar han
ogärna vilja använda begreppet skapa för de nya avtryck som aktörer sätter i sitt
arbete. Han argumenterar för att människor aldrig skapar exempelvis samhäl-
len, men att de däremot reproducerar och transformerar. Detta beroende på att
kontexten alltid existerar, den är redan skapad, och aktörer kan bara modifiera
den. Jag har, med utgångspunkt i den kritik Archer (2003) riktat mot Bhaskar
och hur han beskrivit aktörernas möjligheter, valt att använda begreppet skapa.
Jag använder begreppet för det nya aktörer åstadkommer i de olika organisatio-
nerna med ledarutvecklingen. När aktörer handlar annorlunda än tidigare ak-
törer gjort, och kanske till och med driver projekt i opposition mot det rå-
dande tillståndet (och i förlängningen förändrar kontexten), då anser jag att
det är befogat att inte bara tala om deras prestationer i termer av tranformering

71 Enligt Nationalencyklopedin (1996) härstammar begreppet aktör ur latinets a´ctor (=verkställare)
samt a´go (=handla, verka), och används vanligen som beteckning för den person, grupp,
organisation, etc. som agerar eller handlar. Enligt Egidius (1995) blir den allmänna betydelsen
av aktören en person som ikläder sig en viss roll, ansvarar för en viss uppgift och gör så att ett
visst skeende kommer till stånd.

72 Jämför med det Danermark med flera (1997) skriver om att distinktionen mellan en (social)
agent och en (social) aktör är analytisk och temporal. Det är således inte frågan om olika människor,
utan om en och samma person vid olika tillfällen.





   

utan också som ett skapande. Archer (2003, s. 356) uttrycker också om resul-
taten av aktörernas ansträngningar att: ”In general, they are small in scale and
undramatic, but their microscopic nature does not deprive them of cumulative
significance”.

Aktörer kan således tack vare sin intentionella förmåga driva projekt, det vill säga
sätta upp mål och sträva mot dessa. Som behandlades under föregående rubrik
aktiveras visserligen hinder och möjligheter i den specifika kontexten i samma
ögonblick som en aktör bestämmer sig för ett projekt, men den påverkan dessa
har på aktören är begränsad. Aktörer kan, som Archer (2003) visat, strategiskt
motstå eller kringgå hindren genom sin reflexiva förmåga.73 Aktörer har frihets-
grader när de bestämmer sina handlingsvägar, och aktörerna väljer själva hur de
ser på de möjlighetskostnader som aktiveras genom valen de gör. Aktörernas
personliga förhållningssätt påverkar således huruvida de lyckas med sitt projekt
eller ej. En skiljelinje kan dras mellan passiva och aktiva aktörer.74 Passiva aktörer
är sådana som inte lyckats utveckla ett (genomtänkt) förhållningssätt gentemot
kontexten ifråga. De blir aktörer för vilka saker och ting händer, de känner sig
fångade av omständigheterna. Detta till skillnad från aktiva aktörer, vilka har ett
visst bestämmande över sina liv genom att de handlar i en viss riktning. Aktörer
är inte varandras kopior när det gäller den reflexiva förmågan, och en och samma
aktör kan också förändra sitt förhållningssätt till kontexten över tid.

Enligt såväl Archer (2003) som Bhaskar (1998) åstadkommer aktörer för det
mesta en reproduktion genom sina handlingar. Det är ovanligare med hand-
lingar som leder till en transformering av kontexten. Vidare framhåller båda
vikten av att särskilja mellan aktörens avsikt och handlingens effekt, som trots
avsikten att transformera inte sällan blir en form av reproduktion. Dock är
reproduktionen en lika aktiv handling utförd av aktören som transformeringen
är. Skillnaden är vilka konsekvenserna blir av dessa handlingar, om det leder till
en förändring eller ej. I relation till det nyss konstaterade vill jag argumentera

73 Archer (2003) argumenterar för att aktörernas förmåga till en inre konversation (internal
conversation) kännetecknad av reflexivitet (personal reflexivity) är mycket central. Den ses som
den avgörande länken i medieringsprocessen mellan kontexten och aktörerna. Reflexiviteten gör
att aktören inte bara förändrar för sig själv, utan också har potential att påverka kontexten och
det framtida samspelet mellan aktören och kontexten. Det handlar om aktörernas kapacitet att
identifiera vad de vill, vad det kommer att kosta dem att ta sig dit, samt att planera åtgärder för
att nå dit. Genom att aktören kan reflektera över sin egen situation i förhållande till kontexten,
vilket kontexten inte har någon möjlighet att göra gentemot aktören, kan aktören inta ett aktivt
förhållningssätt (a stance) gentemot kontexten. Något förenklat menar Archer att man kan beskriva
det som att en aktör med en viss typ av reflexivitet lättare intar vissa förhållningssätt till sin
kontext framför andra.

74  Archer (2003) argumenterar för att förmågan att inta ett förhållningssätt gentemot kontexten är
i sig en personlig prestation. Det leder till att man kan betraktas som en aktiv aktör. Alla lyckas
inte utveckla ett förhållningssätt gentemot kontexten, på grund av att utvecklingen mot ett
sådant förhållningssätt har hindrats.
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för att om en aktör reproducerar en rådande utbildningskultur, kan aktören
betraktas som en kulturbärare. Kulturbäraren förändrar inget i grunden, utan
intar en förvaltande roll. En aktör som transformerar eller förändrar en rå-
dande utbildningskultur kan däremot beskrivas i termer av kulturskapare. Där
blir effekten av aktörens handlingar något väsentligen nytt. Var den exakta
gränsen går mellan reproduktion och transformering, eller kulturbärare och
kulturskapare75, i ett specifikt fall är dock en bedömningsfråga som inte kan
avgöras generellt en gång för alla.

Ett förtydligande får avrunda detta avsnitt. I avhandlingens empiriska delar
används aktörsbegreppet för att beteckna individer eller grupper av individer
som arbetat med ledarutveckling i enskilda organisationer. Dock använde jag i
kapitel 2 begreppet även som en beteckning för organisationer (då jag försökte
teckna en bild av ledarutvecklingens framväxt i Sverige). I fortsättningen skil-
jer jag dock tydligt mellan fallorganisationerna som studerats, och de aktörer
som inom dessa organisationer ansvarat för ledarutvecklingen. Jag gör emeller-
tid ingen skillnad mellan olika aktörer inom ramen för en och samma organi-
sation. Detta ställningstagande motiverar jag i nästa kapitel under rubriken
”Forskningsetiska överväganden”. Vid sidan av aktörerna finns också vad jag
benämner för intressenter. Jag drar en skiljelinje mellan aktörer och intressen-
ter utifrån vilket direkt ansvar och påverkan olika individer har på ledarutveck-
lingen. Som intressent betecknas den individ eller grupp av individer, som vis-
serligen har intresse av att påverka ledarutvecklingen, men som kanske inte
besitter det formella mandatet i en organisation att göra så, och/eller som sak-
nar den rätta kompetensen för att skapa, genomföra och utveckla ledarutveck-
lingen, eller av andra anledningar endast kan påverka denna process marginellt
eller indirekt.76 Det är vidare främst organisationsinterna intressenter i form av
organisationsledning, chefer, fackföreningar etc. som fokuserats. Detta följer
av att det är ledarutveckling i enskilda organisationer som jag samlat in empi-
riska data från. Hade mitt fokus varit ett annat, hade förmodligen andra
intressentgrupper också kommit i förgrunden. Dock kommer även en grupp
externa intressenter att behandlas, nämligen inhyrda konsulter som arbetat med
den interna ledarutvecklingen i några organisationer. Begreppen intressent å

75 Se även Alvessons (2003a) diskussion om människan som både kulturbärare och kulturskapare.
76 Detta bygger på en annan utgångspunkt hämtad från organisationsforskningen, nämligen att

det förekommer både en vertikal och en horisontell arbetsdelning inom arbetslivets organisationer.
Se exempelvis Abrahamsson & Andersen (2000) eller Bolman & Deal (1993). En ledning för en
organisation har visserligen den formella och yttersta makten rörande många beslut, men utför
de facto inte alla uppgifter på egen hand. Vissa uppgifter delegeras till andra att sköta inom
ramen för vissa roller. Dessa roller kan ha större eller mindre grad av självbestämmande. Det
centrala här är dock att alla roller i en organisation inte är med och inverkar lika mycket på hur
ledarutvecklingen i en organisation planeras och läggs upp. Inte ens ledningen som sitter på den
formella makten måste ses som en aktör i detta sammanhang, om de delegerat dessa uppgifter
till andra funktioner.





   

ena sidan, och konsulter, ledning, chefer samt fackföreningar å den andra, an-
vänds i denna studie som utbytbara begrepp.

Begreppet utbildningskultur

I kapitel 1, där begreppet ledarutveckling introducerades, klargjorde jag att jag
betraktar ledarskap som något chefer kan lära sig, inte något man föds med. Med
den utgångspunkten blir den intressanta frågan inte om, utan hur ledar-utveckling
organiseras och vad den innehåller i olika organisationer. Det är vidare en utgångs-
punkt att olika personer och olika organisationer kan ha olika svar på hur-frågan.
Det kan således utvecklas olika sätt att göra ledarutveckling i olika organisationer.

Begreppet utbildningskultur används här som en beteckning för en enskild orga-
nisations specifika sätt att bedriva ledarutveckling. I detta kapitel har jag så här
långt lagt grunden för att en enskild organisations utbildningskultur skall betrak-
tas som ett resultat av samspelet mellan de krafter som kontext och aktörer utgör.

Kulturbegreppet härstammar enligt Nationalencyklopedin (1996) från latinets
cultu’ra som betyder odling eller bildning. Kultur kan således betraktas som nå-
got som odlas fram av människor.77 Följaktligen blir utbildningskultur något
som odlas fram av aktörer inom olika organisationskontexter. I förlängningen
innebär också detta att jag betraktar utbildningskulturer, likt allt annat som kan
odlas, som dynamiska och föränderliga. De utbildningskulturer som jag beskri-
ver i avhandlingens empiriska delar är på sitt sätt ögonblicksbilder, en parentes i
ett längre tidsperspektiv. Utbildningskulturerna kan förändras genom aktörernas
aktiva arbete, och genom att villkoren för detta arbete förändras.

Begreppet utbildningskultur har använts på lite olika sätt av en rad forskare
inom pedagogikämnet.78 Själv har jag behandlat utbildningskulturen som ett
organisationsinternt begrepp.79 I organisationernas omvärld kan dock finnas

77 Se Alvesson (2003a) om människan som kulturskapare samt Liedmans (1997) beskrivning av
kulturskapande agenter.

78 Se exempelvis Dalin (1997, s. 162), Ellström (1992, s. 121), Nilsson (2000a, s. 45), Rehn
(1999, s. 143), Rönnqvist (2001, s. 199) samt Wåglund (1993, s. 152).

79 När forskare, likt Bringéus (1990), Trice & Beyer (1993) eller Zander (1997), försöker ringa in vad
kultur står för, blir det lätt tämligen omfattande beskrivningar, även om man håller sig på
organisationsnivå. Ett flertal forskare likt Eriksson (2000), Daun (1998) samt Furusten (1996)har
dock förenklat denna komplexitet med att dra en huvudlinje mellan två huvudsakliga synsätt inom
kulturforskningen. Dels finns en inriktning där kultur definieras främst som ett mönster av
grundvärderingar hos individer (osynlig, inre kultur). Dels den andra inriktningen där kultur definieras
som livssätt, mänsklig handling och traditioner (synlig yttre kultur). Här står utbildningskultur snarast
för det senare, det vill säga en någorlunda konkret yttring. Det utesluter dock inte att denna konkreta
yttring i form av en pedagogisk process i sin tur vilar på vissa grundvärderingar och föreställningar
som ligger djupt rotade hos aktörer och intressenter i organisationerna.
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vissa utbildningstraditioner och utbildningsideal som kan påverka vad som
sker inom de specifika organisationerna.80 Dock skapas och existerar den fak-
tiska och observerbara utbildningskulturen, som jag definierar begreppet, inom
organisationer. En utbildningskultur är per definition något som omsluter olika
individers lärande, närmare bestämt enskilda chefers lärande i samband med
den ledarutveckling de genomgår. Men fokus här är inte på hur eller när chefer
lär, utan istället på de förutsättningar som organisationerna ger för deras lär-
ande om ledarskap (= utbildningskultur).

En utbildningskultur är ett resultat av aktörers handlingar och de villkor som
omgärdat detta arbete. Då aktörerna enligt den tidigare definitionen är hand-
lande subjekt, vilket aldrig kontexten kan vara, kommer jag även att skriva om
utbildningskulturer i termer av att det är aktörernas (eller ibland uttrycker jag
det som att det är organisationernas) specifika sätt att göra ledarutveckling. Att
göra ledarutveckling används här i samma betydelse som att konstruera en
ledarutvecklingsinsats. Det indikerar att det handlar om något mer än att bara
genomföra en ledarutveckling, som någon annan bestämt formerna och inne-
hållet för. Vanligtvis talar vi kanske om att genomföra eller planera en utbild-
ning, nästan aldrig om att göra utbildning. Ändå menar jag att det är precis vad
det handlar om här. Ledarutvecklingen i olika organisationer är konstruerad av
aktörerna. Utbildningskulturen är deras specifika sätt att göra ledarutveckling.

Under nästa rubrik diskuteras utbildningskulturer som en lokal variant eller
tillämpning av idéer som inte någon specifik organisation, bransch, sektor eller
ens nation kan sägas ha monopol på. Men innan jag gör det vill jag förtydliga
en sak. Jag har medvetet valt att använda uttrycket utbildningskultur framför
andra tänkbara termer likt kompetensutvecklingskultur, eller ledarutvecklings-
kultur. Jag gör i detta sammanhang ingen skillnad mellan begreppen utbild-
ning, kompetensutveckling eller (ledar)utveckling, utan ser dem som synony-
mer. Däremot anser jag att begreppet utbildningskultur är mer hanterbart rent
skriv- och talmässigt, jämfört med de andra till buds stående alternativen.

80 Rönnqvist (2001) verkar använda utbildningskulturbegreppet just i denna form, det vill säga
som något som existerar i (sjukvårds)organisationens omvärld.





   

En jämförande ansats med fokus på (o)likhet

Jämförelser fyller en viktig funktion i denna studie. Inom pedagogikdisciplinen
används ibland beteckningen komparativ pedagogik för studier där likheter
och skillnader mellan utbildningar och utbildningssystem i olika kontexter fo-
kuseras.81 Löfgren (2001, s. 20) skriver i sin genomgång av komparativ peda-
gogik och komparativ analys att man kan särskilja mellan två huvudtyper av
studier: ”Det kan innebära undersökningar där olika grupper inom ett och
samma land jämförs med varandra. Det kan även vara undersökningar där
förhållanden i två (eller flera) länder analyseras”. Utifrån en sådan kategorise-
ring tillhör denna avhandling den förstnämnda gruppen. Jämförelser görs av
ledarutveckling mellan olika organisationer, branscher och sektorer inom den
svenska arbetsmarknaden.

Jämförelserna som görs här ska betraktas som relationella. Med andra ord, vad
som skrivs fram som likheter och skillnader är beroende av vad det är som
jämförs. Om ledarutvecklingen i organisation A respektive B jämförs, framträ-
der vissa likheter och skillnader. Om däremot organisation A jämförs med C,
framträder andra likheter och skillnader, förutsatt att organisation B och C
inte är identiska. Vad som är (o)lika i ledarutvecklingsväg är således beroende
av vad det är som jämförs. Det går således inte att tala om att en organisation
har vissa absoluta särdrag i sin ledarutveckling utan att dessa särdrag sätts i
relation till en organisation som saknar just dessa drag.

Att jag här skriver om (o)likheter med bokstaven ”o” inom parentes är en mar-
kering av detta relationistiska drag. Men det är också en markering av att frågor
om likheter och likriktningsprocesser mellan organisationer är en central del av
det fokus jag har. Jag är således inte bara intresserad av att lyfta fram det särskil-
jande för respektive organisations sätt att göra ledarutveckling, utan jag är lika
intresserad av att visa på likheter.

Institutionell teori om likheter

Även om utgångspunkten här är att en utbildningskultur är det specifika sätt
som en organisation gör ledarutveckling på, innebär det inte att fokus ensidigt
måste vara på det som särskiljer organisationerna åt. Jag kommer även att upp-
märksamma och diskutera likheter mellan utbildningskulturer. Bhaskars
transformationsmodell finns fortfarande med som en grund för detta, men jag
har kompletterat med idéer från institutionell teori som den presenterats av ex-

81 Se definitioner sammanställda av Egidius (1995) samt Löfgren (2001).
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empelvis Powell & DiMaggio (1991) samt Scott (2001).82 Jag menar att institu-
tionell teori har potential att kasta ljus över hur ledarutvecklingsideal sprids mel-
lan olika organisationer med hänsyn till både kontexten och aktörerna. Ett cen-
tralt tema inom institutionell teori handlar nämligen om hur organisationer har
ett behov av legitimitet, och av att ha en viss image utåt mot sin omgivning.
Organisationer försöker svara upp mot vad som kan vara önskvärt och lämpligt
utifrån omgivningens signaler. Ett institutionellt perspektiv på kompetens-
utveckling kännetecknas följaktligen av att kompetensutvecklingen utformas i
enlighet med signalerna från omvärlden, snarare än från organisationsinternt ratio-
nella argument utifrån individers behov i relation till de arbetsuppgifter som de
har, eller kommer ställas inför i framtiden.83 Det lokalt specifika i organisationer-
na (mikronivån) kopplas på detta sätt till den mer generella omgivande kontexten
(makronivån), dock utan någon enkel orsak – verkan tanke (Scott, 2001).

Kontext kan i det här fallet betraktas som en kraft som tillhandahåller vissa
idéer på makronivå om ledarutveckling.84 Det kan således sägas existera vissa
idéer om ledarutveckling i ett samhälle som, vid en viss tidpunkt, är mer popu-
lära och omhuldade än andra idéer. Exempelvis visar Furusten (1996) hur po-
pulära idéer kring ledarskap och management produceras och sprids på en
kompetensutvecklingsmarknad. Om rösterna som varit med och skapat idéer i
denna makrokonversation skriver han följande:

De mest uppenbara deltagarna i denna konversation är (1) lärare och forskare vid

handelshögskolor och universitet, (2) managementguruer och andra som skriver

managementböcker, artiklar i affärstidningar eller håller ledarskapsseminarier, (3)

managementkonsulter som diagnostiserar organisatoriska problem och ger goda

råd om hur dessa problem skall lösas, (4) praktiker i organisationer som utbyter

erfarenheter i företagsledningsfrågor sinsemellan, samt (5) politiker och

professionella grupper och branschorganisationer som utvecklar lagar, regler och

professionell etik i samhället. (A.a. s. 23)

Tillsammans blir dessa röster till en kraft som har potential att påverka.85 Rös-
terna blir medskapare till en tidsanda, där vissa idéer blir till sanningar som

82 Institutionell teori är en heterogen skolbildning, vilket framgår om man jämför beskrivningar
eller tillämpningar gjorda av Brunsson (2003), Bryman (1996), Ellström (1992), Furusten (1996),
Jönsson (1995), Müllern & Östergren (1995), Rönnqvist (2001), samt Røvik (1998).

83 Se beskrivningar av ett institutionellt perspektiv på kompetensutveckling gjorda av Ellström
(1992) samt Rönnqvist (2001).

84 Kontextbegreppet används inte av Powell & DiMaggio (1991), utan de förespråkar fältbegreppet
som de hämtat från Bourdieu.

85 Se även Sjöstrand & Tyrstrup (1999) som skriver fram högskolor, chefsutbildningsinstitut samt
media som viktiga idéspridare. Se också Sohlberg & Sohlberg (2001) och det de behandlar om
kollektiva aktörer samt makroaktörer, vilka har ett mycket större inflytande över
händelseutvecklingen än enskilda personer kan sägas ha.





   

väldigt få ifrågasätter.86 Under olika tidsperioder är det olika idéer som förs
fram och som blir allmänt accepterade. Det utvecklas helt enkelt ett mönster,
eller vissa konventioner, i vårt sätt att tala om och tänka kring ledarutveckling,
en diskurs eller en makrokonversation i samhället, som enskilda organisationer
eller aktörer inte kan ställa sig utanför (Furusten, 1996). Detta beskriver Tengblad
(1997) i termer av vissa regler som olika organisationer påverkas av. Reglerna
beskrivs dock inte som tvingande, utan kan snarare betraktas som just gemen-
samma idéer eller ideal, som är så allmänna att aktörerna i de olika organisatio-
nerna kan anamma dem på en rad olika sätt utan att bli varandras kopior.

Ofta särskiljer forskarna mellan olika typer av likriktningsprocesser, och en
vanligt förekommande uppdelning är att man särskiljer mellan tre krafter
benämnda tvingande likriktning, härmande likriktning, samt normativ likrikt-
ning.87 Det tål att betonas att de olika likriktningsprocesserna som forskarna
diskuterar, bör ses som teoretiska renodlingar och uppträder sällan så entydigt
ute i den empiriska verkligheten. Där kan flera av dem vara verksamma samti-
digt och det är mer eller mindre omöjligt att särskilja vilken av dem som haft
störst inverkan. Jag skall dock säga något om var och en av dessa tre processer.

Till kategorin tvingande likriktning räknar man den likriktning som uppstår
till följd av ett auktoritativt tryck som branschorganisationer, eller det politiska
systemet, utövar på enskilda organisationer. Organisationerna anser sig inte ha
något val, utan tvingas att anpassa sig för att ha kvar sin legitimitet. Till katego-
rin härmande likriktning räknas de fall då organisationer fritt väljer att följa
efter andra organisationer som någon form av ideal. Detta görs för att kontrol-
lera den osäkerhet som ofta karaktäriserar organisationers beslutsfattande. När
målen i olika organisationer framstår som oklara, försöker aktörer i dessa redu-
cera denna osäkerhet, bland annat genom att (medvetet eller omedvetet) härma
andra organisationer.88 Man vill på så sätt vinna framgång och legitimitet. Ett
säkert sätt att få legitimitet för sin verksamhet är att använda modeller som är
välkända och accepterade inom branschen eller sektorn, det vill säga att inte
vara den enda som avviker.89 Müllern & Östergren (1995, s. 115) skriver att:
”Det innebär att man studerar andra framgångsrika organisationer i sin omgiv-
ning. De upplevs arbeta på ett modernare och mer professionellt sett, vilket
man i möjligaste mån försöker imitera”. En indirekt form av härmande likrikt-

86 Se Wennebergs (2001, s. 52) beskrivning av tidsandan som ” ... en generell och underliggande
världsåskådning”. Se även Höök (2001, s. 97) som skriver om det program hon studerat som
tidstypiskt (”... ett barn av sin tid.”) det vill säga som ett uttryck för de villkor som råder i
samhället och den enskilda organisationen.

87 Se DiMaggio & Powell (1983; 1991), Müllern & Östergren (1995), Rönnqvist (2001), Scott
(2001).

88 Jämför Rönnqvist (2001, s. 67).
89 Powell & DiMaggio (1991), Furusten (1996).
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ning uppstår vidare när enskilda aktörer byter arbetsplats från en organisation
till en annan, och på så sätt agerar gränsöverskridare.90 Till exempel kan vi
tänka oss att en personalchef byter arbetsplats, och tar idéer med sig om hur ett
ledarutvecklingsprogram skall vara organiserat från den tidigare arbetsplatsen.
Den härmande likriktningen kan således kategoriseras som direkt-indirekt, samt
medveten-omedveten. Slutligen har vi den normativa likriktningen, vilket del-
vis kan ses som en fortsättning på det nyss diskuterade exemplet med aktörer
som byter arbetsplatser. Avgörande för den normativa likriktningen är nämli-
gen aktörernas centrala roll. Det går att utläsa i flera forskares diskussioner om
hur idéer på makronivå får fotfäste lokalt i organisationerna, exempelvis hos
DiMaggio & Powell (1983; 1991) samt Tengblad (1997). Inte minst den sist-
nämnde visar hur centrala personalarbetarna i olika organisationer varit som
aktörer för hur idéer (eller regler, som Tengblad benämner dem) om ledarut-
veckling fått fäste där. DiMaggio & Powell (1983; 1991) visar också vilken
central roll som vissa (professionella)91 yrkesgrupper spelar för likriktningen.
De argumenterar för att dessa grupper redan genom sin universitetsutbildning
fått en likartad kognitiv bas, gemensamma normer, samt återfinns sedan på
liknande positioner i olika organisationer. Inte sällan fortsätter dessa grupper
att hålla kontakt med varandra i olika nätverk som också understödjer lik-
riktningen.92 Den normativa kraft de utgör kan således också påverka organisa-
tioner till att låna drag av varandra.

Det institutionella perspektivet kan enligt Powell & DiMaggio (1991) samt
Scott (2001) beskrivas som tämligen determinerande för organisationen, att
omgivningen är den oberoende och organisationen den beroende variabeln.
Inte minst med tanke på namnsättningen av en av likriktningsprocesserna så-
som tvingande, framträder lätt en sådan bild. Detta är dock en sanning med
modifikation, något Rönnqvist (2001, s. 66) uttrycker såsom att: ”Vissa frihets-
grader i val och om eller hur de krav som omgivningen ställer ska implementeras
finns trots allt”. Det är inte tillräckligt att bara diskutera likriktning utifrån
kontexten som kraft. Även den andra kraften, de lokala aktörerna i organisa-
tionerna, måste naturligtvis också behandlas för att bilden av likriktning skall
bli komplett. Kontexten kan aldrig skapa likriktning. Det krävs aktörer som
gör sådana val att deras ledarutveckling liknar andra organisationers, för att det
ska bli tal om likriktning.

90 Jämför diskussion i Furusten (1996), samt Gustavsson (2000) och Tuomi-Gröhn & Engeström
(2003) om begreppet boundery crossing. Se även Säljös (2000) diskussion om transferbegreppet.

91 Professionalisering definieras ganska brett av DiMaggio & Powell (1983) samt Powell & DiMaggio
(1991). Bland annat ses chefer som en professionell grupp. Furusten (1996) förtydligar att det
kan röra sig om både traditionella professioner (läkare, advokater, revisorer) som mer otraditionella
(sjukgymnaster, managementkonsulter, mäklare etc.).

92 Se Furusten (1996), men också Hofstede (1990) och Rönnqvist (2001) om gemensamma
värderingar och sedvänjor bland liknande yrkesgrupper.





   

Det är således genom detta tänkande om likriktningsprocesser, innehållande
krafter i organisationernas kontext i kombination med lokala aktörer, som jag
inhämtat en förståelse för logiken bakom varför organisationer härmar varan-
dra. En kommentar om begreppet likriktning är på sin plats. I engelsk litteratur
används naturligtvis inte det svenska ordet likriktningsprocesser, utan där an-
vänds uttrycket ”isomorphic processes” (DiMaggio & Powell, 1983; Powell &
DiMaggio, 1991; Scott, 2001). Med en rak översättning skulle detta bli isomorfa
processer. Müllern & Östergren (1995, s. 113) ser isomorfism som: ”… en pågå-
ende process som förmår en enhet i en population att likna andra enheter som
konfronteras med samma omgivningsvillkor. Dessa isomorfa processer innebär
att organisationsmedlemmarna sällan reflekterar över varför vissa metoder och
tekniker är gångbara under en viss tidsperiod utan istället sker en mer eller min-
dre omedveten härmning av tekniker, metoder etc.”. Jag valde att använda be-
greppet likriktningsprocess som översättning. Som synonymer till detta ser jag
begrepp såsom anpassnings- , härmnings- eller homogeniseringsprocesser.93

Jag kommer således att använda den institutionella teorin för att närmare för-
stå de eventuella likheterna som existerar mellan de enskilda utbildningskulture-
rna. Det jag hämtat från denna breda teoriinriktning rör dels tänkandet om att
det existerar moden och ideal vad gäller ledarutveckling vid vissa tidpunkter i
ett samhälle, dels att det finns likriktningsprocesser som gör att organisationer
härmar varandra. Ledarutvecklingsidealen antas existera som en del i organisa-
tionernas kontext. Aktörerna i den enskilda organisationskontexten tillskrivs
också en central roll för hur vi ska förstå att dessa moden, via vissa likriktnings-
processer, får fäste i enskilda organisationer. Idéer om ledarutveckling kan såle-
des betraktas som en form av allmängods som ingen enskild person eller orga-
nisation har monopol på. Idéerna existerar som en form av makrokonversation
eller mode i samhället. De vandrar över olika kontextuella gränser och får olika
tillämpningar, det uppstår lokala utbildningskulturer.

Syfte och forskningsfrågor

Avhandlingens syfte är att bidra med kunskaper om ledarutveckling inom svenskt
arbetsliv genom att beskriva och analysera olika organisationers sätt att göra
ledarutvecklingen ur ett kontext – aktörsperspektiv. Utifrån detta syfte har jag
formulerat följande forskningsfrågor:
– Vilka likheter och skillnader framträder i olika organisationers sätt att göra

ledarutveckling och hur omfattande är dessa (o)likheter? Särskilt utrymme
ges till frågan om organisationernas tilltro till ledarutveckling.

93 Se Furusten (1996), men även Egidius (1995) som föreslår likformighet istället för isomorfism
medan Nationalencyklopedin (1996) använder begreppet avbildning.
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– Vilka kontexter verkar ha haft betydelse för ledarutvecklingens innehåll och
hur den är organiserad i de olika organisationerna, och vilken roll har dessa
kontexter spelat?

– Vilka är ledarutvecklingens aktörer i de olika organisationerna, samt vilken
roll har de spelat i konstruerandet av organisationernas utbildningskulturer?

– Hur kan samspelet mellan aktörerna och kontexterna för hur de olika
utbildningskulturerna kommit att gestalta sig beskrivas och förstås?
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4. METOD

Avhandlingen bygger på följande studier som genomförts vid olika tidpunkter:
– En fallstudie av sex organisationers ledarutveckling: empiri samlades in un-

der perioden september 2001 till februari 2003 (dock olika tider för de olika
organisationerna).

– En platsannonsstudie kring vilka krav som ställs på blivande chefer: empiri
samlades in andra halvåret 1999.

– En studie av en extern utbildningsorganisations kursutbud: empiri samlades
huvudsakligen in andra halvåret 2001, men har fortsatt fram till 2004.

Den förstnämnda fallstudien är avhandlingens huvudstudie. Jag redogör kort
för var och en av dessa studier nedan, men kommer i metodavsnittet företrä-
desvis uppehålla mig vid huvudstudien.

Fallstudien består av empiri om sex olika organisationers sätt att bedriva
organisationsintern ledarutveckling för cheferna på låg nivå och mellannivå.
Organisationerna valdes ut utifrån ett olikhetstänkande (maximalt variation-
surval), att de skulle återfinnas inom olika sektorer och branscher av den svenska
arbetsmarknaden. Fallorganisationerna benämns här för Bruket, Högskolan,
Industrin, IT-företaget, Kommunen samt Sjukhuset och presenteras närmare i
kapitel 5. I samband med dessa fallstudier samlade jag också in empiri om vad
arbetsgivarorganisationer inom de olika sektorerna/branscherna gjorde i ledar-
utvecklingsväg. Jag har således inte bara samlat in empiri om ledarutveckling
från organisationsnivå, utan också på mer övergripande nivåer. I de sex fallstu-
dierna var det ledarutvecklingen främst ur ett utbildar- eller utbildnings-
planeringsperspektiv jag intresserade mig för. Mitt fokus var på ledarutveckling-
ens innehåll och hur den organiserades, samt på de (o)likheter som framträdde
när man jämförde hur dessa sex organisationer valt att göra ledarutveckling.
Resultaten från denna fallstudie finns utspridda i samtliga resultatkapitel som
följer på detta metodkapitel.





   

Platsannonsstudien bestod av 503 insamlade platsannonser från två dagstid-
ningar.94 De platsannonser som valdes ut var sådana som gällde chefsrekryte-
ringar. Valet av att arbeta med platsannonser i dagstidningar, och inte bransch-
eller yrkestidningar, motiverades av att det i dagstidningarna inte fanns en fix
bransch eller yrkesgrupp som annonserna vände sig till, utan att de represente-
rade ett tvärsnitt av den svenska arbetsmarknaden.95 Den huvudsakliga frågan
jag ställde till platsannonsmaterialet var om tidigare genomgången ledarut-
veckling var något som arbetsgivarna efterfrågade hos de blivande cheferna.
Var genomgången ledarutveckling ett viktigt kriterium vid chefsrekrytering,
och fanns det skillnader mellan olika branscher och sektorer sett till hur man
såg på denna fråga? Platsannonserna tänkte jag mig skulle kunna säga något
om organisationernas tilltro till ledarutveckling, utifrån ett tydligt kontextuellt
perspektiv. Platsannonserna bearbetades och analyserades dels genom att de
kategoriserades och matades in i ett statistikprogram där vissa jämförelser kunde
göras (se kodnyckeln i bilaga 2), dels genom en mer holistisk och textnära
läsning av annonserna. Platsannonserna kompletterades också med intervjuer
av chefsrekryterare, som fick svara på frågor som rörde just ledarutvecklingens
betydelse för de blivande chefernas möjligheter att få anställning. Resultatet
från platsannonsstudien redovisas i kapitel 6.

Delstudien om den externa utbildningsorganisationen fokuserar på en större
fristående konsultorganisations kursutbud, vad gäller ledarutveckling för che-
fer inom olika sektorer och branscher av den svenska arbetsmarknaden. Att
valet föll på denna organisation motiverades dels utifrån att organisationen var
välkänd och använd av många andra organisationer inom svenskt arbetsliv som
köpte extern ledarutveckling.96 Dels att konsultföretagets kursutbud var gan-
ska typiskt i jämförelse med ett 20-tal andra konsultföretag, från vilka jag också
samlat in kurskataloger. Jag tyckte helt enkelt att denna organisation var ett
belysande exempel. Materialet jag samlat in bestod av konsultföretagets kurs-
katalog och utbildningsbeskrivningar som jag följt över några års tid. Frågan
jag ställde till materialet var huruvida de marknadsförde sitt kursutbud som

94 Platsannonserna togs från Dagens Nyheter (DN) och Västerbottens-Kuriren (VK) under perioden
juli - oktober 1999 (453 från DN och 50 från VK). Denna period valdes slumpmässigt och
samtliga chefsrekryteringsannonser har tagits med i urvalet. DN var vid genomförandet av denna
studie Sveriges upplagemässigt största morgontidning och den som hade störst spridning över
hela landet, dock med en viss Stockholmsdominans. DN:s söndagsbilaga med platsannonser
torde ha varit landets största och redaktionen har också givit ut en egen skrift om vad man bör
tänka på vid platsannonsering (Dagens Nyheter, 1998). För att ändå få en viss geografisk spridning
valde jag att också använda VK:s lördagsannonser. VK är den största tidningen i Västerbotten
med en tydlig fokus på Umeåregionen.

95 Detta testades under några veckors tid på ett antal nummer av dessa båda tidningar. Olika
annonser kategoriserades i förhållande till såväl sektors- som branschtillhörighet och jag såg
ganska snart att det fanns en bra spridning i materialet.

96 Detta framgick både av kurskatalogen och företagets hemsida där organisationen angav namnen
på de organisationer som anlitat dem.
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något som passade alla chefer oavsett kontext, eller hade de specifika kurser för
chefer från olika kontexter? Resultatet av denna dokumentstudie presenteras
som en delstudie i kapitel 7.

Med denna bakgrund om de olika delstudierna klargjord diskuteras nedan
en rad frågor som har med forskningsarbetet att göra. Jag inleder med de
vetenskapsteoretiska frågorna som rör ontologi och epistemologi. För även
om jag sympatiserar med det som Sohlberg & Sohlberg (2001) skriver, att
forskning är mycket av knep och knåp och hantverksmässiga aspekter, menar
jag att det är vikigt för forskaren att öppet försöka positionera sig för att
granskningen av arbetet ska bli så korrekt som möjligt.97 Det är utifrån den
vetenskapsteoretiska positioneringen som det är möjligt att bedöma huru-
vida ett arbete har en internlogik, och om slutsatserna som dras är i överens-
stämmelse med utgångspunkterna.98

Ontologiska och epistemologiska utgångspunkter

Ledarutveckling kan studeras och förstås utifrån många olika utgångspunkter
och perspektiv. Searle (1997) skriver om den socialt konstruerade och perspektiv-
beroende verkligheten forskare försöker fånga på följande sätt:

Strängt taget finns det ett oändligt stort antal olika synvinklar, olika aspekter

och olika begreppsliga system, utifrån vilka allting kan representeras. Om detta

är riktigt, och det är det säkerligen, blir det omöjligt att finna den

överensstämmelse mellan sanning och verklighet som så många traditionella

filosofer verkar längta efter. Varje representation har en aspektbestämd form.

Den representerar sin måltavla under vissa aspekter och inte under andra. Kort

sagt, vi kan endast representera verkligheten ur någon synvinkel, men den

ontologiskt objektiva verkligheten har ingen synvinkel. (A.a. s. 190)

Den synvinkel jag anlagt har tidigare redovisats i kapitel 3. Det är ur det per-
spektivet, där aktörer och kontext möts, som jag försöker säga något om leda-
rutveckling inom svenskt arbetsliv.

97 Sohlberg & Sohlberg (2001, s. 220) skriver i slutet av sin genomgång om vetenskapsteori och
forskningsmetoder följande: ”I den konkreta forskningen behöver man inte förhålla sig till denna
helhet av ontologier, epistemologier och filosofiska ståndpunkter. I den konkreta
vardagsforskningen är det ofta mer av ’knep och knåp’ och mer hantverksmässiga aspekter som
skall hanteras. Men detta sker alltid mot bakgrund av mer principiella och övergripande problem
som ibland kan vara intressanta att fördjupa sig i”.

98 Se exempelvis Åsbergs (2001) metoddiskussion utifrån de fyra nivåerna benämnda ontologi,
epistemologi, metodologi samt datanivå. Se även Danermarks med flera (1997) diskussion om
metodologi utifrån ontologiska och epistemologiska utgångspunkter.





   

Bakom dessa teoretiska utgångspunkter finns också en medveten (och säkert
också omedveten) syn på de ontologiska frågorna, om verkligheten och va-
rat.99 Här utgår jag från att det finns en av människan oberoende verklighet,
en form av ontologisk realism. Vidare anser jag likt Searle (1997) att språket vi
forskare använder är rationellt och meningsskapande. Språket är vårt hjälpme-
del med vilket vi skapar en (perspektivberoende) mening av denna verklighet.
Det existerar skillnader i verkligheten redan innan vi forskare sätter ord på
dem, något som ibland sammanfattas med uttrycket att verkligheten slår till-
baka.100 Ett näraliggande sätt att argumentera för en ontologisk realism, är att
hävda att allt kan inte vara socialt konstruerat, det måste finnas något att utgå
från när vi konstruerar något annat. Våra definitioner av ord kan visserligen ses
som godtyckliga, men inte att det existerar föremål, fenomen, beteenden etc.
som är oberoende av denna definition:

… vi skapar beskrivningar som den faktiska världen svarar mot eller inte svarar

mot. Men allt detta implicerar att det finns en verklighet som existerar oberoende

av våra begreppssystem. Utan en sådan verklighet finns det ingenting att använda

begreppet på. (Searle, 1997, s. 180)

Trots utgångspunkten att det existerar en av oss oberoende verklighet, betyder
inte det att den epistemologiska utgångspunkten per definition blir att söka
sanningen med stort S om denna verklighet. Det torde ha framgått redan i det
inledande citatet hämtat från Searle. Tvärtom är utgångspunkten här, att kun-
skapen som skapas är lokal, provisorisk och konkurrensutsatt. Vi skapar lokala
teser, något som bygger på att kunskapen och idéerna vi för fram i forskning-
ens namn är kontextuella.101

Den konstruerade kunskapen om ledarutveckling är bara kunskap i en viss tid och
ett visst rum, och tanken om att den kan frigöras från dessa betingelser och bli
universell är något som förknippas med modernismen, snarare än den position
detta arbete vilar på. Med andra ord har forskaren aldrig någon möjlighet till en

99 Något som starkt påverkat denna studie och de resultat som jag här presenterats var att jag fick
upp ögonen för de vetenskapsteoretiska frågornas betydelse för forskningsprocessen. Jag har
under processens gång dock inte bara hunnit bli medveten av dessa frågors betydelse, utan även
hunnit med att byta vetenskapsteoretisk position. Jag startade i någon form av oreflekterad
post-positivisitisk anda en jakt efter att finna säker kunskap om verkligheten, för att under
tiden allt mer inse att jag inte längre fann ett sådant sätt att tänka om samhällsvetenskaplig
forskning som trovärdigt. Jag har allt mer kommit att känna mig mer hemma med de
postmoderna tankarna om att kunskap är något vi skapar och att vi aldrig kan ha tillgång till
någon ren och av forskaren oberoende verklighet.

100 Se Wenneberg (2001, s. 115-117) som berör idén om att ”reality kicks back”.
101 Liedman (1997, s. 154) skriver att: ”Det brukar med rätta heta att varje idé måste ses i sitt

sammanhang, sin kontext. Idéer har ingen självständig existens; den som hyser dem lever i ett
bestämt samhälle som ger bestämda perspektiv, hon eller han har en speciell utsiktspunkt i
detta samhälle och präglas därtill av sin livshistoria och de erfarenheter denna givit”. Se även
Alvesson (2003b).





.  

ontologisk objektivitet, utan får hålla till godo med en ontologisk subjektivitet.
Denna perspektivberoende verklighet är dock inte detsamma som att säga att det
finns inga bättre eller sämre beskrivningar, att all vår kunskap är relativ.102 Bhaskar
(1998), Searle (1997) och Hacking (2000) argumenterar samtliga för möjlighe-
terna att förena en kunskapsteoretisk objektivitet med en ontologisk subjektivitet.

Vi vet idag att gårdagens kunskap inte är dagens. Vi måste således vara ödmjuka
och konstatera att dagens kunskap inte behöver vara morgondagens kunskap.
Träskliknelsen om kunskap, formulerad av Charles Sanders Peirce103, åskådliggör
detta, genom att måla fram forskaren som en person som trampar omkring i ett
träskliknande landskap, och som bara kan säga: Denna mark ser ut att hålla för
tillfället; här stannar jag tills den ger vika! Den kunskap vi konstruerar är trolig
kunskap. Och att jag som forskare öppet redovisar mitt arbetssätt, utsätter mina
resultat för kritisk granskning, samt är öppen för att andra kritiskt granskar mig,
är hörnstenar i skapandet av en för stunden giltig kunskap:

Det viktigaste i detta sammanhang är kritik och öppenhet för kritik, … Kärnan

i den vetenskapliga institutionen är således kritiken, som inte ska tolkas som att

denna kärna bara är något som finns där, utan att forskarkollektivet har ett

kontinuerligt ansvar för att kritisera och skapa grund för en sådan kritik i syfte

att denna kärna ska säkerställas. Alternativet är en relativistisk vetenskap och

därmed ett handlingsförlamat samhälle. (Wenneberg, 2001, s. 132)

Kritiken skapar trovärdighet till kunskapen och gör den användbar även för
det omgivande samhället. Huvudpoängen är, återigen, att kunskapen inte är
godtycklig.104 Det är inte så att ”anything goes”105 med de utgångspunkter jag
ovan målat upp. Tvärt om får utgångspunkterna konsekvenser får hur jag fors-
kar, och hur jag ser på den kunskap jag konstruerat. Mer om det nedan.

Om studieobjekt, empiriska objekt samt konstruerade empiriska objekt

Ovanstående ontologiska och epistemologiska utgångspunkter får praktiska kon-
sekvenser för forskningen. En sådan är att jag analytiskt särskiljer mellan mitt

102 Potter (2000, s. 151) ställer i detta sammanhang en fråga som på ett dråpligt sätt sätter fingret
på den relativistiska hållningen jag inte tilltalas av inom socialkonstruktivismen: ”If you say
there are no right or wrong answers and I say you´re wrong, am I right ... or wrong?”.

103 Återges i Strømnes (1995) tillsammans med en genomgång av Peirce’ kunskapssyn.
104 Searle (1997, s. 165) skriver: ”Att ha kunskap innebär att ha sanna representationer för vilka vi

kan ge vissa slags rättfärdiganden eller bevis. Kunskap är därför definitionsmässigt objektiv i
den epistemiska bemärkelsen, eftersom kriterierna för kunskap inte är godtyckliga, och eftersom
de är opersonliga”.

105 Se både Chalmers (1995) och Wenneberg (2001) för en diskussion om Feyerabends anarkistiska
kunskapsteori.





   

studieobjekt, de empiriska objekten samt mitt konstruerade empiriska objekt. Hur
jag ser på förhållandet mellan dessa tre begrepp skall jag kort försöka redogöra för.

Mitt studieobjekt är ledarutveckling. Det är om ledarutveckling jag önskar
uttala mig i egenskap av forskare. Studieobjektet finns på en abstrakt och teo-
retisk nivå, även om vi alla vet att det också förekommer något ute i arbetslivet
som är mycket konkret och som ibland går under benämningen ledarutveckling.

För att skapa kunskap kring detta studieobjekt har jag använt mig av några
empiriska objekt, från vilka jag samlat in data. Man kan säga att jag försökt att
hitta empiriska kontexter där mitt abstrakta studieobjekt är verksamt i en mänsk-
lig praktik. Exempelvis har jag intervjuat och samlat in dokument om ledarut-
veckling i sex olika organisationer. Detta har mycket konkret och handfast
resulterat i, att jag på mitt arbetsrum har en stor hög med textdata. Jag betrak-
tar dessa texter som mitt konstruerade empiriska objekt. Det är dessa texter jag
bearbetat och analyserat och skapat avhandlingen utifrån.

Studieobjekt Forskaren Studieobjekt

Empiriska objekt Konstruerade
empiriska objekt

Figur 10: Förhållandet mellan studieobjekt, empiriska objekt samt konstruerade
empiriska objekt.106

De empiriska objekten har en från mig som forskare självständig existens. Den
empiri som jag samlat in från dem är perspektivberoende, och påverkade av
vem jag är och mitt syfte med forskningen. Mitt konstruerade empiriska ob-
jekt är således en perspektivberoende konstruktion av de empiriska objekten.
Någon representation i betydelsen att jag genom mina texter fångat en och
endast en sann verklighet kan det inte vara tal om. Den ontologiskt objektiva
verkligheten existerar, men kan av mig bara fångas ur något perspektiv, och blir
därför ontologiskt subjektiv. Jag kan därför aldrig säga att jag fångat den enda
sanningen om ledarutveckling i dessa organisationer. Dock använder jag dessa
empiriska objekt som utgångspunkt för mina konstruktioner. För som tidigare
har konstaterats, allt i världen kan inte vara konstruerat, utan det måste finnas
något att utgå från när vi konstruerar något annat.

106 Jämför med Alvessons (2003b, s. 10-15) beskrivning och visualisering av rationalitetens gränser
inom samhällsvetenskaplig forskning.
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Huvudstudiens urval och datainsamling

De val jag gjorde när det gällde vilka fallorganisationer som skulle fungera som
källor för datainsamling, samt vilka typer av frågor som ställdes, var på intet
sätt fristående från de teoretiska utgångspunkterna. Exempelvis i fråga om hur
urvalet genomfördes var det kontextuella tänkandet mycket framträdande. Och
under datainsamlingen ställde jag medvetet frågor till aktörerna om de åtta
olika aspekterna av utbildningskulturen.

Urval av organisationer och intervjupersoner

Med bakgrund i de teoretiska utgångspunkterna om olika kontext valdes orga-
nisationerna, där empirin hämtats från, ut utifrån en tanke om att de skulle
möjliggöra intressanta jämförelser. Fallorganisationerna var tänkta att utgöra
intressanta fall för olika delar av den svenska arbetsmarknaden, likt det som av
vissa forskare benämns för maximalt variationsurval.107 Organisationerna val-
des således inte ut för att uppnå ett statistiskt representativt urval, som i sin tur
skulle kunna nyttjas för att generalisera tillbaks till helheten av organisationer
ute på den svenska arbetsmarknaden. Organisationerna  var inte tänkta att
spegla en större enhet på så sätt. Däremot fanns en tanke om att organisatio-
nerna skulle kunna fungera som strategiskt utvalda och informationsrika fall,
som kunde ge mig en konstruerad bild av ledarutveckling inom olika delar av
den svenska arbetsmarknaden. Inte den enda bilden således, utan en bild av
många möjliga. Tilläggas bör att ett självklart kriterium för att överhuvudtaget
komma ifråga för denna studie, var att organisationerna hade en internt orga-
niserad ledarutveckling. Och utöver det kriteriet ville jag ha med organisatio-
ner från privat respektive offentlig sektor, samt från olika branscher, som hade
en längre historia på svensk arbetsmarknad. Jag undvek således medvetet orga-
nisationer som jag visste hade startat utomlands, och sedan flyttat sin verksam-
het hit.

Rent konkret gick urvalet till så att jag utifrån ovanstående kriterier, inte minst
tanken om en stor spridning av organisationer med olika förutsättningar, tog
kontakt med några organisationer för att höra om de var intresserade att delta
i denna studie. Inom någon bransch tog det lite tid att få en organisation att
ställa upp, men överlag uppvisade de kontaktade organisationerna ett starkt
intresse att dela med sig av sina erfarenheter. De sex organisationerna som slut-
ligen kom att studeras återfanns inom olika kontext av den svenska arbets-

107 Patton (1987, s. 53-54) om ”maximum variation sampling”. Se även Danermark med flera
(1997, s. 243) om strategiska urval i form av maximalt varierade fall.





   

marknaden.108 Tre organisationer från vardera offentlig och privat sektor togs
med, då jag bedömde det som rimligt (såväl sett till tiden jag hade till mitt
förfogande som ur presentationshänseende) att jämföra totalt sex organisatio-
ner. Där fanns således mans- respektive kvinnodominerade arbetsplatser, samt
organisationer med olika historiska arv. Organisationerna var vidare svenska i
den bemärkelse att de startats av svenskar och hade svenska ledningar, men de
återfanns inom olika branscher/näringsgrenar.109

I de sex fallorganisationerna har jag sedan valt att, förutom att studera doku-
mentationen kring ledarutvecklingsprogrammen, framförallt intervjua de per-
soner som hade ansvar för att skapa, genomföra och utveckla ledarutveckling-
sinsatserna där, de så kallade aktörerna. I vissa organisationer delades detta
ansvar av flera personer, medan det i andra organisationer var en enskild per-
son som hade allt ansvar. Antalet intervjupersoner och deras spridning över de
olika organisationerna framgår av tabell 4.

Tabell 4: Intervjupersoner fördelade på de olika fallorganisationerna (personerna inom
parentes var inhyrda externa konsulter, men med reell påverkan på ledar-
utvecklingens innehåll och utformning)

Namnen som anges i tabellen är precis som för organisationerna fingerade,
men åskådliggör för läsaren hur könsfördelningen varit. Dessa namn på aktö-
rerna används dock inte längre fram i avhandlingen, utan där skriver jag om
dem som aktörer eller konsulter, samt från vilken organisation de kommer.
Vad som inte framgår av tabellen är att jag i de flesta fall genomfört upprepade
intervjuer med aktörerna, samt i en organisation även en gruppintervju med
två aktörer närvarande.

Bruket Högskolan Industrin IT-företaget Kommunen Sjukhuset

Beatrice Hannah Ingemar Therese Karin Susann
(Barbro) Hans Ingrid (Tor) Katharina (Stefan)

Kerstin

108 De återfinns också fysiskt utspridda över en tredjedel av Sveriges geografiska yta, företrädesvis
de mellersta delarna. Dock är det något missvisande att tala om dem på detta sätt, men motiverat
då det säger något om var aktörerna fysiskt hade sina respektive arbetsplatser. Organisationerna
hade utöver detta kontor/produktionsenheter/lokaler inom en betydligt större geografisk
spridning än så.

109  I samband med att jag identifierade fallorganisationerna kontaktade jag också vissa arbetsgivar-
/företrädarorganisationer inom de olika sektorerna (Svenskt Näringsliv, Landstingsförbundet,
Svenska Kommunförbundet, Högskoleverket etc.) för att få deras bild av ledarutvecklingen
inom respektive delkontext av den svenska arbetsmarknaden.
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Datainsamling

Den empiri som använts har samlats in genom ett flertal olika metoder, såsom
intervjuer, dokumentstudier samt observationer. Jag kommenterar dem var och
en nedan.

Intervjuer med framförallt aktörer och inhyrda konsulter från de sex fall-
organisationerna utgör en stor del av den totala datainsamlingen. Totalt gjorde
jag 20 intervjuer med de 13 personerna i tabell 4, varav en var en gruppintervju
med två aktörer från en och samma organisation.110 Dessa intervjuer genom-
fördes företrädesvis ansikte mot ansikte vid respektive organisationer. Dock
har också telefonintervjuer och frågor via e-post förekommit för att följa upp
intervjuerna. Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga utgick från några
större frågeområden, men med ett stort utrymme för intervjupersonen att på-
verka samtalet. Ett exempel på en intervjumanual som användes vid intervju-
erna med aktörerna återfinns i bilaga 3. Samtliga intervjuer har genomförts av
mig och spelades in på band. Dessa intervjuer har sedan skrivits ut och del-
givits intervjupersonerna som har fått kommentera utskrifterna. Förutom in-
tervjuer med aktörerna och konsulterna från fallorganisationerna, har också
vissa intervjuer genomförts med personer från arbetsgivarorganisationer som
var insatta i frågor om ledarutveckling. Dessutom genomfördes vissa intervjuer
med chefsrekryterare inom ramen för platsannonsstudien, samt representan-
ter/konsulter från de externa utbildningsorganisationerna vars kursutbud jag
studerat. Samtliga intervjuer var semistrukturerade och liknade mer informella
samtal än formella utfrågningar.

Vid sidan av intervjuerna utgör studier av olika dokument en mycket stor del
av datainsamlingen från de olika fallorganisationerna. De slags dokument som
samlats in och bearbetats var utbildningsbeskrivningar, inbjudningar som gått
ut till de deltagande cheferna, en del personligt arbetsmaterial som aktörerna
använt sig av i samband med ledarutvecklingen, interna utvärderingsstudier
gjorda av ledarutvecklingen, policyskrifter (personalpolicy, utbildningspolicy,
chefspolicy etc.), organisationspresentationer, årsredovisningar, samt
verksamhetsberättelser. Dessutom har jag studerat organisationernas hemsidor
och hur de där presenterar sig själva och sin verksamhet. Dessa typer av doku-
ment är i sig mycket heterogena och jag har också givit dem olika status i
betydelsen trovärdighet. Dokument producerade för organisationsinternt bruk
har jag ansett varit mer trovärdiga än de som producerats i syfte att spridas till
externa intressenter. Dock menar jag att de sammantaget givit en god bild av
organisationerna ifråga. Men detta har inte skett oreflekterat, utan källkritiska

110 Intervjuernas antalsmässiga fördelning över de olika organisationerna var följande: Bruket 4 st,
Högskolan 3 st, Industrin 3 st, IT-företaget 3 st, Kommunen 4 st, Sjukhuset 3 st.





   

aspekter har beaktats.111 Dessutom har information från dokumenten diskute-
rats med intervjupersonerna från de olika organisationerna.

Att samla in empiri genom observationer har varit den minst använda insamling-
smetoden av de tre som här kommenteras. Metoden användes huvudsakligen
inom ramen för fallstudierna av de sex organisationerna. Närmare bestämt ge-
nomfördes en deltagande observation över två dagars tid, där aktörerna vid en
av fallorganisationerna träffade sina kollegor från motsvarande syster-
organisationer för att diskutera ledarutvecklingsfrågor. Förutom visst material
som delades ut innan och under tiden som träffen varade, antecknade jag kon-
tinuerligt vad som skedde och sades. Jag hade dessutom möjlighet att föra en
rad informella samtal med ledarutvecklare från de deltagande organisationerna,
vilket också antecknades som data. Väl på hemmaplan gjorde jag en samman-
fattning av träffen med stöd av det insamlade materialet. Till viss del kan
observationsmetoden också sägas ha använts när jag besökte de olika fall-
organisationerna för att intervjua aktörerna. Jag har i flera av organisationerna
gått runt och fått titta på deras lokaler, produktion etc. och på så sätt fått
direkta intryck av den miljö som organisationerna utgör. Jag gjorde också an-
teckningar om det jag observerade i dessa organisationer. Min uppfattning är
att den typ av direktintryck har bidragit till att förståelsen för vad som sedan
sades i intervjuerna, och stod i dokumenten, har blivit djupare.

Empiri som samlats in genom de olika insamlingsmetoderna har bearbetats
både var för sig och tillsammans. Att använda multipla datainsamlingsmetoder
för att studera samma fenomen, benämns vanligtvis för metodologisk tri-
angulering (Svensson, 1996). Den ansatsen motiveras i denna studie av att
det är en lämplig strategi som skänker arbetet trovärdighet, inte ett sätt att
validera fram den enda sanningen. Jag återkommer till detta under rubriken
”Trovärdighet”.

Forskningsetiska överväganden

Jag har i avhandlingen anonymiserat såväl de sex fallorganisationerna som per-
sonerna som jag intervjuat om ledarutvecklingen i dessa organisationer. Valet
att göra så grundar sig på de forskningsetiska överväganden utifrån HSFR:s
forskningsetiska principer som jag gjorde i börjar av arbetet (Nilsson, 2000b).

111 Exempelvis har jag aktivt använt mig av de fyra kriterier som Thurén (1997) lyfter fram, nämligen
äkthetskriteriet, tidssambandskriteriet, oberoendekriteriet, samt kriteriet om tendensfrihet. Dessa
kriterier har också varit en aktiv del av den platsannonsstudie som genomförts samt granskningen
av de externa utbildningsorganisationernas kursutbud.
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Som tidigare påpekats benämns organisationerna genomgående för Bruket,
Högskolan, Industrin, IT-företaget, Kommunen samt Sjukhuset.112 Det hu-
vudsakliga skälet till att anonymisera var att jag trodde att det skulle underlätta
att få ta del av organisationernas arbete och dokument, om jag redan på för-
hand kunde lova dem att inte avslöja deras identitet. Och min bedömning är
att detta spelat en avgörande roll i kontakterna med vissa av organisationerna.
Utan erbjudandet om anonymisering hade jag inte fått tillträde till uppgifter
om dessa organisationers ledarutveckling.

Jag ser inte heller någon vinning med att presentera exakt vilka dessa organisa-
tioner var som jag utgått ifrån. Jag ger, trots anonymiseringen, fylliga beskriv-
ningar av förutsättningarna i dessa organisationer (kapitel 5), så av det skälet
finns ingen anledning att röja organisationernas namn. Jag tror till och med
det kan vara en fördel i vissa avseenden att organisationerna förblivit anonyma,
då en person som läser avhandlingen inte på förhand kan glorifiera eller för-
kasta arbetet med ledarutvecklingen genom sin personliga förförståelse av den
aktuella organisationen. Här tvingas läsaren ta ställning till organisationerna
utan sådan förförståelse. Dessutom indikerar de fingerade namnen att de är
mina konstruerade empiriska objekt som läsaren möter. Det jag här beskriver
är en perspektivberoende konstruktion, och bör av den anledningen särskiljas
namnmässigt från de empiriska objekten.

Även intervjupersonerna har anonymiserats och benämns som aktörer eller
konsulter. I de fall citat från intervjuerna presenteras, infogar jag i parentes
efter dem vem som sagt detta, och det blir då exempelvis (Aktör IT-företaget)
eller (Konsult Sjukhuset). Anonymiseringen har jag tagit så långt att i de orga-
nisationer där fler än en person intervjuats, gör jag ingen skillnad i resultat-
redovisningen om det är den ena eller andra personen som sagt det som åter-
ges. Ett uttalande från personalchefen inom Kommunen presenteras som att
”Aktören inom Kommunen hävdade att …”, samtidigt som uttalanden från
personen som var ansvarig för ledarutvecklingsprogrammet också presenteras
såsom ”Aktören inom Kommunen hävdade att …”. Jag har inte sett någon
anledning att särskilja dessa aktörer åt för läsaren, om inte aktörerna ifråga haft
väldigt olika uppfattning i någon fråga. Detta är också ett skydd som jag utlo-
vade till de individer, som mycket öppenhjärtigt berättat om arbetet med leda-
rutveckling i de olika organisationerna.

Tilläggas bör att jag har tillämpat samma anonymiseringsprinciper både för
platsannonserna, samt den externa utbildningsorganisationen som jag exem-
plifierar med i kapitel 7.

112  När organisationerna förekommer i tabeller presenteras de i denna alfabetiska ordning. Ibland
har jag även använt denna princip i den löpande texten.





   

Bearbetning och analys av data

Att bearbeta och analysera den insamlade empirin innebär, precis som data-
insamling, en reducering. Vissa delar lämnas därhän medan andra delar får
större utrymme. Att reducera är på sätt och vis ett nödvändigt ont som man
aldrig kommer ifrån. Eller som Nilsson (2000a, s. 169) uttrycker det: ”Reduk-
tion kan medföra problem, men är också många gånger en förutsättning för att
göra ett fenomen begripligt och överblickbart”. Det blir således centralt för
forskaren att beskriva hur reduktionen gått till, och argumentera för de val som
gjorts.

Bearbetningen och analysen har genomgått tre faser, vilket i figur 11 symboli-
seras av de tre rektanglarna med mellanliggande pilar.113 Pilen längst till vänster
i figuren symboliserar att datainsamlingen och omvandlandet av exempelvis
intervjuer till skriven text, föregått denna bearbetning och analys. Följaktligen
symboliserar pilen längst till höger att när bearbetningen och analysen var fär-
dig, intensifierades skrivandet av resultatkapitlen. De horisontella klammer-
parenteserna förklaras lite längre fram i texten, för jag vill först beskriva de tre
faser som bearbetningen och analysen genomgått.

Figur 11: En illustration av bearbetningen och analysen som genomförts.

I den första fasen bearbetades alla textdata (från intervjuerna, dokumenten och
observationerna) detaljerat och empirinära. Här arbetade jag bland annat med
att skapa detaljerade fallbeskrivningar av varje organisation och dess ledarut-
veckling. Där gavs utrymme för många detaljer ur den insamlade empirin att
få komma fram, och jag nyttjade flitigt långa citat från intervjuerna och doku-

113 Detta sätt att beskriva är naturligtvis en förenkling och efterhandskonstruktion, men fångar
ändå några centrala drag av hur arbetet i denna del av forskningsprocessen framskridit.

De teoretiska utgångspunkterna

Kategorisering och koncentrering av empirin

En fas av
empirinära och
detaljerad
bearbetning och
analys

En fas av mer
abstrakt och inte
fullt så empirinära
bearbetning och
analys

Återigen en mer
empirnära
bearbetning och
analys





.  

menten. Fallbeskrivningarna kan således betraktas som täta, omfattande och
detaljerade berättelser.114 Dock medförde detta att jämförelserna mellan orga-
nisationerna blev svårhanterliga på grund av all detaljrikedomen. Det förde
mig över till den andra fasen i databearbetningen och analysen. I denna del
arbetade jag mer strukturerat med att just jämföra ledarutvecklingen över de
olika organisationerna. Till grund för detta jämförelsearbete hade jag utarbetat
ett antal aspekter och variabler, som samtliga organisationers ledarutveckling
beskrevs utifrån.115 Därav följer att analysen och bearbetningen i den andra
rektangeln i figur 11 beskrivs som mer abstrakt, då hundratals sidor av text
reducerats ned till variabler. Här gjordes således en kraftig reducering jämfört
med de data som använts under första bearbetningsfasen. Variablernas fördel-
ning över de olika organisationerna sorterades sedan med hjälp av en statistisk
teknik benämnd multivariat korrespondensanalys. När väl jämförelserna un-
der andra fasen var gjorda återvände jag till utgångsmaterialet från första fasen.
Detta utgjorde den tredje fasen av databearbetning och analys. Jag ställde un-
der denna fas resultatet av jämförelserna mot det ursprungliga materialet, och
frågade mig om detta var ett rättvisande sätt att visa på de (o)likheter i ledarut-
veckling som fanns mellan organisationerna. Jag fördjupade mig således i de
mönster som framträtt under den andra fasen och försökte förstå (och även
ifrågasätta) de resultaten.

Vidare symboliserar de horisontella klammerparenteserna i figur 11, att bear-
betningen och analysen i de tre olika faserna växlat mellan ett deduktivt och
induktivt arbetssätt. De teoretiska utgångspunkterna har väglett mig i mötet
med empirin och fungerat som en tolkningsram, mot vilken bearbetningen
och analysen drivits framåt.116 Detta har skett parallellt med att empirin kon-
centrerats ned i omfattning och sorterats i kategorier med inre homogenitet
och yttre heterogenitet.117 Även om detta induktiva arbete skett inom ramen
för de teoretiska utgångspunkterna, var inte de kategorier som arbetades fram
givna av de teoretiska utgångspunkterna. Men det var inte heller så att empirin
visade vägen mot en teori, likt tankegångarna inom Grounded theory (Alves-
son & Sköldberg, 1994; Starrin, 1996). Snarare skall denna växelverkan mel-
lan å ena sidan att vägledas av teoretiska utgångspunkter, samtidigt som man å
den andra är öppen för att kategorisera delar av empirin utifrån de teman som
där framträder, benämnas för abduktion. Både Alvesson & Sköldberg (1994)

114 Se Patton (1987), Stake (1995) samt Yin (1989) om vad som kännetecknar fallstudier. Stake
skriver där bl.a. om ”thick descriptions” samt ”narratives”.

115 Aspekterna och vissa av variablerna redovisades i kapitel 2 under rubriken ”Den tidigare
forskningen som stöd i mitt eget arbete”. Se även bilaga 4.

116 Exempelvis har de teoretiska nyckelbegreppen såsom kontext, aktörer, utbildningskultur etc.
varit en aktiv del i sorterandet av empirin.

117 Se Patton (1987, s. 154) för en diskussion om att kategorier bör bedömas utifrån om de har en
”internal homogeneity” samt ”external heterogeneity”.





   

samt Danermark med flera (1997) argumenterar för att induktion och deduk-
tion inte är uteslutande alternativ, men att de var för sig inte är tillräckliga för
att beskriva hur forskningen faktiskt växlar mellan olika yt- och djupstrukturer,
eller olika abstraktionsnivåer. Om abduktionen som den tredje vägen skriver
Alvesson & Sköldberg bland annat följande:

Induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Abduktionen utgår från

empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska förföreställningar

och ligger i så motto närmare deduktionen. Analysen av empirin kan t ex mycket

väl kombineras med, eller föregripas av, studier av tidigare teori i litteraturen;

inte som en mekanisk applicering på enskilda fall, utan som en inspirationskälla

för upptäckt av mönster som ger förståelse. Under forskningsprocessen sker

således en alternering mellan (tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt

omtolkas i skenet av varandra. (A.a. s. 42)

I detta arbete har den abduktiva processen haft en central plats. Ett exempel på
detta återkommer jag till nedan, och det rör de variabler som använts i analy-
sen. Dessa variabler var både forskningsmässigt och empiriskt genererade. Till-
sammans har de väglett jämförelsen av de sex fallorganisationerna.

Att skapa jämförelser med viss överblick och systematik …

Ganska tidigt i arbetet med att jämföra organisationernas ledarutveckling, in-
såg jag att min begränsade förmåga att hålla reda på många saker samtidigt
kunde göra jämförelserna haltande. Ju djupare jag trängde in i mitt textmaterial,
desto mer förgrenade sig detta. Det ledde till problem för mig med att ha en
överblick som var systematisk. I det läget bestämde jag mig för att inte bara
använda de åtta på förhand definierade aspekterna, utan också bryta ner var
och en av dessa i vad jag kommit att kalla för variabler. Jag har arbetat med 131
variabler, som på olika sätt fångar delar av en ledarutvecklingsinsats (se bilaga
4). Variablerna konstruerades på nominalskalnivå och presenterades som på-
ståenden som kunde besvaras med ja/nej, förekommer/förekommer inte, stäm-
mer/stämmer inte.

Utgångspunkten för konstruerandet av de 131 variablerna var de åtta aspekter
av en utbildningskultur som presenterades i kapitel 2. Utifrån dessa aspekter
har jag tagit fram variabler som fokuserar på något centralt inom respektive
aspekt av utbildningskulturen. Vissa av variablerna har jag hämtat från den
tidigare forskning om ledarutveckling som bedrivits. Dessa variabler benäm-
ner jag forskningsmässigt genererade variabler. Men flera av variablerna var
också en produkt av ett induktivt analysarbete. Dessa variabler benämns empi-
riskt genererade variabler.
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Konkret har framtagandet av variablerna gått till på så sätt att jag startat med
en organisation och en av de åtta utbildningskulturaspekterna, samt de
forskningsmässigt genererade variablerna. Utefter detta har jag försökt beskriva
informationen från den första organisationen, och kommit fram till att ett
antal empiriska variabler också måste läggas till för att göra organisationen
rättvisa. Dessa forskningsmässigt och empiriskt genererade variabler har jag
tagit med in i analysen av nästa organisation. För att beskriva denna andra
organisation har jag ofta behövt lägga till en eller flera empiriskt genererade
variabler till de som redan använts för den första organisationen. Och så har
analysarbetet fortgått till dessa att samtliga organisationer gåtts igenom. Detta
arbetssätt har också inneburit att jag återvänt till tidigare genomgångna orga-
nisationer med de empiriskt genererade variablerna som framkommit för orga-
nisationer som bearbetats efter dessa. På det sättet kan jämförelsearbetet mot
slutet sägas ha böljat fram och tillbaks mellan organisationerna, snarare än strikt
gått från en organisation till en annan. Och samma procedur har sedan uppre-
pats för de andra sju aspekterna av utbildningskulturen. Resultatet av detta
arbete blev att jag hade 131 variabler, fördelade på de åtta aspekterna.118

Tabell 5: De 131 variablernas fördelning över de åtta aspekterna av utbildningskulturen

Aspekter av utbildningskulturen Antal variabler

Kursledning och utbildare 14
Omfattning och plats 15
Deltagare och deltagande 20
Syfte och målsättning 17
Innehåll 21
Arbetssätt och metoder 16
Läromedel 22
Examination  6

Totalt 131

Såväl organisationerna som variablerna matades in ett statistikprogram (SPSS),
där varje organisation symboliserades av en egen rad (1-6), och respektive va-
riabel en egen kolumn (1-131). Beroende på om en organisations ledarutveckling
kännetecknades av den aktuella variabeln eller ej, gav jag dessa olika värden.
Totalt skapade jag således 786 celler119 med ettor och tvåor, som symboliserade

118 Här finns en likhet mellan hur jag arbetat och hur Bourdieu (1992) principiellt förespråkar att
jämförelser skall göras (mellan exempelvis olika utbildningar eller olika typer av kamsporter likt
brottning, judo, akaido, boxning etc.). Inte minst framhåller han betydelsen av att jämförelserna
blir relationella: ”This very simple instrument has the virtue of forcing you to think relationally
both the social units under consideration and their proporties, which can be characterized
either in terms of presence (yes/no) or gradationally (+,0,-, or 1,2,3,4,5)” (a.a. s. 230).

119 En cell är beteckningen för där raden och kolumnen möts i datamatrisen. Siffran 786 får man
genom att mutliplicera antalet rader (=sex organisationer) med antalet kolumner (=131 variabler).





   

huruvida en organisations ledarutveckling kännetecknades (=1) eller ej (=2) av en
viss variabel. Dessa rådata låg sedan till grund för att jämföra organisationerna
med hjälp av en statistisk teknik benämnd multivariat korrespondensanalys (MKA).

Fördelarna med att använda MKA för att sortera och jämföra mina data var
flera. För det första är det en teknik som är beprövad, om än kanske inte den
mest frekvent använda inom samhällsvetenskapliga forskning.120 Tekniken finns
beskriven i metodböcker, exempelvis Hair, Anderson, Tatham & Black (1998),
och beskrivs som en flexibel teknik som kan användas i en rad olika typer av
studier, bland annat vid jämförelser av: ”… cultural differences between groups”
(a.a. s. 519). För det andra är det en teknik som lämpar sig att använda på
nominaldata. Tekniken kräver inte att forskaren gör några speciella antagan-
den om sina data (likt ställa upp hypoteser, förutsätta någon viss typ av sam-
band eller spridning; jfr korrelations-, regressions-, faktoranalyser), utan bear-
betningen sker mer explorativt och utifrån att varje variabel och dess värden
(ja/nej etc.) jämförs.121 För det tredje finns ingen begränsning i antalet variab-
ler som kan bearbetas samtidigt i denna form av analys.122 För det fjärde är de
(o)likheter som framkommer inte absoluta, utan likt det jag berörde i teori-
avsnittet om jämförelse arbetar MKA utifrån principen att (o)likheter bara
uppkommer i relation till något annat.123 Utfallet som skapas med hjälp av
MKA är således de relationella (o)likheter som finns i det inmatade materialet.
Om andra organisationer eller variabler läggs till, eller vissa tas bort, förändras
också resultatet av analysen. En femte fördel som Hair med flera (1998) beto-
nar är möjligheterna att visuellt/grafiskt framställa resultaten, likt punkter i ett
koordinatsystem där (o)likheter framställs i form av avstånd. Jag har nyttjat
denna möjlighet men redovisar inte dessa koordinatsystem i avhandlingen. Jag
betraktar dem som ett av flera steg i analysen, och inte nödvändigtvis det vikti-
gaste, och ser inget egenvärde med att presentera dem för läsarna.

120 Tekniken används inom såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig forskning, men för
samhällsvetare i Sverige kanske den mest kände användaren och förespråkaren var sociologen
Pierre Bourdieu (se Bourdieu & Wacquant, 1992). Märk dock att jag själv inte använder denna
teknik på exakt samma sätt som Bourdieu. På institutionen där jag själv varit verksam har tre
tidigare avhandlingar producerats som använt denna typ av statistiska teknik, nämligen Haake
(2004), Johnsson (2004), samt Löfgren (2001).

121 Hair med flera (1998, s. 552) berör behovet som forskare ofta har att kvantifiera kvalitativa data
och framhåller att: ”CA provides multivariate representation of interdependence for nonmetric
data not possible with other methods”.

122 Naturligtvis är det dock så att ju fler variabler som används, desto mindre utslagsgivande blir en
enskild variabel (förutsatt att organisationerna har olika variabelvärden på flera av variablerna).
Variablerna viktas inte så att vissa variabler som forskaren anser vara viktigare än andra får mer
genomslag. Däremot kan antalet variabler som används för att beskriva ett visst fenomen utökas
för att på så sätt få visst genomslag. Men principen bakom bearbetningarna är att alla variabler
värderas på samma sätt.

123 Min användning av begreppet (o)likheter motsvaras i Hair med fleras (1998) användning av
begreppen similarity och dissimilarity, det vill säga (dis)similarity.
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Det övergripande syftet med att använda MKA som teknik var att jag ville
åstadkomma en bättre överblick och systematik vid jämförelserna mellan orga-
nisationernas sätt att göra ledarutveckling än jag hade lyckats med i den första
bearbetnings- och analysfasen. Och mer specifikt har användningen av de 131
variablerna och MKA bidragit till att jag har kunnat:
– beskriva variabler som är gemensamma för samtliga fallorganisationers leda-

rutveckling.
– studera om det finns några specifika likheter i sättet att göra ledarutveckling

för organisationer som tillhör den privata respektive offentliga sektorn.
– beskriva det som är särskiljande och typiskt för enskilda organisationers leda-

rutveckling (i relation till de övriga).
– studera om det finns likheter mellan andra subgrupper av organisationer

som inte har med sektorstillhörighet att göra.
De begränsningar som Hair med flera (1998) lyfter fram med MKA rör att
tekniken är deskriptiv och inte lämpar sig för testa hypoteser och generalisera
resultaten. Då mitt syfte är deskriptivt analytiskt, och utan några generalisering-
sambitioner till en större population, ser jag inte att denna kritik som tillämp-
lig på mitt sätt att använda tekniken.

Att antalet variabler varierar mellan de olika aspekterna som tabell 5 visar är
inget statistiskt problem eller svaghet i förutsättningarna. MKA behandlar alla
variabler lika och tar ingen hänsyn till vilken aspekt av utbildningskulturen jag
som forskare kopplar dem till. Att fördelningen av antalet variabler varierar
över de olika aspekterna av utbildningskulturen, kan främst förklaras av antalet
empiriskt genererade variabler. Faktorn examination är den som avviker mest
från de övriga faktorerna med sina sex variabler, medan de sju övriga varierar
mellan 14 och 22 variabler. Det är i fallet med examinationsaspekten en direkt
avspegling av den empiri som samlats in. Empirin om examinationen inom de
olika ledarutvecklingsprogrammen var mycket mer begränsad än den empiri
som berörde exempelvis innehållet. I klartext, intervjupersonerna hade väldigt
lite att förtälja om examinationen. Examination var överhuvudtaget inget fram-
trädande drag i de studerade ledarutvecklingsinsatserna inom fall-
organisationerna, och det avspeglar sig således i antalet variabler. Men som
kommer framgå längre fram, går det trots dessa olikheter i antalet variabler att
diskutera likheter och skillnader mellan organisationernas utbildningskulturer.
Det intressanta är ju inte att göra jämförelser mellan de olika aspekterna i sig,
utan dessa är hjälpmedel för att jämföra organisationer. Om det är fler variab-
ler som berör en del av utbildningskulturen, och färre inom en annan del,
undergräver i sig inte möjligheterna till jämförelser.

Som avrundning på denna beskrivning av korrespondensanalysen och variab-
lerna kan det vara värt att återvända till figur 11. Tar man utgångspunkt i de tre
faserna av databearbetning och analys som där redovisas, kan man säga att
under den första fasen arbetade jag fram de empiriska variablerna vid sidan av





   

de forskningsmässigt genererade. Under den andra fasen användes sedan dessa
variabler när den multivariata korrespondensanalysen genomfördes. Och slut-
ligen, under den tredje fasen, försökte jag förstå vad variablerna och det sam-
band de uppvisat i den tidigare fasen egentligen stod för.

… och att skriva om gemensamma, särskiljande samt exklusivt särskiljande
variabler …

I resultatredovisningen som följer på detta kapitel använder jag inte begreppen
forskningsmässigt respektive empiriskt genererade variabler. Istället skriver jag där
om gemensamma variabler, särskiljande variabler samt exklusivt särskiljande vari-
abler. Jag ska här förklara skillnaden mellan dessa tre variabelbenämningar.

Gemensamma variabler använder jag som benämning för de variabler som vi-
sade sig vara just gemensamma för helst samtliga sex organisationer, men åt-
minstone att fem av dem skulle kännetecknas av just detta. De gemensamma
variablerna sätter fokus på sådant i ledarutvecklingen som var lika mellan orga-
nisationerna. De gemensamma variablerna redovisas i bilaga 5.

De särskiljande variablerna fokuserar följaktligen på sådant som var olikt i sät-
tet som organisationerna gjort ledarutveckling, det vill säga det som gjorde
skillnad i jämförelserna mellan organisationerna. Begreppet särskiljande vari-
abler används för det som var utmärkande för subgrupperingar124 av organisa-
tioner, likt organisationer inom privat respektive offentlig sektor. Det särskil-
jande för en enskild organisations ledarutveckling benämns exklusivt särskil-
jande, och det återkommer jag till strax. En förteckning över de särskiljande
variablerna återfinns i bilagorna 6 och 8.

Beroende på vilken typ av analys som genomförts har kraven på vad som räk-
nas som en särskiljande variabel anpassats något. Detta redovisas i bilaga 6
respektive 8. Jag arbetade efter följande grundläggande krav på vad som skulle
krävas för att räknas som en särskiljande variabel:
– variabeln skulle inte tillhöra någon av grupperna gemensamma eller exklu-

sivt särskiljande variabler.
– variabeln skulle återfinnas som ett kännetecken för minst 75 % av organisa-

tionerna inom den aktuella subgruppen.125

124 I kapitel 8 skriver jag om dessa subgrupper i termer av positioner. Dels fokuseras en positionering
av organisationerna utifrån den innehållsliga tyngdpunkt som deras respektive
ledarutvecklingsprogram kan sägas ha, dels en positionering utifrån graden av
organisationsanpassning i användandet av arbetssätt och metoder samt läromedel.

125 I realiteten innebar detta krav att 100% av organisationerna inom vissa subgrupper skulle
kännetecknas av denna variabel. Detta eftersom det fanns sådana subgrupper i materialet som
endast bestod av två organisationer. Några 75% var omöjligt att uppnå.
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– variabeln skulle återfinnas i 50 % eller mindre av den motsatta subgruppens
organisationer.

De särskiljande variablerna har också grupperats beroende på deras relativa
styrka. Jag gjorde således skillnad på de variabler där samliga organisationer
(100 %) inom en subgrupp delade denna variabel, samt de variabler som dela-
des av 75 % av organisationerna. Likaså gjorde jag skillnad på dessa variablers
styrka i förhållande till den motsatta subgruppen. Detta redovisas också i bila-
gorna 6 och 8.

Ett specialfall av de särskiljande variablerna är de exklusivt (eller unikt) särskil-
jande variablerna. Dessa variabler var sådana som endast en enskild organisa-
tions ledarutveckling kännetecknades av. Om två (eller fler) organisationer kän-
netecknas av samma variabel benämns den inte exklusiv, utan bara särskiljande.
De exklusivt särskiljande variablerna redovisas i bilaga 7.

… men också mer än bara variabler

Det finns en risk att ovanstående framställning skapat en bild av att användan-
det av de 131 variablerna i den multivariata korrespondensanalysen dominerat
bearbetnings- och analysfasen, samt den kommande resultatredovisningen. Jag
vill dock påminna läsaren om att såväl den första som den tredje fasen i figur
11, kännetecknades av andra typer av bearbetningar och analyser. Där var det
mer av det Kvale (1997) benämner för ett empirinära koncentrerings- samt
kategoriseringsarbete. Koncentreringen har inneburit att långa resonemang och
uttalanden har reducerats och formulerats mer koncist. Kategorisering innebar
att vissa (empiriska) kategorier skapats, som i sig fångar centrala nyanser i
empirin. Jag har också använt mig av många citat insprängda i den färdiga
avhandlingstexten, för att göra redovisningen mer levande. Citaten balanserar
textavsnitten som blev resultatet av koncentrerings- och kategoriseringsarbetet.
Och detta har skett inom ramen för de teoretiska utgångspunkterna.

Resultatet av korrespondensanalysen dominerar redovisningen i vissa av de
kommande kapitlen, medan andra kapitel domineras av koncentrerings- och
kategoriseringsarbetet med många citat. Det sistnämnda gäller inte minst de
kapitel där aktörernas betydelse för ledarutvecklingen i de olika organisatio-
nerna behandlas. Dock är det inte vattentäta skott mellan dessa delar, men det
finns olika tyngdpunkter i olika resultatkapitel.

Att arbeta med ambitionen att redovisa både likheter och skillnader i de olika
organisationernas sätt att göra ledarutveckling har i sig varit en utmaning. Det
hade varit mer bekvämt att bara göra det ena eller andra. Dock har jag sporrats
av denna utmaning. Jag har i diskussioner med kollegor inom akademin uti-





   

från mitt empiriska material ibland fått frågan om vad mitt budskap egentligen
är. Är organisationerna mest olika i sina sätt att göra ledarutveckling? Eller är
de mest lika? Jag har tolkat deras frågor som en önskan om att jag skulle driva
antingen en särartslinje, eller en likhetslinje, genom avhandlingen. Inte både
och. Min idé har dock aldrig varit att göra antingen det ena eller det andra. Jag
har redan från starten av avhandlingsarbetet varit intresserad av att försöka
mejsla fram både och. Användandet av kulturbegreppet kan sägas ha satt fokus
på det som är olika eller specifikt. Det ligger inbakat i en allmän betydelse av
kulturbegreppet, att när det används är fokus just på något särskiljande och
typiskt. Detta särartstänkande har balanserats av att tankegångarna om
likriktningsprocesser som jag hämtade från institutionell teori. När moden dis-
kuteras innebär det, nästan per definition, att fokus blir på det som är lika och
förenar. Och som jag också skrev i föregående kapitel, en utbildningskultur är
i jämförelse med andra utbildningskulturer både en fråga om likheter och skill-
nader. Det kan aldrig bara vara det ena.

En fråga som jag brottas mycket med var på vilken detaljnivå jag skulle lägga
beskrivningarna i resultatkapitlen. Jag har utelämnat många sidor detaljerade
och jämförande beskringar av de olika organisationernas ledarutvecklingsin-
satser. Jag tror att avhandlingen vunnit i läsvärdhet utan att förlora i kvalité
tack vare det valet. Det finns således mycket mer att berätta om dessa organisa-
tioner, men någon ska ju också orka läsa.

Intervjupersonernas utsagor och mina tolkningar

En stor del av avhandlingens empiriska material bygger som tidigare redovisats
på intervjudata. Dessa intervjuer, där mina informanter svarat på frågor om
och själva reflekterat kring ledarutvecklingen i de olika organisationerna, var
gjorda i syfte att säga något om ledarutvecklingen och arbetet med den i res-
pektive organisation. Men som problematiserats tidigare, har jag ingen möjlig-
het att uttala mig om hur det verkligen ser ut i dessa organisationer (vilket är
omöjligt då verkligheten är ontologiskt subjektiv). Lika lite som jag kan uttala
mig med säkerhet om de empiriska objekten, kan jag uttala mig om mina
intervjupersoners inre tankar, föreställningsvärld etc. Något sådant har jag ingen
tillgång till. Deras tal/utsagor som jag lyckats fånga kan dock rymma vissa
föreställningar om ledarutveckling, ledarskap etc. som säger oss något om leda-
rutveckling som fenomen.

Informanternas utsagor har således använts för att bygga upp det konstruerade
empiriska objekt som jag utgår från. Där bildar dessa utsagor, tillsammans med
de platsannonser och de dokument som samlats in, utgångspunkten för mitt
analys- och tolkningsarbete. Jag ser dessa texter som uttryck för hur viss leda-
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rutveckling bedrivs inom specifika kontexter. Det blir min konstruerade för-
ståelse för hur ledarutvecklingen bedrivs som faller ut av detta arbete.

Utifrån mina teoretiska utgångspunkter och de empiriskt grundade texterna
jag samlat på mig, är det möjligt att analysera fram exempelvis vissa
kontextspecifika bilder av ledarutveckling eller föreställningar om ledarskap.
Detta är och förblir mina konstruerade analyskategorier som läsaren kommer
att möta. Det är inte säkert att mina intervjupersoner skulle hålla med om att
det är den bästa beskrivningen av hur de själva förstår sin verksamhet. Men det
är inte heller nödvändigt. Min konstruerade beskrivning behöver inte valideras
genom feedback från informanterna. Att göra något sådant vore i det närmaste
en självmotsägelse mot det som tidigare diskuterats i termer av empiriskt ob-
jekt och konstruerat empiriskt objekt. Mina beskrivningar och analyskategorier
som redovisas, skall istället ses som vissa renodlingar eller abstraktioner av idéer
eller uppfattningar som framträder i texterna.

Trovärdighet

Trovärdighet är som jag ser det ett nyckelbegrepp för den typ av forskningsan-
sats som jag själv arbetat efter. Vetenskap i denna tappning handlar inte om att
fastställa en sanning som är beroende av hur kunskap korresponderar mot en
av forskaren oberoende verklighet (även kallat korrespondenskriteriet)126. Tro-
värdigheten ska istället bedömas utifrån två andra (sannings)kriterier. För det
första genom att arbetets grundantaganden öppet redovisas och är internlogiska,
det vill säga att det inte existerar motsägelser (koherenskriteriet). För det andra
genom att arbetet genomgått och genomgår en kritisk granskning av andra
forskare som bedömer dess värde (konsensuskriteriet). Att jag som forskare
utsätter mina resultat för en kritisk granskning, och är öppen för att andra
kritiskt granskar mig, är således en hörnsten i skapandet av trovärdig kunskap
om ledarutveckling. Vad har jag då bland annat gjort för att uppnå denna
trovärdighet?

För det första har arbetets medvetna grundantaganden redovisats öppet. De
teoretiska utgångspunkterna, tillsammans med de ontologiska och
epistemologiska utgångspunkterna, utgör i sammanhanget egna avsnitt där
jag explicitgör sådant som är av betydelse för hur detta arbete ska förstås.
Öppenheten sträcker sig också in i avhandlingens resultatredovisning, där
jag medvetet valt att använda en hel del citat, för att läsarna ska kunna be-
döma den övriga texten i förhållande till dessa. Jag har således försökt vara

126 Se Sohlberg & Sohlberg (2001) s. 57, Wenneberg (2001) s. 155.





   

öppen med både teori och empiri. Detta metodkapitel är också en del i denna
öppenhet.

För det andra har mitt avhandlingsarbete (i form av de teoretiska utgångs-
punkterna, forskningsgenomgångar, metoderna som använts, samt de egna re-
sultaten och analyserna) kontinuerligt utsatts för en kritisk granskning av hand-
ledare, doktorandkollegor samt andra forskare och lärare. De synpunkter som
där framkommit har i görligaste mån beaktats. Dessa presentationer och med-
följande diskussioner har varit en stark påverkansfaktor för vad denna avhand-
ling kommit att bli. Kvale (1997, s. 216) uttrycker på temat trovärdighet att:
”Det avgörande momentet inom forskarvärlden blir det samtal som förs bland
forskarna om relationen mellan metoder, forskningsresultat och arten av de
fenomen som undersöks”, att forskarens kunskapsanspråk prövas i dialog med
andra.

För det tredje vill jag betona teoriernas betydelse för trovärdigheten i detta
arbete, något som Kvale (1997) diskuterar i termer av en teoretisk förståelse
med forskarsamhället som valideringskontext. Jag har bedömt att den modell
som jag utgått från hos Bhaskar, samt tankarna inom institutionell teori, fort-
farande är giltiga. Dessa teorier har inte förpassats till vetenskapssamhällets
soptunna, utan inspirerar fortfarande forskare.127 Jag har också bedömt att teo-
rierna är användbara inom det arbetslivspedagogiska området. Detta har jag
bland annat visat genom att applicera Bhaskars exempel om sophämtning på
ledarutveckling, och argumenterat för att det är en rimlig generalisering av
teorin. Även om jag bedömer att min tolkning av Bhaskar är en rimlig tolk-
ning, måste jag vara ödmjuk nog att också konstatera att jag gjort en av flera
möjliga tolkningar. Jag har ersatt några av hans nyckelbegrepp med andra, dock
utan att i mitt tycke förändra andemeningen i teorin. Teorin har vidare via
dessa begrepp använts genom hela resultatredovisningen. Sammantaget menar
jag teorin är giltig för ledarutvecklingsområdet på det sätt som jag använt den.

Vid sidan av dessa trovärdighetsskapande insatser finns säkert annat i hantver-
ket som andra forskare kan fästa betydelse vid för en bedömning av trovärdig-
heten.128 Jag syftar på att data samlats in genom flera olika metoder, att inter-
vjuerna som genomfördes spelades in på band och skrevs ut etc. Dessa hantverks-
delar av forskningsarbetet ska inte förringas, men jag menar att trovärdigheten
är mer beroende av vad som ovan diskuterats.

127 Se exempelvis Archers (2003) samt Gabrielsson & Paulssons (2004) diskussion av Bhaskar,
samt Brunsson (2003) eller Sott (2001) om användning av institutionell teori.

128 Se även Kvale (1997) som skriver om validitet som hantverksskicklighet.
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Mina kunskapsanspråk

Trovärdigheten är också beroende av de kunskapsanspråk som en forskare har
med sitt arbete. Och de kunskapsanspråk jag har är begränsade, i första hand
till det konstruerade studieobjektet och de perspektiv som jag har bearbetat
och analyserat detta studieobjekt utifrån. Om detta studieobjekt tror jag mig
dock kunna producera trovärdig kunskap som kan granskas och kritiseras av
andra forskare. I förhållande till mitt konstruerade empiriska objekt är det otve-
tydigt så att det går att diskutera det jag åstadkommit i termer av bättre/sämre
tolkningar och konstruktioner. Där skall finnas en form av representation mel-
lan mina utsagor och det konstruerade empiriska objektet, för vilka jag kan
argumentera och därmed rättfärdiga det jag för fram. Kanske kan man ut-
trycka det så, att jag i mina kunskapsanspråk är mer intresserad av att abstra-
hera än att generalisera. Någon begränsning i abstraktionsnivå i förhållande till
mitt konstruerade empiriska objekt finns inte. Däremot begränsar teorierna
och de begrepp jag använder vad jag kan abstrahera fram ur det empiriska
materialet. Begreppen och språket jag använder begränsar vad som är möjligt
för mig att se, och bildar på så sätt ett begreppsligt fängelse som jag inte kan gå
utanför.

Trots dessa begränsade kunskapsanspråk ur ett generaliseringsperspektiv, är jag
dock övertygad om att de tankar och funderingar om ledarutveckling som på
en viss abstraktionsnivå presenteras här kan komma många till godo. Det är
min utgångspunkt att även företrädare från empiriska objekt (och därmed
informanterna) kan få något tillbaks från det konstruerade empiriska objekt
jag skapat och uttalar mig om (alltså inte bara att forskning av den typ jag
sysslat med skulle vara en ensidigt utsugande verksamhet som tar och tar, men
aldrig kan ge något igen till praktiken). Den kunskap och det vetande som
skapas är visserligen kontextuell och perspektivberoende, men det ligger också
i kunskapens natur att den är flyktig och kan överföras till andra samman-
hang.129 I det specifika konstruerade empiriska objektet kan således finnas nå-
got som äger en mer allmän tillämpning även för de empiriska objekten. Detta
kan uttryckas såsom att vi kan se något allmänt i det enskilda.130

129 Patton (1987, s. 168) använder uttrycket extrapolering och ”...pointing out lessons to be learned
...” när han diskuterar generaliseringsproblematiken, och skriver att: ”Extrapolations are modest
speculations on the likely applicability of findings to other situations under similar, but not
identical, conditions. Extrapolations are logical, thoughtful, and problem-oriented rather than
statistical and probalistic. Extrapolations can be particularly useful when based on information-
rich samples and designs ...”.

130 Se Sohlberg & Sohlbergs (2001) diskussioner kring att vissa specifika förhållanden och
mekanismer också kan iakttas i andra sammanhang (s. 119-120), samt att ett enstaka fall också
kan vara ett enstaka fall av en mer generell företeelse (s. 178). Se även Alvesson & Sköldborg
(1994) och deras diskussion av fenomenologin.
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5. EN PRESENTATION AV
FALLORGANISATIONERNA

I detta kapitel presenteras en bakgrundbeskrivning för var och en av de sex fall-
organisationerna och deras ledarutveckling. Redan i avhandlingens första kapitel
presenterades en (statistisk) bild av ledarutvecklingen inom den svenska arbets-
marknaden, och dessa kontextnivåer hänger naturligtvis samman. Min förhopp-
ning är att läsaren har i åtanke, att det som vi lite slarvigt talar om i termer av den
svenska arbetsmarknaden inte är något homogent, utan inrymmer heterogena
organisationer och förutsättningar. Fallorganisationerna ska i ljuset av de nyss
sagda ses som strategiskt utvalda fall ur denna mångfald. De är utvalda för att de
är olika organisationer och som dessutom grupperas som tillhörande olika sekto-
rer och branscher. Som sex så pass heterogena fall kan de hjälpa till att belysa hur
(o)lika organisationernas interna ledarutvecklingsinsatser är.

Organisationerna presenteras nedan i alfabetisk ordning och de förutsättnings-
mässiga likheterna och skillnaderna dem emellan sammanfattas schematiskt
sist i detta kapitel.131 Även om jag varit mån om att försöka välja ut organisatio-
ner som har olika förutsättningar, så har inte detta strategiska variationsurval
använts vid valet av vilken ledarutvecklingsinsats som därefter fokuserats.
Tvärtom var jag mån om att från varje organisation välja ut den organisations-
interna ledarutvecklingsinsats som hade det största deltagarantalet, i de organi-
sationer där det fanns fler än en att välja mellan. Det kan således sägas vara den
i dessa olika organisationer mest frekvent använda utvecklingsvägen som här är
satt under luppen.

Förutsättningarna vid Bruket

Den organisation som här benämns Bruket är ett pappersbruk och ingår som
en produktionsenhet i en internationell skogsindustrikoncern med cirka 40.000

131 Tempusmässigt är presentationen skriven i (historiskt) presens, trots att ett mer rättvisande
tempus hade varit imperfekt. Det jag här presenterar är konstruktioner av något som varit.
Organisationerna har säkerligen förändrats mycket sedan dessa data samlades in. Jag anser dock
att det språkligt faller sig bättre att läsa om dessa i presens.





   

anställda. På Bruket arbetar cirka 900 personer. Brukets historia sträcker sig
tillbaks till slutet av 1800-talet. Orten där företaget är beläget domineras av
denna arbetsplats, och många av invånarna har i generationer varit knutna till
Bruket.

På Bruket finns ett stort lokalt självbestämmande i frågor om organisation,
produktion, personalpolitik, trots att man ingår i en större koncern. Organisa-
tionen är uppdelad i nio olika avdelningar som har mer eller mindre kontakt
med fabriken och det arbete som där utförs. Som för många andra process-
industrier är maskinerna själva hjärtat i produktionen. När information om
företaget presenteras är det inte sällan i form av tekniska data om maskinerna.
Varje pappersmaskin har ett eget namn och helt unika produktionsdata, som
man inte utan stolthet presenterar för gäster och andra intressenter. Arbetet i
fabriken bedrivs i skift och produktionsprocessen är datoriserad. En vanlig ar-
betsuppgift ute i produktionen är att övervaka processen via mätvärden som
presenteras på datorskärmar.

Personalen delas upp i två tydliga grupper, kollektivanställda å ena sidan och
tjänstemän å den andra. Det är en tydlig uppdelning mellan dessa grupper
såväl uppgiftsmässigt som rumsligt. Anställningstiderna är långa inom Bruket,
där snittet för tjänstemannagruppen ligger på 21 år. Bruket är också en manlig
värld så till vida att de få kvinnor som finns (≈ 15%) oftast arbetar deltid inom
tjänstemannasidan. Få kvinnor återfinns ute i produktionen.

Totalt finns ett drygt 100-tal chefer med personalansvar inom Bruket, och
därutöver också 25 personer i arbetsledande ställning. Cheferna återfinns för-
delade på fyra hierarkiska nivåer (VD, avdelningschef, sektionschef, arbetsle-
dare). VD tillsammans med tiotalet avdelningschefer utgör den ledningsgrupp
där många av Brukets viktigaste frågor avgörs. Att vara chef inom Bruket inne-
bär en karriärväg och att man också tillsvidareanställs som just chef.

Ansvaret för ledarutvecklingen vid Bruket

Det övergripande ansvaret för organiseringen av ledarutvecklingen är delegerat
till personalavdelningen vid Bruket. Denna avdelning har ett 50-tal medarbe-
tare och ingår som en av flera avdelningar i linjeorganisationen. Avdelningen
leds av en personalchef, som även ingår i Brukets ledningsgrupp.

Inom ramen för personalfunktionen är det en grupp av personer som har som
ansvar att fokusera på kompetensutvecklingsfrågor, såväl strategiskt som
operativt. Som en del i detta arbete har man avsatt en person, att under några
års tid vara huvudansvarig specifikt för ledarutvecklingsfrågorna. Denna per-
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son fungerar som sektionschef för kompetensutvecklingsfrågorna och har
personalchefen som sin närmaste chef och samarbetspartner.

Brukets ledarutveckling

Cheferna inom Bruket erbjuds ett stort och varierat utbud av olika ledarut-
vecklingsinsatser. Dessa presenteras bland annat i en femtonsidig katalog, upp-
rättad av personalfunktionen, som sprids till cheferna. Något förenklat kan
man säga att cheferna erbjuds fyra olika typer av ledarutvecklingsaktiviteter.

För det första har man ett traditionellt kurs- och utbildningstema. Inom ra-
men för det presenteras exempel på utbildningar som man från personal-
avdelningen säger sig kunna rekommendera. Där återfinns både så kallade ”in-
terna arrangemang” och ”utbildningar från externa leverantörer”. Kurserna
presenteras utifrån två innehållsliga delar, chefskap respektive ledarskap. ”Chefs-
skap – de hårda bitarna”, ger man vid behov som interna kurser, seminarier
eller konsultationer från personalfunktionens sida. Närmare 20 sådana
utbildningar redovisas, bland annat ”Brukets interna arbete och rutiner för
rekrytering”, ”Brukets interna arbete och rutiner för kompetensutveckling” samt
”Brukets interna arbete och rutiner för utvecklingssamtal”. Inom den andra
delen, ”Ledarskap – de mjuka bitarna”, exemplifierar man med närmare 30
externa utbildningar. Dessa utbildningar har tematiserats under rubriker så-
som ”Nya chefer”, ”Erfarna chefer”, ”Första linjens chefer”, ”Självkännedom”,
”Svåra samtal, kommunikation, konflikthantering”, ”Förändringskunskap”,
”Personlig effektivitet” samt ”Teamutveckling, lagarbete o dyl” för att nämna
några exempel. För det andra erbjuder Bruket en seminarieserie, ”Interna semin-
arier”, som är öppen för alla chefer att delta i och där dagsaktuella frågor för
cheferna behandlas. För det tredje en aktivitet kallad ”Grupputveckling”, där
cheferna arbetar med hjälp av en konsult med sin egen personalgrupp i skarpt
läge. För de fjärde erbjuds också cheferna en aktivitet kallad ”Kompetens-
utveckling utan kurs” som försöker täcka in utvecklingsområden där behoven
är mycket specifika och där det inte finns några direkta kurser att ta till. Det
kan röra sig om mentorskap, nätverk, konsultationer, eller litteratur som då
används.

Den ledarutvecklingsaktivitet som de flesta cheferna inom Bruket genomgår
beskrivs här under namnet Ledarutvecklingsprogrammet. Programmet består
huvudsakligen av två olika aktiviteter, en organisationsintern seminarieserie
(Interna seminarier) samt en extern kurs (Nya chefer). Det exakta innehållet i
seminarieserien är inte förutbestämt i detalj när den påbörjas, utan växer fram
under året. Däremot är kursen ”Nya chefer” en mycket standardiserad och
förutbestämd utbildning, som upprepas ett flertal gånger under året, men med





   

olika deltagare. Värt att notera är också att det inte är alla chefer som följer
seminarieserien som också följer kursen. Det är betydligt färre chefer inom
Bruket som också går kursen. Ledarutvecklingsprogrammets omfattning där
deltagarna är samlade uppgår till drygt tio dagar. Seminarieserien ges dock inte
i ett svep utan består av tvåtimmarsträffar ungefär en gång i månaden över hela
året. Vidare är kursen Nya chefer uppdelad i två träffar om fyra dagar vardera.
Mellan dessa träffar genomför deltagarna vissa hemuppgifter. Kursen är i tid
utspridd över två månader. För den chef som genomgår hela Ledarutvecklings-
programmet tar det således tolv månader från start till mål, men med olika
intensiva perioder av kurs- och seminarieverksamhet.

Förutsättningarna vid Högskolan

Högskolan är en av de närmare 40 statliga universitet och högskolor som lyder
under regeringen. Det huvudsakliga uppdraget man har är att bedriva forsk-
ning, utbildning samt att samverka med det omgivande samhället. Inom ra-
men för detta uppdrag, samt de lagar och regler som politikerna instiftat, har
Högskolan frihet att själv bestämma över hur den organiserar sin verksamhet.

Som för många andra högskolor expanderade även Högskolan utbildnings-
mässigt mycket under 1990-talet. Antalet registrerade studenter nästan för-
dubblades på en tioårsperiod, och låg i början av 2000-talet på drygt 20.000
studenter. Antalet studenter tillsammans med hur mycket forskningsmedel man
får in under ett år, är viktiga mått på den verksamhet som produceras inom
Högskolan.

Inom Högskolan arbetar cirka 4.000 personer. Om man inom andra organisa-
tioner har en markant skiljelinje mellan kollektivanställda och tjänstemän, går
motsvarande uppdelning inom Högskolan mellan lärare och TA-personal. Vi-
dare beskrivs Högskolan som en manlig värld, trots att dryga 60 % av studen-
terna och 50 % av lärarna utgörs av kvinnor. Men ju längre upp i organisations-
hierarkin, desto färre kvinnor återfinns. På professorsnivå är andelen kvinnor
cirka 15 %.

Organisationen är uppdelad i fyra urskiljbara nivåer. För det första institutions-
nivån som utgör den grundenhet där utbildning och forskning produceras.
Det är vid dessa institutioner som de flesta i personalen bedriver sitt arbete.
Fakulteten är nästa beslutsorganisatoriska nivå, där ämnesmässigt närbesläk-
tade ämnen tillsammans bildar detta kollektiv. Fakulteterna inordnas därefter
under universitetsledningen och rektor, som dessutom har en rad specialist-
funktioner samlade inom en förvaltning. Universitetsledningen är i sin tur
underställd universitetsstyrelsen, Högskolans högsta beslutande organ. På denna
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nivå blir den statliga styrningen påtaglig, då flera av ledamöterna utses av re-
geringen i egenskap av att de företräder samhälle och näringsliv.

Inom Högskolan kan man tala om fyra generella chefsnivåer (rektor, dekanus,
prefekt, föreståndare). Högskolan kännetecknas av ett kollegialt beslutssystem,
där (vissa av) de akademiska kollegorna turas om att representera och leda sina
kolleger. Att vara chef är ingen direkt karriärväg, utan ses av många som ett
nödvändigt ont som man förordnas till under några få års tid, för att därefter
återgå till sin forskningskarriär igen. Antalet chefer med ansvar för personal,
ekonomi och lokaler inom den akademiska verksamheten av Högskolan upp-
går till drygt 100 personer. Dock omfattar denna statistik bara rektors- till
prefektnivån. Inom organisationen finns därutöver, och längst ned i hierarkin,
ett antal avdelningsföreståndare, forskningsledare, gruppledare som man cen-
tralt inom Högskolan saknar uppgifter om. Många gånger är det dessa perso-
ner som har den dagliga kontakten med personalen och praktiskt (om än kan-
ske inte formellt) också visst personal- och ekonomiansvar delegerat till sig.
Avsaknaden av statistik kring denna lägsta chefsnivå innebär också att den är
svår att nå när det gäller exempelvis ledarutvecklingsinsatser från Högskolan
sida. När man inom Högskolan således diskuterar chefer är det oftast prefekt-
nivån som åsyftas. Tre av fyra prefekter är dessutom män, för att återanknyta
till det tidigare sagda om den manliga akademiska världen.

Ansvaret för ledarutvecklingen vid Högskolan

Ledarutvecklingen är en del av det som Högskolan själv har frihet att organi-
sera och sätta sin prägel på. Den är på intet sätt styrd uppifrån politikernivå.
Ansvaret för ledarutvecklingen ligger i organisationen inom en av de specialist-
funktionerna som är knuten till universitetsledningen och rektor, nämligen
personalfunktionen.

Personalfunktionen leds av personalchefen och där återfinns ett tiotal medar-
betare. Ett par av dessa medarbetare har ett stort ansvar för att arbeta med
ledarutvecklingsfrågor. De arbetar både med planering och genomförandet av
organisationsinterna ledarutvecklingsprogram.

Högskolans ledarutveckling

Den ledarutveckling som erbjuds cheferna inom Högskolan riktar sig främst
till prefektnivån, och utbudet av ledarutveckling är i jämförelse med Bruket
mer begränsat. Ledarutvecklingen omfattar tre aktiviteter.





   

För det första anordnas en frivillig seminarieserie där man behandlar olika frå-
gor som kan tänkas intressera prefekterna. För det andra har man inlett ett
samarbete med några andra högskolor om ett speciellt utvecklingsprogram för
att få fram kvinnliga chefskandidater. För det tredje har man också ett (obliga-
toriskt) ledarutvecklingsprogram för alla som axlar prefektrollen. Detta sist-
nämnda program är det som flest chefer genomgår i organisation och det som
följaktligen fokuseras här. Det benämns här för Prefektutbildningen.

Innehållet i Prefektutbildningen—är i stort förutbestämt innan inbjudan till
de presumtiva deltagarna skickas ut i organisationen. Omfattningen i kurstid
där deltagarna är samlade uppgår till totalt tolv dagar, fördelade över fyra
utbildningsblock om tre dagar vardera. Dessa utbildningsdagar sträcker sig över
en tidsperiod av två år. Mellan de fyra blocken återgår cheferna till sina respek-
tive arbeten. Deltagarna anmäler sig inte till hela programmet vid ett och samma
tillfälle, utan får anmäla sig till ett utbildningsblock i taget.
Deltagarsammansättningen ändras således mellan de olika blocken. Utbildningen
har vidare karaktären av att vara en unik engångsutbildning, snarare än en stan-
dardiserad och återupprepbar utbildning. Dock genomförs varje block av utbild-
ningen med två till tre kursgrupper, som startas med några veckors mellanrum.

Förutsättningarna vid Industrin

Industrin är en självständig produktionsenhet inom ramen för en internatio-
nell fordonsindustrikoncern med närmare 50.000 anställda. På denna verk-
stadsindustri arbetar cirka 2.500 personer. Företagets historia sträcker sig till-
baks till första halvan av 1900-talet, en historia som Industrin gärna lyfter fram
i sina informationsbroschyrer.

Själva hjärtat i Industrin är den stora fabriksdelen där produktionen bedrivs.
Den förevisar man gärna för de besökare som kommer. Inom vissa delar av
produktionen ses inga människor till, utan bara industrirobotar som utför ett
antal arbetssteg vilket för tankarna till en automatiserad processindustri. Inom
andra delar av produktionen är dock den mänskliga närvaron betydande. Ar-
betslag monterar och färdigställer produkterna för vidare transport till andra
orter, där dessa delar sammanfogas med andra delar till en säljbar helhet. Arbe-
tet pågår dygnet runt och man har flera olika typer av skiftgångar inom pro-
duktionen. Personalstyrkans sammansättning utgörs av en klar majoritet kol-
lektivanställda, samt cirka 230 tjänstemän. Dessa grupper arbetar inte bara
med olika saker, utan är också fysiskt åtskilda genom lokalerna. För Industrin
som helhet uppgår andelen kvinnor till cirka 15 %, och kvinnorna är under-
representerade inom produktionsdelen. Industrin är således en klart mans-
dominerad arbetsplats.
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Industrin har stor frihet att själv bestämma över exempelvis sin organisation
och personalpolitik inom de vida ramar som koncernen satt upp. Organisatio-
nen är uppdelad i en traditionell linjeorganisation, med produktionen och
personalfunktionen som två av sex avdelningar. Fyra chefsnivåer är urskiljbara
i organisationen (platschef, avdelningschef, driftschef, produktionsledare). Plats-
chefen tillsammans med avdelningscheferna bildar ledningsgruppen, där de
viktigaste besluten fattas. Räknar man samman cheferna från de fyra olika ni-
våerna uppgår de till cirka 80 personer, varav tre är kvinnor. Att inneha en
chefstjänst i produktionen har hög status och är en attraktiv karriärväg. Chef-
rollen är inte tidsbegränsad utan gäller tills vidare.

Ansvaret för ledarutvecklingen vid Industrin

Industrin har stor frihet i förhållande till koncernen att efter egen förmåga
organisera ledarutveckling. Den lokala företagsledningen (= ledningsgruppen)
har givit personalfunktionen i uppdrag att arbeta med ett kompetens-
utvecklingsprogram för samtliga chefer. I ledningsgruppen sitter också chefen
för personalfunktionen med.

Förutom personalchefen består personalavdelningen av ett 15-tal personer. Fyra
av dessa personer arbetar enbart med kompetensutvecklingsfrågor av olika slag.
Personalchefen har själv tagit på sig rollen att vara huvudansvarig för arbetet
med ledarutvecklingsfrågorna, men nyttjar också sina medarbetares kunnande
inom området.

Industrins ledarutveckling

Cheferna vid Industrin erbjuds egentligen bara en enda ledarutvecklingsaktivitet,
det som här benämns Ledarprogrammet. Vid tiden för datainsamling var detta
program fortfarande öppet för en fortsättning. Men kursledningen sade sig ha
förberett en ”time-out” för ledarutvecklingen, för att satsa på framtagandet
och igångsättandet av ett kompetensutvecklingsprogram för medarbetarna is-
tället. Detta för att det kompetensmässiga avståndet mellan cheferna och med-
arbetarna inte skulle bli för stort. Dessutom planerar man att starta ett aspirant-
program för blivande chefer.

Ledarprogrammets omfattning i kurstid där deltagarna är samlade uppgår till
femton dagar. Dessa dagar ges inte i ett svep, utan är fördelade över sju olika
block. Mellan varje utbildningsblock förekommer kortare eller längre perioder
av arbete. Cheferna återgår således till sitt dagliga chefsjobb inom Industrin





   

mellan utbildningsblocken. Det tar totalt 18 månader att genomföra de sju
blocken. Vidare är det exakta innehållet och upplägget inte förutbestämt i de-
talj vid kursstarten. Första träffen innehåller en möjlighet för deltagarna att
utifrån gruppdiskussioner komma med önskemål om vad de vill att
Ledarprogrammet skall innehålla. Dessa önskemål beaktas av kursledningen
och de innehållsliga blocken bestäms därefter. Programmet är obligatoriskt och
samtliga chefer oavsett hierarkisk nivå deltar. Vidare har det karaktären av att
vara en unik engångsutbildning, som inte är planerad att upprepas.

Förutsättningarna vid IT-företaget

IT-företaget grundades under 1960-talet och har i jämförelse med många an-
dra konkurrentorganisationer en lång erfarenhet av data- och
telekommunikationsbranschen. IT-företaget är egentligen en internationell
koncern bestående av ett flertal olika bolag, med närmare 8.000 anställda, som
tillhandahåller ett varierat utbud av IT-tjänster för olika länder och branscher.
Företaget är i Sverige indelat i ett antal olika branschområden, som specialise-
rat sig på de behov som finns inom respektive bransch. Den minsta gemen-
samma nämnaren för dessa verksamheter beskrivs som IT-konsulttjänster. IT-
företaget verkar i en bransch präglad av dynamik och förändringar, och detta
speglas inte minst i bokslutskommunikén från företaget där rubrikerna ”För-
värv” och ”Avyttringar” upptar en dryg halvsida. Företagets svenska del som
här fokuseras omfattar 5.300 anställda.

Produktionen inom IT-företaget sker inte i någon fysiskt väl avgränsad fabriks-
lokal likt den inom Bruket eller Industrin. Medarbetarna är istället utspridda
över ett flertal arbetsställen, inte sällan hos de kunder som företaget har. Det
förekommer också att grupper av medarbetare sitter tillsammans, men det är
lika vanligt att en chef kan ha sina medarbetare utspridda på ett flertal arbets-
platser över mycket långa tidsperioder.

Medelåldern bland de anställda är 35 år och närmare 75 % av dem är yngre än 40
år. Andelen kvinnor inom organisationen är 40 %, men denna andel avtar högre
upp i företagshierarkin, för att stanna på 10 % på koncernledningsnivå. Ett tyd-
ligt arbetarkollektiv i industriell mening saknas inom IT-företaget. Utbildnings-
nivån är hög, drygt 50 % av de anställda har högskoleutbildning. Istället för att
skilja mellan arbetare och tjänstemän, går det inom IT-företaget en skiljelinje
mellan intäktspersoner och stödpersoner. Intäktspersoner är medarbetare som
skapar intäkter till företaget, genom att arbeta direkt eller indirekt mot en extern
kund som betalar för dessa tjänster. Företaget räknar med att närmare 90 % av
medarbetarna är så kallade intäktspersoner. Exempel på stödpersoner är de som
arbetar med olika personal- eller ekonomifrågor inom företaget.





.     

För den svenska delen av verksamheten finns cirka 450 personer som räknas
som chefer med personalansvar. Cheferna är tillsvidareanställda och det är en
attraktiv karriärväg, om än inte den enda inom organisationen. Mångfalden av
bolag inom IT-företaget gör det svårt att tala om en generell chefshierarki som
går igen överallt. Förenklat kan man dock uttyda fyra chefsnivåer i de flesta av
bolagen (bolags VD, regionsansvariga, enhetsansvariga, gruppansvariga). Dessa
bolag styrs och samordnas av koncernledningen, som också omfattar en koncern-
personalfunktion.

Ansvaret för ledarutvecklingen vid IT-företaget

Likt de andra fallorganisationerna ligger ansvaret för ledarutvecklingen inom
IT-företagets personalfunktion. Det som skiljer IT-företaget från de andra är
att denna personalfunktion återfinns inom koncernledningen, alltså på nations-
nivå. I de andra organisationerna är ansvaret för ledarutvecklingen mer decen-
traliserat.

I koncernledningen, som fattar beslut om att genomföra ledarutveckling för
IT-företagets chefer, sitter IT-företagets personalchef med. Personalchefen är
den enda på koncernnivå som arbetar med personalfrågor i allmänhet och leda-
rutveckling i synnerhet. Personalchefen är således ensam med detta ansvar på
koncernnivå, och har ansvaret för hela den nordiska verksamheten. Ute i IT-
företagets olika bolag finns därutöver vissa personer som arbetar med personal-
frågor, och personalchefens uppgift är att få dessa olika nivåer och personer att
samarbete. Det lokala personalarbetet har av tradition mest bestått av adminis-
trativa och förvaltande uppgifter, inte att driva satsningar på ledarutveckling.

IT-företagets ledarutveckling

Utbudet av ledarutveckling är mycket begränsat och omfattar i stort två typer
av program. För det första genomför man ett utbildningsprogram för företa-
gets (blivande) toppchefer, ett program som går under namnet ”Executive
Leadership Development Program”. Det vänder sig till en exklusiv skara av
personer som är aktuella att bli chefer på de högre nivåerna inom något av de
många bolag som utgör IT-företaget. För det stora antalet chefer på låg nivå
och mellannivå återstår således bara ”IT-företagets Grundläggande Ledarut-
bildning”, vilket fortsättningsvis benämns Ledarutbildningen.

Omfattningsmässigt spänner Ledarutbildningen över tio kursdagar, samt två
mellanliggande perioder där visst hemarbete utförs. De sju innehållsliga blocken





   

som tillsammans utgör utbildningen ges inte sammanhållna i tiden, utan är
utspridda så att den totala kurstiden omfattar åtta månader. Mellan de olika
utbildningsblocken återgår således cheferna till sitt vardagliga arbete under
kortare eller längre perioder. Ledarutbildningens innehåll är förutbestämt innan
kursdeltagarna antas, och utbildningen ges vid sex tillfällen över året med olika
kursgrupper inom IT-företaget. Varje kursgrupp består av 12-20 personer. Leda-
rutbildningen är således i det avseendet inte en unik engångsutbildning, utan
en tämligen standardiserad och återupprepad utbildning.

Förutsättningarna vid Kommunen

Kommunen som organisation återfinns inom en kommun som
befolkningsmässigt placerar sig bland de 20 största i Sverige. Kommunen är
den största arbetsgivaren i regionen med sina drygt 10.000 anställda, varav 70
% är tillsvidareanställda. Drygt tre fjärdedelar av de anställda är kvinnor. Cirka
75 % av kostnaderna som Kommunen redovisar i sin budget är hänförbara till
just personalkostnader. Den mänskliga kompetensen är således basen för den
service som Kommunen tillhandahåller.

Organisationen inrymmer dels de demokratiskt valda politikerna, som förde-
lar sig på kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och tolv olika nämnder. Dels
inrymmer organisationen en tjänstemannastyrd förvaltning, som har till upp-
gift att genomföra de politiska besluten och tillhandahålla service till befolk-
ningen inom de olika nämndområdena. De största förvaltningarna inom Kom-
munen, sett till antalet anställda, är de som har hand om skol- och utbildnings-
frågor respektive sociala frågor. Könsfördelningen skiljer sig en hel del mellan
olika förvaltningar. De två tidigare nämnda förvaltningarna domineras
antalsmässigt av kvinnor, medan de förvaltningar som har med tekniska frågor
samt byggnadsfrågor att göra är manliga domäner. Likaså skiljer det sig mycket
mellan förvaltningarna sett till vilken utbildningsnivå och utbildningsinriktning
som dominerar. Kommunens organisation rymmer således många olika verk-
samheter. Lägg till detta att Kommunen äger (helt eller delvis) en rad olika
bolag som har egna tjänstemän, personalkategorier etc. så framstår organisatio-
nen som minst sagt komplicerad och svåröverblickbar.

Om det inom industriorganisationer inom näringslivet går en tydlig identitets-
gräns mellan ledning/chefer å den ena sidan, och arbetare/kollektivanställda å
den andra, går motsvarande gräns i Kommunen mellan de folkvalda politi-
kerna och den anställda personalen. Sedan finns naturligtvis tydliga gränser
mellan dels chefer och högre tjänstemän, dels kommunalarbetare på golvet,
men dessa gränser är otydliga inom vissa förvaltningar.
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Generellt sett är chefsrollen attraktiv inom organisationen, även om det varie-
rar något mellan förvaltningar och nivåer. Totalt finns cirka 450 tillsvidare-
anställda chefer med personalansvar i organisationen. Varje förvaltning är i sig
en egen organisation, med en egen hierarki och benämningar av chefsnivåerna.
Gemensamt för dem är dock att det finns tre till fyra chefsnivåer med personal-
ansvar (förvaltningschef, avdelnings-/verksamhetschef, resultat-/enhetschef,
gruppledare). Utbildningsnivån är hög bland cheferna och en klar majoritet
har akademisk bakgrund. Det finns exempel på förvaltningar med mycket sned
könsfördelning när det gäller chefsrollerna, men för Kommunen som helhet
ligger andelen kvinnor som axlat dessa mellan 40 och 60 %. Formellt sett styr
politikerna, inte minst via kommunstyrelsen och nämnderna, mycket av vad
som händer i organisationen, men tjänstemännen har stor frihet att påverka
verksamheten inom de ramar som ges. Inte minst de tjänstemän som arbetar
inom Stadsledningskontoret har en strategiskt viktig roll i organisationen.

Ansvaret för ledarutvecklingen vid Kommunen

Politikerna i de beslutande organen har i principtermer uttalat sig om att det
ska finnas ledarutveckling för Kommunens chefer, men lägger sig inte i hur
tjänstemännen löser detta. Frågan om ledarutveckling är delegerad till den cen-
trala personalfunktionen att ombesörja.

Personalfunktionen är i Kommunens hierarki placerad på samma höga nivå
som kommunstyrelsen, som en del i en större stabs- och serviceförvaltning
kallad Stadsledningskontoret. Detta kontor har den övergripande uppgiften
att leda, stödja och samordna arbetet i organisationen. Kontoret leds av kom-
munens högste tjänsteman, stadsdirektören. Personalfunktionen ingår som en
av flera avdelningar inom detta kontor och leds av en personalchef. Totalt arbe-
tar tolv personer inom personalfunktionen, personalchefen inräknad. Utöver
dessa personer finns det på de stora förvaltningarna lokala personalchefer.

På personalfunktionen finns sedan några år en person, vid sidan av personal-
chefen, som på heltid arbetar med övergripande ledarutveckling. Personalchefe-
rna på förvaltningsnivå har sedan att bevaka respektive förvaltnings behov av
ledarutveckling och kan nyttja denna centralt placerade ledarutvecklare och
det utbildningsprogram som finns framtaget.





   

Kommunens ledarutveckling

Utbudet av ledarutveckling inom Kommunen är omfattande. Läsårsvis presente-
ras ett (internt) kursutbud för cheferna som de kan välja mellan. Utbudet av leda-
rutveckling omfattar följande sex aktiviteter. För det första ger man ett mentor-
adeptprogram. För det andra använder man sig av något man benämner reflektions-
grupper, som innebär att chefer över olika förvaltningsgränser träffas likt en stu-
diecirkel, och reflekterar över vissa gemensamma frågor. För det tredje erbjuder
man cheferna att genomgå UGL-kurser. För det fjärde håller man speciella kurser
om utvecklingssamtal (såväl en grundutbildning som en fördjupning). För det
femte har man en kurs som benämns ”Ledarutveckling för erfarna chefer”, där
namnet avslöjar vilka deltagare kursen riktar sig mot. För det sjätte finns också en
”Grundkurs för nya chefer”, vilket är den kurs som flest chefer inom organisatio-
nen deltar i. Den benämns fortsättningsvis för Grundkursen.

Grundkursen omfattar tidsmässigt 19 kursdagar, fördelat på sju utbildnings-
block, och löper under en period av åtta månader. Kursdeltagarna träffas såle-
des ungefär en gång i månaden. Utöver detta förekommer även vissa individu-
ella hemuppgifter mellan träffarna, samt att cheferna har att utföra sitt vardag-
liga arbete. Innehållet i Grundkursen är fastslaget innan kursdeltagarna antas,
och kursledningen har satt ett tak vid 18 deltagare per kursgrupp. Utbildningen
är att betrakta som en tämligen standardiserad och återupprepbar utbildning,
då den genomförs år efter år med ett likartat innehåll och organisering.

Förutsättningarna vid Sjukhuset

Den organisation som här benämns Sjukhuset har anor från 1800-talet, men
gör till skillnad från flera andra organisationer med en liknande lång historia
inget väsen av detta marknadsföringsmässigt. Sjukhuset som organisation be-
står av ett så kallat universitetssjukhus, och inrymmer vid sidan av den patient-
fokuserade vården även medicinsk forskning och utbildning, samt ett flertal
vårdcentraler. Organisationen delas in i ett drygt femtiotal basenheter som fung-
erar likt självständiga enheter. Dessa basenheter varierar mycket i storlek, allt
från knappt tio till drygt 230 personer. Allt som allt arbetar 5.500 personer
inom Sjukhuset.

Sjukhuset verkar under ledning av ett folkvalt landsting. Den politiska styrningen
är uppdelad i flera olika led med Landstingsfullmäktige, Landstingsstyrelsen
samt specifika Hälso- och sjukvårdsnämnder. Den politiska delen sätter upp
övergripande mål och ekonomiska ramar som gäller för Sjukhuset, samt läm-
nar in en beställning på den vård som de vill ska produceras under en viss
tidsperiod. Ledningen för Sjukhuset har sedan att utifrån dessa ramar och be-
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ställningar i uppgift att producera denna vård för befolkningen. Finansieringen
sker huvudsakligen via skattemedel och stadsbidrag, endast ett par procent av
intäkterna kommer från patientavgifter.

Posten ”Personal” utgör den överlägset största kostnadsposten i den ekonomi-
redovisning som årligen presenteras. Dryga 60 % av kostnaderna är hänförbara
dit. Sjukhuset är en kvinnodominerad arbetsplats sett till antalet anställda. Perso-
nalens utbildningsnivå är hög inom organisationens kärnverksamhet, och domi-
neras av personalkategorier med så kallade legitimationsutbildningar, såsom lä-
kare, sjuksköterskor, psykologer/kuratorer, sjukgymnaster samt arbetsterapeuter.
Även undersköterskorna utgör en numerärt betydande grupp, dock med betyd-
ligt lägre status. Det existerar en tydlig hierarki och arbetsdelning mellan de olika
personalgrupperna. Läkarna är som grupp de som åtnjuter högst status och lön,
och följs därefter av sjuksköterskegruppen. Dessa båda professioner har också var
sin representant med i Sjukhusets ledningsorganisation, och benämns där chefslä-
kare respektive chefssjuksköterska. En majoritet av de anställda arbetar dagtid,
men flera av Sjukhusets kliniker är igång även på kvällar, nätter och helger, vilket
leder till att många i personalen arbetar obekväm arbetstid.

Sjukhuset leds av Sjukvårdsdirektören som har en ledningsgrupp till sin hjälp.
Ledningsgruppen representerar olika delar av organisationen, även de nyss
nämnda professionerna. Totalt sett finns cirka 280 chefer fördelade på olika
positioner. Chefshierarkin är inte alltid självklar, men kan förenklat samman-
fattas i fyra nivåer (sjukvårdsdirektör, divisionschef, verksamhetschef, avdelnings-
/sektorschef). I denna hierarki finns vissa formella dubbelkommandon inbyggda,
som grundar sig på att gruppen läkare ser det som omöjligt att en sjuksköterska
ska vara chef över dem, eftersom de har högre medicinsk kompetens. Sjukhu-
set har gått från en nivå för 20 år sedan, där endast nio procent av cheferna var
kvinnor, till att numer stoltsera med dryga 40 %. Utbildningsnivån för che-
ferna är hög, men rollen som chef har tveksam status i organisationen. Det
vanligaste är att cheferna förordnas över en period av tre år, för att därefter
återgå till sin huvudsakliga profession.

Ansvaret för ledarutvecklingen vid Sjukhuset

Politikerna detaljstyr inte, utan ledningen vid Sjukhuset har full frihet att göra
som de vill med ledarutvecklingen. Till sin hjälp för att åstadkomma ledarut-
veckling har Sjukvårdsdirektören en administrativ stab, där personalfunktionen
är en central del. Personalfunktionen består av cirka 30 anställda, samt en per-
sonalchef som också sitter med i ledningsgruppen för Sjukhuset. Personal-
funktionen ska fungera som Sjukhusets expert inom sitt kompetensområde,
och ansvarar för arbetsgivarfrågor såsom personal- och ledarutveckling.





   

Inom personalfunktionen finns en personalutvecklingsenhet, som leds av en egen
chef. Personalutvecklingsenhetens uppgift är att ansvara för, och i vissa avseenden
genomföra, den personal- och ledarutveckling som efterfrågas i organisationen.
Förutom att ansvara för ledarutvecklingen inom Sjukhuset köper landstingets övriga
organisationer sin ledarutveckling av personalutvecklingsenheten. Två personer
inom denna enhet arbetar med ledarutvecklingsfrågorna, dock inte heltid.

Sjukhusets ledarutveckling

Utbudet av ledarutveckling som erbjuds cheferna är både omfattande och va-
rierat. Det är anpassat så att det finns möjligheter både till kortare introduktio-
ner och fördjupningar för chefer med olika behov. Dessa olika aktiviteter pre-
senteras övergripande i en folder som sprids i organisationen. Där framgår hur
de olika ledarutvecklingsaktiviteterna fogas samman i tänkta fördjupningsspår.
Denna beskrivning är dock mer en översiktlig förenkling, än en beskrivning av
de olika stegen i en enskilds chefs ledarutveckling.

Den ledarutveckling som erbjuds omfattar handledning (individuellt eller i grupp),
nätverk (diskussion och erfarenhetsutbyte med andra chefer inom landstinget)
samt mentorsprogram (konsultativa samtal med erfarna chefer). Vidare är det
frekvent förekommande att personer i ledande ställning erbjuds att delta i UGL-
utbildning, något som de nyligen utexaminerade läkarna har genomgått redan
under sin grundutbildning. Dessutom presenteras varje år en rad kurser, som del-
vis länkas samman i en tänkt fördjupning om chefsrollen och ledarskapet. Totalt
presenteras ett 20-tal namngivna utbildningar/seminarier. Några av de större
utbildningarna är ”Utvecklingsprogram för blivande chefer”, ”LEKA (ledarskap,
ekonomi, kommunikation, administration) för ST-läkare”, samt ”Ledarskaps-
program för Verksamhetschefer”. Den vanligaste utbildningsvägen kommer jag
fortsättningsvis att benämna Chefskörkortet, som är uppbyggd av tre separata
kurser (Introduktion för nya chefer, Chefskörkort Steg 1, Chefskörkort Steg 2)
som satts samman till ett mer sammanhållet program.

Innehållet i Chefskörtet är förutbestämt innan deltagarna antas. Dessa anmäler sig inte
till hela Chefskörkortet vid ett och samma tillfälle, utan söker till de tre olika delarna var
för sig. Omfattningen i kurstid där kursdeltagarna är samlade uppgår till 13 dagar.
Dessa utbildningsdagar är utspridda över drygt två års tid. Mellan Chefskörkortets olika
delar återgår således cheferna till sina arbeten inom Sjukhuset, och även inom den andra
och tredje delen förekommer kortare eller längre perioder av arbete. Chefskörkortet är
en tämligen standardiserad utbildning som upprepas dels mellan olika kursgrupper
under samma år, dels mellan olika år. Det förekommer således flera kursgrupper inom
vissa delar av Chefskörkortet, medan det för den tredje delen bara genomförs en. Där
har man också satt ett tak på 18 deltagare.
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Sammanfattning - fallorganisationernas förutsättningar

I kapitlet har jag presenterat de sex fallorganisationerna och beskrivit deras
produktion, organisation, personalsammansättning samt något om cheferna
och ledarutvecklingen. Likheterna och skillnaderna mellan organisationerna
sammanfattas i tabell 6. Det som där lyfts fram ska ses som ett urval, utan
någon ambition att vara heltäckande.

Tabell 6: Jämförelser mellan fallorganisationerna

Bruket Högskolan Industrin IT-företaget Kommunen Sjukhuset

Land där organi- Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige
sationen grundades

Sektor Privat Offentlig Privat Privat Offentlig Offentlig

Organisationsform Aktiebolag Myndighet Aktiebolag Aktiebolag Myndighet Myndighet
(internat. (statlig) (internat. (internat. (kommunal) (landsting)
koncern) koncern) koncern)

Näringsgren/ Pappers- Utbildning Fordons- Data- och Offentlig Hälso- och
Bransch industri & forskning industri telekomm. service sjukvård

Antal anställda ≈900 ≈4.000 ≈2.500 ≈5.300 ≈10.000 ≈5.500
(inom parentes (40.000) (50.000) (8.000)
koncernen)

Antal chefer (samt 100 100 (?) 80 450 450 280
andel kvinnor) (10%) (25%) (4%) (10%) (40–60%) (+40%)

Genomsnittlig Gymnasium Forskar- Gymnasium Högskola Högskola Högskola
utbildningsnivå (motsv) utbildning
för chefer

Ansvarig för Personal- Personal- Personal- Personal- Personal- Personal-
ledarutvecklingen funktion funktion funktion funktion funktion funktion

Ansvarigas plac. Lokal nivå Lokal nivå Lokal nivå Koncernnivå Lokal nivå Lokal nivå
i org.hierarkin (nationsnivå)

Utbud av intern Stort Litet Litet Litet Stort Stort
ledarutveckling

Ledarutv. som Ledar- Prefektut- Ledar- Ledar- Grund- Chefs-
flest chefer inom utvecklings- bildningen programmet utbildningen kursen körkortet
org. genomgår programmet

Ledarutvecklingens 10,5 12 15 10 19 13
omfattning (antal
kursdagar)

Organisationerna hade var och en sina speciella förutsättningar. Utifrån dessa
beskrivningar, såsom sektorstillhörighet, antal chefer etc., kan organisationerna
grupperas i subgrupper med vissa likheter. Men därutöver var varje organisa-
tion unik sett till vad som kännetecknade den. Organisationerna utgör var och
en på så sätt unika kontext. Detta borgar för, som jag ser det, att det verkligen
är den vanligast förekommande ledarutvecklingen i väldigt olika organisatio-
ner som jämförs här.





   

I de följande kapitlen kommer fokus riktas mer på ledarutvecklingen som så-
dan än organisationernas förutsättningar. För att underlätta läsningen av dessa
kapitel följer här en övergripande läsanvisning.

I nästa kapitel är fokus på den tilltro som organisationer inom svenskt arbetsliv
sätter till ledarutveckling som ett framgångsrecept, om det betraktas som något
som löser alla problem en organisation kan tänkas stå inför. När denna bak-
grund är redovisad fokuserar jag i de därefter tre följande kapitlen mer specifikt
på likheter och skillnader i sättet att göra ledarutveckling.

I kapitel 7 presenteras dels nationsnivån utifrån det som var lika för samtliga
sex organisationernas sätt att göra ledarutveckling, dels problematiserar jag om
det fanns något specifikt som förenade organisationerna uppdelade i en privat
respektive offentlig sektor. I kapitel 8 är fokus på organisationsnivån och det
som var särskiljande för respektive organisations sätt att göra ledarutveckling.
Detta tema om särprägel fördjupas sedan ytterligare i kapitel 9.

Därefter följer fyra kapitel som mer specifikt behandlar olika sidor av aktörer-
nas arbete med ledarutvecklingen. I kapitel 10 tecknar jag en bild av aktörernas
utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter och frågar mig hur pass lika de
var, trots att de återfanns i olika organisationer. I kapitel 11 redovisar jag hur
aktörerna såg på det handlingsutrymme de hade för att påverka ledarutveckling-
ens innehåll och hur den organiseras. I det kapitlet behandlas också den påver-
kan som ledning, chefer, fackföreningar och externa konsulter haft på ledarut-
vecklingen. De föreställningar om ledarskap som aktörerna haft och som på-
verkat upplägget av ledarutvecklingen i respektive organisation redovisas i ka-
pitel 12. Därefter redovisar jag, i kapitel 13, hur aktörerna hämtat idéer från
och påverkats av omgivningen.

Slutligen, i kapitel 14, försöker jag sammanfatta det som framkommit kapitel
5-13 genom att besvara de fyra forskningsfrågorna från kapitel 3.
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6. LEDARUTVECKLING
SOM LÖSNINGEN MED STORT L?

Likt jag behandlade i kapitel 1 är det lätt att få intrycket att det verkar exis-
tera en övertro på ledarutvecklingens betydelse för organisationers och en-
skilda chefers framgång i arbetslivet. Ledarutveckling framställs i olika sam-
manhang som om det vore en lösning för alla möjliga problem som en orga-
nisation, eller enskild chef, brottas med. Ledarutveckling framställs som lös-
ningen med stort L.

Jag ska ge ett konkret exempel på detta som också vidgar perspektivet från
organisations- och individnivån till att även omfatta nationsnivån. En känd
profil inom svenskt näringsliv skrev tillsammans med ordföranden i SIF en
debattartikel år 2004 som publicerades i Dagens Nyheter (Bennet & Kratz,
2004). Artikeln syftade till att presentera förslag som kunde stärka den indu-
striella utvecklingen, öka tillväxten och säkra den nuvarande välfärdsnivån i
Sverige. Artikelförfattarna slog bland annat fast att samhällets tillväxt började
hos den enskilda människan, genom dennas möjlighet att utveckla och stärka
sin kompetens. Artikeln avslutades med att som ett centralt förändringsområde
lyfta fram att Sverige behövde: ”Satsa på ledarskapet i företagen – chefen måste
få tid att leda, tydliga mål och utbildning i ledarskap” (a.a. s. 4). Ledarut-
veckling framställdes således inte bara som en lösning för enskilda organisatio-
ners eller chefers problem, utan också för Sverige som nation, tillväxtland och
välfärdssamhälle.

Jag kommer nedan att visa hur ledarutvecklingen i de sex fallorganisationerna
värderas i två olika avseenden. Dels det värde som organisationerna tillskriver
ledarutvecklingen när de formulerar sina syften och målsättningar med interna
ledarutvecklingsinsatser.132 Dels genom de krav och önskemål som organisa-
tioner har på cheferna när de rekryteras. Genom att jämföra hur ledarutveckling
värderas i dessa två avseenden menar jag att vi kan få perspektiv på frågan om
organisationernas tilltro till ledarutveckling. Om organisationerna verkligen
betraktar ledarutveckling som något som löser alla problem, borde detta kunna
avläsas såväl i ambitionen med den interna ledarutvecklingen som de krav or-
ganisationerna sätter upp på de som ska bli deras chefer.





   

Ledarutvecklingen i ljuset av syftes- och målformuleringar

En organisations tilltro till ledarutveckling kan avläsas bland annat genom de
syften och målsättningar som formulerats. Om målen är högt satta och ambi-
tionen stor menar jag att det indikerar en hög tilltro till ledarutveckling som
lösningen med stort L. Och omvänt, om målen är lågt ställda antyder det en
låg tilltro till verktyget ledarutveckling.

Ingen av de sex organisationerna jag jämfört hade mål- och syftesformuleringar
som var identiska eller ens mycket lika. Varje organisation måste sägas ha haft
en egen uppsättning och kombination av syften för just deras ledarutveckling.
Dock fanns det några övergripande teman som var gemensamma och som
ringade in vad som kan benämnas som deras likartade ambitioner.

Syftet med ledarutvecklingen i organisationerna kan beskrivas som att den skulle
fungera likt en planerad förändring. Närmare bestämt kan det övergripande
syftet med ledarutvecklingen sägas ha varit att få till stånd planerade beteende-
förändringar hos cheferna på längre sikt. Organisationerna ville helt enkelt att
cheferna skulle agera på ett nytt sätt efter att de genomgått utbildningen. Inom
vilka specifika områden cheferna skulle uppvisa beteendeförändringar varie-
rade mellan organisationerna, men gemensamt för dem var att det gällde i
rollen som arbetsgivarföreträdare (att vara chef och ansvarig) samt i rollen som
personalansvarig för medarbetare (att utöva ett ledarskap).

Övergripande byggde ledarutvecklingen i organisationerna på en tanke om
individens utveckling för organisationens bästa. Cheferna betraktades som en
utbildningspotential som ledningarna för organisationerna försökte ta i an-
språk och nyttja. I vissa av organisationerna talade man om denna utbildnings-
potential såsom att cheferna inte kunde sätta sig på tvären genom att inte delta
i ledarutvecklingen. Där verkade man resonera på så sätt att chefers utveckling
var en för viktig fråga för att den enskilde chefen fritt skulle få bestämma över
den. Aktören vid Sjukhuset använde följande ord: ”Och vi brukar utrycka det
så att din utveckling inte är din ensak”. Citatet nedan ringar också in synsättet
om chefen som en utbildningspotential:

Vi satsar på ledarutveckling för att ledarna är vårt främsta verktyg till att uppnå

resultat. Ledaren är den som ska bära våra mål och vårt uppdrag. Vi måste se till

att det verktyget är så slipat som möjligt. Annars åstadkommer vi inget resultat.

(Aktör Kommunen)

132 Andra mått på tilltro skulle kunna vara antalet utbildningsdagar, om utbildningen ges under
betald arbetstid etc. Här nöjer jag mig dock med att problematisera tilltron utifrån just de
syften och mål som fanns med ledarutvecklingen.
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Ledarutvecklingen var ytterst motiverad utifrån att organisationen skulle ut-
vecklas och syftade således inte bara till individutveckling. Cheferna var i ett
sådant perspektiv en strategiskt viktig grupp. Utan deras medverkan blev det
enligt det här synsättet svårt att få med övriga medarbetare att utveckla organi-
sationen.

Organisationernas övergripande syften med ledarutvecklingen kan vidare be-
skrivas i termer av ett nyttotänkande med ekonomiska och socialiserande för-
tecken. Organisationerna satsade främst på ledarutveckling för att man skulle
få något tillbaks, inte utifrån något bildningsideal för fria individer. Ekono-
miskt hoppades organisationerna att ledarutvecklingen skulle leda till exem-
pelvis bättre lönsamhet, bättre service för kunderna, bättre förutsättningar för
medarbetarna att göra sitt bästa. Socialisationsmässigt hoppades organisatio-
nerna att ledarutvecklingen skulle göra en sådan nytta att cheferna bättre skulle
passa in i organisationen och kunna bli en aktiv del av denna helhet och känna
samhörighet med den. Cheferna skulle också vara de som spred vissa normer
och värderingar vidare till medarbetarna.

Ovanstående var det som kan sägas vara gemensamma och övergripande syften
och målsättningar för ledarutvecklingen i de sex studerade organisationerna.
Jag vill inte gå så långt som att hävda att organisationernas tilltro till ledarut-
vecklingen därmed kan beskrivas som en övertro. Syftena och målsättningarna
indikerar dock en hög tilltro. Ledarutvecklingen skall inte bara åstadkomma
en förändring för enskilda chefer, utan den ska på sikt påverka hela organisatio-
nen i en bestämd riktning. Återfinns denna höga tilltro till ledarutveckling
även när det gäller chefsrekryteringar? Anses det exempelvis viktigt att chefer
har genomgått ledarutveckling innan man rekryterar dem?

Nedan presenterar jag först data från en studie av 503 platsannonser för chefs-
rekryteringar. Detta följs sedan upp med data från några chefsrekryterares syn-
sätt på ledarutvecklingens meritvärde. Platsannonsstudien ges extra stort ut-
rymme. Detta val motiveras av att denna studie var en förstudie som blev väg-
ledande för de data som samlades in längre fram i avhandlingsprocessen. Inte
minst presenteras här en analys av ledarutvecklingen utifrån en uppdelning av
platsannonserna i olika typer av kontexter.

Ledarutveckling i ljuset av krav ochönskemål vid chefs-
rekryteringar

Inte sällan kan man i platsannonser läsa hur viktiga de blivande cheferna och
deras ledarskap är för organisationerna. Ett exempel på detta är följande citat
där den blivande chefens uppgifter specificeras:





   

Vi lägger största vikt vid ledarskap. Som chef och ledare har du ansvar för

verksamheten, personalen och ekonomin. Som ledare ska du vara en drivkraft i

organisationen, formulera mål, åstadkomma resultat och följa upp dessa. Att

utveckla medarbetarnas kompetens, delaktighet och arbetsglädje är viktiga

chefsuppgifter, … (Annons 312)

Det är med all säkerhet en både krävande och spännande utmaning som väntar
denna chef och alla andra som rekryteras till liknande befattningar. Men vilket
utbildnings- och arbetslivskapital efterfrågas egentligen på de blivande che-
ferna i platsannonserna? Spelar ledarutveckling någon roll i sammanhanget?
Innan dessa frågor besvaras ska jag först ringa in vad som här menas med ut-
bildnings- och arbetslivskapital. Kapitalbegreppen använder jag för att: ”…
fånga in det som erkänns, som tillerkänns värde, och som åtnjuter förtroende”
(Broady, 2000, s. 440).133 Det rör således den kompetens som arbetsgivaren
definierar att den blivande chefen måste ha för att få inträde i organisationen.
Utbildningskapitalet omfattar för det första om det ställs krav/önskemål på
chefs- eller ledarskapsutbildningar, för det andra vilken formell utbildnings-
nivå som efterfrågas, och för det tredje vilken formell utbildningsinriktning
man önskar. Arbetslivskapitalet fokuserar på det upparbetade erfarenhetskapi-
talet som personer ska ha med sig från tidigare erfarenheter i arbetslivet.
Arbetslivserfarenheterna rör för det första just krav/önskemål på att cheferna
ska ha allmän arbetslivserfarenhet inom en speciell bransch eller sektor, och för
det andra krav/önskemål på specifik erfarenhet av chefs- eller ledarroller i ar-
betslivet. Det är så begreppen utbildnings- och arbetslivskapital ska förstås när
jag använder dem.

Efterfrågan på utbildningskapitalet hos de blivande cheferna var något oprecis
för platsannonserna som helhet betraktade. Om vi först beaktar utbildnings-
nivån så var högskoleutbildning det som vanligtvis efterfrågades. Detta gjordes
i 49 % av platsannonserna. Nästa lika vanligt var dock att utbildningsnivån
inte framgick av platsannonserna (45 % av annonserna). Flyttar vi sedan blicken
till utbildningsinriktningen var det vanligaste att detta inte specificerades i an-
nonserna. Så var fallet i 51 % av annonserna. När väl olika utbildningar speci-
ficerades var det chefer med utbildning inom ekonomi och marknadsföring
(17 %) eller teknik (14 %) som till största del efterfrågades. Vad gäller efterfrå-
gan på chefs- eller ledarskapsutbildning för de blivande cheferna var denna
mycket låg. Endast i två procent av fallen, eller åtta av de 503 platsannonserna,
efterfrågades att cheferna skall ha genomgått någon sådan utbildning. Det ty-

133 Se även Bourdieu (1993; 1995). För studier som behandlar chefsrekryteringar i Sverige och
vilket kapital som där är att räkna med, se Andersson (2001), Holgersson (1998), Holmberg &
Åkerholm (1998), Ivarsson (2001), Tollgerdt-Andersson (1989). Se även Kotter (1990) för en
amerikansk diskussion om rekrytering av chefer.
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Efterfrågar ledarutveckling

Ingen efterfrågan på ledarutveckling

piska utbildningskapitalet som efterfrågades i platsannonsmaterialet var såle-
des en chef med högskoleutbildning, med en antydan om att inriktning skulle
vara mot ekonomi och marknadsföring samt teknik, men där genomgången
chefs- eller ledarutbildning inte verkade vara något krav.134

Figur 12: Den relativa fördelningen mellan platsannonser som efterfrågade respektive
inte efterfrågade ledarutveckling hos de blivande cheferna.

Efterfrågan på arbetslivskapital var tydligare framställd i platsannonserna i jäm-
förelse med efterfrågan på utbildningskapital. I nio av tio platsannonser kräv-
des arbetslivserfarenhet av något slag. Vanligast var att kraven rörde erfarenhet
från den aktuella branschen inom vilken organisationen verkade. Så var fallet i
54 % av annonserna. Vidare efterfrågades ledar- eller chefserfarenheter i drygt
hälften av annonserna (52 %). Det vanligaste arbetslivskapitalet som efterfrå-
gades var således erfarenhet från aktuell bransch samt ledar- eller chefserfaren-
heter.

Denna bild av de typiska eller genomsnittliga kraven/önskemålen från arbets-
givaren kan problematiseras. Faktum är att det inte finns en enskild annons av
de 503 som till fullo överensstämde med det som får anses vara typiskt eller
genomsnittligt för materialet som helhet. Detta faktum att ingen av de 503
annonserna stämde överens med helhetens medelvärde säger oss något om fa-
ran med att blint förlita sig på enkla statistiska mått vid beskrivningar av större
material. De statistiska måtten kan visserligen peka på intressanta tendenser,
men aldrig helt och hållet ersätta en mer djupgående analys av ett material.

134 I kravet på att chefen skall ha högskoleutbildning kan även ligga inbakat att dessa utbildningar
i vissa avseenden förbereder dem på en blivande ledarroll. Inom t.ex. vissa ekonomiska och
beteendevetenskapliga högskoleutbildningar läser studenterna åtminstone om forskning kring
ledarskap och chefsrollen. Ur ett arbetsgivarperspektiv kan detta ses som en viktig inblick i och
till viss del även förberedelse på vad som väntar dem i arbetslivet. Något motsvarande för
utbildningsnivåer under högskolan kan dock inte förutsättas.





   

Nedan kommer den ovan presenterade typiska och genomsnittliga bilden av
efterfrågan på utbildnings- och arbetslivskapital att problematiseras och kon-
trasteras mot de skillnader som fanns inom platsannonsmaterialet. Presenta-
tionen nedan utgår från ett kontextuellt tänkande om arbetsmarknaden, med
indelningar i sektorer respektive branscher. Jag inleder med att problematisera
sektorsnivån för att sedan övergå till olika branscher.

En jämförelse utifrån uppdelningen i offentlig och privat sektor

Vid en uppdelning av platsannonserna utifrån en tanke om en arbetsmarknad
med en privat respektive offentlig sektor, framträdde ett mönster där ungefär
62 % av platsannonserna var kopplade till privat sektor och cirka 34 % till
offentlig.135 Att platsannonserna fördelade sig ojämnt över de olika sektorerna
ska inte ses som en skevhet i platsannonsmaterialet utan motsvarade väl hur
sysselsättningen i antalet anställda fördelade sig över de olika sektorerna vid
denna tidpunkt.136

Uppdelningen av platsannonserna i de två sektorerna visade att det fanns vissa
skillnader i kraven/önskemålen, om än inte stora, som var hänförbara till denna
uppdelning i olika kontexter. Överlag stämde platsannonserna från privat sek-
tor bättre överens med den genomsnittsbild som ovan givits av platsannonserna
som helhet. Platsannonserna från offentlig sektor avvek i större utsträckning
från denna helhet.

En fördjupad analys av efterfrågan på chefs- eller ledarskapsutbildning visade
ett intressant särskiljande mönster mellan sektorerna. Ingen av de åtta plats-
annonserna med efterfrågan på sådan erfarenhet återfanns bland de 308 plats-
annonser som representerade den privata sektorn. Efterfrågan kunde helt och
hållet hänföras till de 171 annonserna från den offentliga sektorn. I fem pro-
cent av platsannonserna från offentlig sektor fanns krav/önskemål på ledarut-
veckling. Går man djupare i analysen av den offentliga sektorn framträdde
skillnader även inom den helheten. Efterfrågan på chefs- eller ledarutbildning
var störst inom den kommunala sektorn dit fem av dessa åtta platsannonser
kunde hänföras.

135 Resterande fyra procent rör ideella föreningars platsannonser, då även de rekryterade chefer.
136 Platsannonserna samlades in under perioden juli - oktober 1999 och enligt SCB-statistik från

februari 1999 var sysselsättningen inom privat sektor 63 % och offentlig sektor 36 %. Uppgifterna
hämtades från SCB:s hemsida (www.scb.se, 2000-08-23) och rubricerades ”Andel anställda
efter sektor under februari 1999”. Siffran för offentlig sektor fick jag fram genom att jag adderade
procenttalen för kommunal sektor (23%), landsting (7%) samt statlig sektor (6%).
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Den efterfrågade utbildningsinriktningen varierade mellan platsannonserna från
de respektive sektorerna. Bland annat fanns en skillnad i andelen platsannonser
där utbildningsinriktningen inte hade specificerats. För privat sektor var 47 %
av platsannonserna otydliga i det avseendet och motsvarande siffra för offentlig
sektor var 59 %. Vidare fanns också en skillnad i de utbildningsinriktningar
som trots allt efterfrågades. De fyra populäraste utbildningarna inom privat
sektor gav en profil som särskiljde sig från profilen inom offentlig sektor, även
om två av utbildningsinriktningarna förekom i båda fallen.137

Även kraven/önskemålen på chefernas utbildningsnivå varierade något mellan
sektorerna. Den efterfrågade utbildningsnivån för chefer inom offentlig sektor
var högre. Andelen platsannonser som efterfrågade högskoleutbildning var inom
offentlig sektor 62 % i jämförelse med privata sektorns 43%. Motsvarande
siffror för forskarutbildning var tre procent inom offentlig sektor och en pro-
cent inom privat sektor. Ur ett legitimitetsperspektiv kan det vara svårt att
rekrytera chefer som har en lägre formell utbildningsnivå än den personal han
eller hon skall ansvara för. Åtminstone om chefen skall befinna sig nära verk-
samheten och vara intimt involverad i det som även personalen sysslar med.
Kraven på chefens utbildningsnivå kan därför säkert samspela med den utbild-
ningsnivå som finns inom de aktuella organisationerna i stort. Detta skulle
förklara varför den efterfrågade andelen högskoleutbildade chefer var större för
den offentliga sektorn. Där finns helt enkelt fler i personalen som var högs-
koleutbildade. Ett tydligt exempel på detta var en platsannons från en högskola
som sökte en ny institutionschef (prefekt). Kravet var att den som skulle axla
detta uppdrag skulle ha doktorsexamen. Chefsrollen där kan knappast sägas
vara mer komplex än i någon annan organisation så att det av den anledningen
skulle krävas högre utbildning. Det torde vara få andra organisationer som
medvetet rekryterar forskarutbildade chefer som inte också har denna kompe-
tensnivå hos personalen. De privata organisationerna som krävde att chefen
skulle ha genomgått forskarbildningen var t.ex. högteknologiska bioteknik-
företag med meriterade forskare i personalen. En ytterligare förklaringsfaktor
till varför chefernas utbildningsnivå ligger i linje med personalens kan vara att
de förväntas sköta uppgifter som kräver specialistkunskap vid sidan av lednings-
uppgifterna. I vissa organisationer är det inte ovanligt att cheferna även är spe-
cialister inom något eget område, vid sidan av chefsuppgifterna. Personalansvaret
upptar helt enkelt inte hela chefens tid utan hon eller han skall även vara nyttig
för organisationen i andra avseenden. Prefektrollen i exemplet ovan är ett bra
exempel på detta. Det är ovanligt att man är chef på heltid inom högskolan,

137 Inom privat sektor efterfrågades utbildning i ekonomi och marknadsföring i 22 % av
platsannonserna, följt av teknik (19 %), data och IT (4 %), samt naturvetenskap (3 %).
Motsvarande topp-fyra-lista för offentlig sektor var att utbildning i medicin, vård och omsorg
efterfrågades i 14% av platsannonserna, ekonomi och marknadsföring (8%), teknik (8 %),
samt beteendevetenskap (6 %).





   

och prefekten förväntas även fortsätta med sin forskning (och undervisning?)
vid sidan av ledningsuppdraget. Detta omöjliggörs om inte chefen har den
höga utbildningsnivå som organisationen i stort bygger på.

Det fanns inte bara skillnader i utbildningskapital mellan sektorerna, utan i vissa
avseenden fanns olikheter också sett till det efterfrågade arbetslivskapitalet. Jag
nöjer mig med att sammanfatta dessa specifika drag översiktligt. Kännetecknande
för efterfrågan av arbetslivskapitalet inom offentlig sektor var att branscherfaren-
het var viktigt för blivande chefer, men också en uttalad öppenhet för att erfaren-
heter från den privata sektorn i vissa fall kunde vara värdefull kompetens för
blivande chefer. Vidare var efterfrågan på chefs- eller ledarerfarenhet mycket hög.
Den privata sektorns särdrag utifrån arbetslivskapitalet karaktäriserades i sin tur
av att branscherfarenhet var viktigt för blivande chefer, och att arbetslivserfarenhete-
rna från offentlig sektor inte omnämndes som meriterande i något enda fall. Och
efterfrågan på chefs- eller ledarerfarenhet var hög.

Innan analysen utifrån branscherna presenteras vill jag avsluta denna bild av
sektorerna med några rader om könet på de chefer som organisationerna sökte.
I ljuset av den könsuppdelade arbetsmarknad vi har i Sverige, där kvinnorna är
överpresenterade inom offentlig sektor och männen inom privat, men också
utifrån det faktum att det ofta varit män som rekryterats till chefsposter, är det
intressant och se hur man inom dessa sektorer ställde sig till den sökandes kön.
Tabellen nedan ger en sådan överblick.

Tabell 7: Den procentuella fördelningen av platsannonser som efterfrågar kvinnor och/
eller män som chefer, fördelat på sektorerna

Annonsen efterfrågar Samtliga Platsannonser från Platsannonser från
uttryckligen... platsannonser offentlig sektor privat sektor

 (n=503)  (n=171)  (n=308)

… kvinnor 3 5 2
… män 2 4 0
… båda könen möjliga 2 4 1
… inget om den sökandes kön 93 87 97

Totalt 100 100 100

Organisationerna inom offentlig sektor verkade vara bättre än sina motsvarig-
heter inom det privata på att ange vilket kön man önskade att den sökande
hade. Dock är resultatet skralt för båda sektorerna. Man kan misstänka att
utelämnandet av chefens kön förstärker den rådande bilden av chefskapet som
en manlig domän. Dock är platsannonsen bara ett första steg i en längre
rekryteringsprocess, där frågan om chefens kön skulle kunna bli aktuell fast
den osynliggjorts i annonsen.
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En jämförelse utifrån uppdelning i olika branscher

I redovisningen ovan antyddes att offentlig sektor i sig var en heterogen enhet.
Exempelvis konstaterades att efterfrågan på chefs- eller ledarutbildning var störst
inom den kommunala sektorn dit fem av de totalt åtta platsannonserna med
sådan efterfrågan kunde hänföras. Detta var inte något unikt, utan så var även
fallet för flera av de andra delarna av utbildnings- och arbetslivskapitalen och
även för organisationerna inom privat sektor. Det fanns således all anledning
att studera platsannonserna utifrån ett kontexttänkande som var mindre över-
gripande än sektorsindelningen. Jag genomförde också mer detaljerade analy-
ser av platsannonserna utifrån nio delsektorer138, 43 näringsgrenar139, samt åtta
branscher140. Gemensamt för dessa analyser var att de visade på att de mönster
som jag skrev om i termer av privat respektive offentlig sektor kunde brytas
ned ytterligare. Efterfrågan på utbildnings- och arbetslivskapital varierade såle-
des ännu mer med en mer specifik uppdelning av platsannonserna. Analysen
visade att de skillnader som började växa fram då analysen låg på sektorsnivå
fördjupades på branschnivån. Sektorena var i sig inte så homogena som man
kan missledas att tro. Här kommer jag kort behandla något om analysen uti-
från de åtta branscherna och efterfrågan på ledarutveckling.

Studerar man branscherna i detalj var det främst inom branschen ”Utbildning”
som erfarenheter av ledarutveckling efterfrågades. Fyra av de totalt åtta plats-
annonserna med denna efterfrågan var direkt hänförbara till situationer där
rektorer/skolledare skulle rekryteras. Utbildningen avsåg där den statliga
befattningsutbildningen vid namn Rektors- eller Skolledarutbildningen. I plats-
annonserna la man inte precis ut texten kring detta, utan skrev exempelvis kort
och gott att: ”Skolledarutbildningen är en merit” (Annons 262). Att man inte
skrev mer om det kan dels ha att göra med att utrymmet är begränsat i en
platsannons, dels att presumtiva sökande vet vad som menas med denna ut-

138 Mer precist har jag utgått från SCB:s sektorsindelning i del 5 av Folk- och bostadsräkningen
som har titeln ”Förvärvsarbete och yrke”. Där återfinns en bilaga (Bilaga 6 s. 347) där vissa
sektorer specificeras samt vilka organisationer som ingår i dem. Jag använde mig av sektorerna
statlig förvaltning, statligt affärsdrivande verk, kommunal förvaltning, landstingsförvaltning,
socialförsäkring, övriga offentliga institutioner, icke-finansiell företagssektor, finansiell
företagssektor, samt ideella föreningar. Se även bilaga 2.

139 Utgångspunkten var här SCB:s standard för näringsgrensindelning (SCB 1992:4/1998) på
tvåsiffernivån, d.v.s. de näringsgrenar som kategoriseras från 01 till 99. Jag hade platsannonser
som matchade 43 av dessa näringsgrenar.

140 Dessa åtta branscher är i praktiken sammanslagningar av de 43 näringsgrenarna och motsvarar
de näringsgrenar som SCB själva använder i sin personalutbildningsstatistik. I denna
personalutbildningsstatistik återfinns nio olika näringsgrenar, det jag här benämner för branscher.
Då jag saknade platsannonser för en av dessa (Jord- skogsbruk och fiske) har jag lämnat den åt
sitt öde och använde endast de övriga åtta. Dessa var tillverkning, byggverksamhet, handel och
kommunikation, finansiell verksamhet, utbildning, vård och omsorg, personliga och kulturella
tjänster, samt offentlig verksamhet. Se bilaga 2.





   

bildning. Annonsen vänder sig till insiders som kan knäcka koderna. Personer
utanför denna värld göre sig icke besvär kan man misstänka.

Inom branschen ”Vård och omsorg” återfanns ytterligare två platsannonser
med efterfrågan på chefs- eller ledarutbildning. I det ena fallet efterfrågades en
chefssjuksköterska där ”… utbildning i ledarskap…” (Annons 490) togs upp
som ett krav på den sökande. Det andra fallet var snarlikt det första, där sökte
man en sjuksköterska som skall arbeta som sektionsledare och där: ”Ledarut-
bildning är önskvärt” (Annons 379). Vad dessa ledarskapsutbildningar mer
specifikt skulle kunna tänkas vara framgick inte av annonserna. Inte heller fram-
gick det i den platsannons som tillhör branschen ”Finansiell verksamhet”. Den
annonsen följde språkmönstret från de tidigare branscherna och konstaterade
bara att ledarutbildning var något de efterfrågade.

Den åttonde och sista platsannonsen där man efterfrågade chefs- eller ledarut-
bildning återfanns inom branschen ”Offentlig verksamhet”. Där lyftes ett tyd-
ligt krav på ledarskapsutbildning fram för den som aspirerade att bli stadsdels-
chef. Formuleringen i platsannonsen, ”Du skall ha dokumenterad … ledarut-
bildning” (Annons 212), tillsammans med att det stod först i raden av krav
som arbetsgivaren har på den blivande stadsdelschefen antydde vikten man
lade på denna aspekt vid rekryteringen.141 Något ovanligt i ljuset av de 503
platsannonserna.

Det var vidare intressant att notera att efterfrågan på chefs- eller ledarutbildning
inte i ett enda fall rörde chefer på högre nivåer. Av de åtta platsannonserna i
fråga rörde fem av dem chefer på låg nivå och de resterande tre mellannivån.
Kanske var det så att faktisk ledarerfarenhet, som efterfrågades generellt i mate-
rialet, värderas ännu mycket högre för dessa höga chefer. Resultatet från sektors-
jämförelserna ovan pekade i alla fall i den riktningen. Det var chefernas tidi-
gare arbetserfarenheter, inte utbildningar, som kvalificerade dem till de högre
chefsposterna. Chefs- eller ledarutbildningar vägde enligt analysen av plats-
annonserna lätt i sammanhanget.

I sammanhanget kan det vara intressant att lyfta fram att det i materialet fanns
några enstaka platsannonser där organisationerna lockade/erbjöd de blivande
cheferna utbildning i ledarskap. I dessa platsannonser jag syftar på skrevs något
mer substantiellt än fraser likt ”du erbjuds goda möjligheter till utveckling”,
vilket var vanligt förekommande. Ett exempel på detta hämtat från branschen
”Vård och omsorg” rörde rekryteringen av en verksamhetschef vid ett större
sjukhus och löd så här:

141 Jag genomförde kortare telefonintervjuer med den ansvariga chefsrekryteraren som stod som
kontaktperson i annonsen (vilket jag gjort med flera av de andra annonserna också). Mitt intryck
av det samtalet var att detta krav var mycket genomtänkt och definitivt allvarligt menat.
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Sjukhuset använder QUL (Qualitet, Utbildning, Ledarskap) som instrument

för fortsatt utveckling. (…). Ett program för ”Utveckling av chefer vid NN-

sjukhus” har utarbetats där krav och utvecklingsmöjligheter för alla chefer inom

sjukhuset definieras. (Annons 300)

Att en sådan organisation inte efterfrågade chefs- eller ledarutbildning kan vara
förståeligt. Man kan på goda grunder misstänka att den bakomliggande tanken
var att organisationen gav denna utbildning när chefen väl kommit på plats.
Även i de organisationer som inte varit lika explicita som i platsannonsen ovan
fanns således denna möjlighet. Sett till den omfattande marknaden och den sta-
tistik som finns om personalutbildning är det högst troligt att organisationerna
erbjuder sina chefer liknande utbildningar. Jag återkommer strax till detta då jag
redovisar vad aktörerna från de sex fallorganisationerna sagt på detta tema.

Några slutsatser utifrån platsannonsstudien

Tidigare genomgången ledarutveckling verkade inte vara något som arbetsgi-
varna värderade högt. Utifrån samtliga 503 platsannonser var det bara i åtta
som önskemål om något sådant omnämndes. Detta vittnar om en låg tilltro till
ledarutveckling i dessa sammanhang. Ledarutveckling verkar inte ses som en
garant för att man blir en bra chef. Vill man hårdra resonemanget kan man
säga att de enskilda organisationerna inte verkade lita på att andra organisatio-
ners ledarutveckling var något att ha. Andra kapital än ledarutveckling verkade
ses som mer beprövade och pålitliga ur ett arbetsgivarperspektiv.

Ovanstående resultat, tillsammans med den offentliga statistiken över det om-
fattande deltagande i ledarutveckling som tidigare presenterats, pekar onekli-
gen mot att ledarutveckling således ges först efter det att cheferna har fått an-
ställning som chefer. Ledarutveckling kan således betraktas som något man
kommer i åtnjutande av först efter man klarat vissa inträdeskrav. Personerna
har gått från att vara arbetssökande outsiders, till att ha blivit chefer och insi-
ders. Detta är dock inte något unikt för arbetslivet och ledarutvecklingen där.
Alla har inte fritt tillträde till de olika utbildningssituationerna, utan det finns
vissa minimikrav som måste uppfyllas. Så gott som alla formella utbildnings-
situationer i dagens Sverige kräver någon form av förkunskaper, färdigheter,
egenskaper eller positionstillhörighet av dem som skall deltaga. Innan vi får
börja i grundskolan bedöms vår ”skolmognad”. För att komma vidare till gym-
nasiet från grundskolan krävs att vi uppfyller de behörighetskrav som är upp-
ställda. Likaså när vi söker inträde till högskola krävs att man uppfyller de
allmänna och/eller de särskilda behörighetskraven. Uppräkningen och exem-
plifieringen kan fortsätta med antagning till forskarutbildningen eller interna
organisationsutbildningar. En slutsats av detta som jag dragit var att ledarut-





   

veckling i arbetslivet således bör ses som en organisationsintern utbildnings-
insats. Ledarutveckling till chefer verkar ges inom ramen för de specifika orga-
nisationer de arbetar i och bör såldes studeras i dessa specifika organisationer.

Platsannonsstudien ovan har också visat på det fruktbara att sätta in data i olika
kontext och därigenom problematisera resultaten. Visserligen är platsannonserna
som helhet betraktade intressanta att studera. Men studien pekar som jag ser
det mot det värdefulla i att lämna övergripande kontexter (likt offentlig och
privat sektor) och istället fokusera på kontexter likt organisationer och bran-
scher för att hitta nyanserna och visa på olikheterna som verkar existera. Att
ställa dessa olika analyser mot varandra är givande och leder analysen framåt.

Aktörernas utsagor

Samtliga aktörer som jag intervjuade om ledarutveckling i de sex fallorganisationerna,
arbetade mer eller mindre med frågor som rörde chefsrekryteringar genom den perso-
nalfunktion de återfanns inom. Flera av dem hade chefsrekryteringar som en stor ar-
betsuppgift vid sidan av arbetet med ledarutveckling. Bilden av ledarutvecklingens un-
danskymda betydelse vid rekryteringar från platsannonserna gick även igen i det som
aktörerna berättade för mig om chefsrekrytering:

Jag tror inte ledarskapsutbildningen har någon avgörande betydelse, det tror jag

inte. Den kan väga men jag tror inte, nej man tittar nog på annat. Man kan

alltid slänga in en utbildning i efterhand så att säga. (…). Här tror jag inte ens

att vi skriver om chefs- eller ledarutbildning i våra annonser. Nej, det kan jag

sätta mitt huvud på att det gör vi inte. (Aktör Sjukhuset)

Kraven på en blivande chef handlade främst om andra saker än tidigare genom-
gången ledarutveckling. Kunskaper om verksamheten i organisationen eller bran-
schen, att ha jobbat med kärnverksamheten och kunna den, ansågs exempelvis
mycket viktigt. Det var enligt aktörerna därför som många av cheferna på låg nivå
och mellannivå plockades från de interna leden snarare än hämtades externt:

Erfarenheten av universitetskulturen är nödvändig för att vara prefekt. Att kasta

sig in och bli prefekt utan att vara medveten om kulturen, ja det är lika med

självmord i sådana fall. Det kommer inte gå för en sådan person. Man negligeras

eller dumförklaras om man till exempel använder näringslivets termer när man

talar med professorer och lektorer på institutionen. Det är oerhört viktig att

kunna kulturen så som det ser ut idag. (Aktör Högskolan)

Tidigare erfarenheter av att leda verksamhet ansågs i vissa av organisatio-
nerna däremot som mycket meriterande. Att de praktiska erfarenheterna vär-
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derades högre än utbildning i ledarskap motiverades med att det inte var
säkert att personerna tillgodogjort sig utbildningen. Vissa av aktörerna
argumenterade att chefserfarenheter som man kan kontrollera, genom att ta
referenser eller själv observerat, helt enkelt var en säkrare investering inför
framtiden. Att personer deltagit i ledarutveckling sa enligt dessa aktörer i sig
inte alls lika mycket som att kunna peka på att man praktiskt behärskat chefs-
och ledarskapet.

Den mesta av chefsrekryteringen i fallorganisationerna skedde internt. Detta skall
jämföras med platsannonserna som kanske främst vände sig till externa sökande.
Men trots dessa skillnader var bilden densamma. Ledarutveckling var inget bety-
delsefullt krav eller ens en merit som värderas högt vid chefsrekryteringen. I vissa
av organisationerna kunde det till och med ses som en nackdel om en sökande
åberopade sådana meriter, då det vittnade om en dålig kännedom om kulturen
och vilken typ av kunskap som var att räkna med. Ledarutvecklingen verkade
således komma in i bilden först efter det att cheferna rekryterats. Det var något
som man ansåg att man kunde ge cheferna efter det att de tillträtt och kunde se
hur de fungerade i sin roll. Att tänka sig ledarutveckling inför en chefsroll, likt
körkortslektioner och övningskörning innan man börjar köra bil på egen hand,
var i flera av organisationerna en främmande tanke:

Man får ledarskapsutbildning först när man axlat chefsroll i vår organisation.

Man utbildas under tiden som man är chef, eller när det gått åt skogen. (Aktör

Bruket)

Det är jättesvårt att få folk att komma på ledarutbildningar innan de axlat en

sådan här roll. De flesta vill ju inte vara prefekter ens. De förutser inte ens att de

kommer bli ledare, många förutser inte det. Därför är det svårt att satsa på

något sådant. (Aktör Högskolan)

Någon större tilltro till ledarutveckling som gavs av andra organisationer än
den egna kan man således inte spåra vare sig i uttalanden från aktörerna eller i
platsannonserna. Ledarutveckling var således inte att betrakta som lösningen
med stort L, något som öppnade dörrar för chefer som trots allt genomgått
sådan utbildning. Ledarutveckling var snarast att betraktas som ett organisations-
internt effektivitetsmedel, inte ett meritvärde i sig. Man gav det till de chefer
som fanns inom den egna organisationen. Den fyllde en viktig funktion, men
den ledarutveckling som chefen genomgått tidigare värderades knappast som
en merit.

Bilden som framträdde var således att det var främst specialister med ett stort
yrkeskunnande som rekryterades som chefer i de sex fallorganisationerna. Även
om man i flera organisationer börjat tala om att ersätta dessa specialistchefer med
generalister, som istället skulle vara duktiga på att leda personal, så var man ännu
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inte där.142 Och därmed var det inte aktuellt att använda genomgången ledarut-
veckling som ett meritvärde vid chefsrekryteringar. Tilltron till ledarutveckling
var således betydligt mer blygsam utifrån ett rekryteringsperspektiv än utifrån de
syften och mål som organisationerna satte upp med ledarutvecklingen.

Sammanfattande reflektion

Ledarutvecklingens tillskrivna betydelse framstår i organisationerna som hög,
men på intet sätt som den enda lösningen som man satte all sin tilltro till.
Organisationerna siktade onekligen högt med den egna ledarutvecklingen, men
värderade samtidigt ledarutvecklingen i rekryteringssammanhang lågt. Hur kan
då detta tolkas och förstås?

Jag vill föra fram en tolkning av detta som ligger nära HRM-tänkandet som
det presenterats av bland andra Fombrun, Tichy & Devanna (1984).143 Dessa
forskare använder en modell där kopplingen mellan rekrytering och den ut-
bildning som ges i organisationen tydliggörs i samband med andra strategiska
personalarbetsinsatser. Enligt denna modell ses ledarutveckling som en insats
av flera möjliga som syftar till att påverka individernas prestation och på sikt
organisationens effektivitet. Ledarutveckling blir således en insats i ett större
system av åtgärder inriktade på det mänskliga kapitalet i organisationerna. Leda-
rutveckling är en viktig del, men inte den enda lösningen. Andra centrala delar
är rekryteringar, arbetsvärderingar, samt belöningar, som tillsammans är tänkta
att påverka prestationerna och effektiviteten.

142 Enligt min bedömning hade Kommunen kommit längst av de sex fallorganisationerna i detta
avseende. Där hade man exempelvis rekryterat nyutexaminerade högskolestudenter från P-
programmet till vissa chefstjänster på låg nivå och mellannivå inom socialtjänsten. Men
omfattningen av dessa rekryteringar var liten i förhållande till det totala antalet chefer som
organisationen rekryterade på det traditionella sättet.

143 Se även Berglund (2002), Tengblad (1997; 1999).
144 Fritt efter Fombrun, Tichy & Devanna (1984), figur 3.2, s. 41

Figur 13: HRM-cykeln i en organisation.144
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Jag menar att det sätt som aktörerna talade om ledarutvecklingen, samt plats-
annonsernas bild av ledarutvecklingens status, går helt i linje med HRM-tän-
kandet. Ledarutveckling var en av flera insatser som organisationerna kunde
sätta in för att påverka verksamheten. Aktörerna hade på så sätt ingen övertro
på just ledarutveckling. Den erfarenheten värderades inte som en merit eller
var något man aktivt efterfrågade vid chefsrekryteringar. Däremot fyllde det en
funktion för att effektivisera verksamheten. Ledarutveckling var att betrakta
som ett medvetet och inte slumpmässigt sätt att försöka effektivisera verksam-
heten.

Den övergripande rubriken på detta kapitel var ställd som en fråga om ledarut-
vecklingens betydelse i arbetslivet skall liknas vid lösningen med stort L. Svaret
på den frågan blir utifrån ovanstående genomgång nekande. Ledarutveckling
kan inte sägas vara lösningen med stort L i de organisationer jag studerat. Men
däremot en av flera insatser för att bättre ta tillvara de mänskliga resurserna och
effektivisera organisationen. Organisationerna kan således sägas ha haft en hög
tilltro till ledarutveckling, men knappast någon övertro på så sätt att det skulle
vara ett mirakelmedel. Jag anser att det är en fördel att ha denna bakgrund klar
för sig, när man läser de kommande kapitlen där jag fokuserar på ledarut-
vecklingsinsatsernas innehåll och organisering i de olika organisationerna.
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7. LEDARUTVECKLING PÅ
NATIONS- SAMT SEKTORSNIVÅ

I detta kapitel ska fler likheter mellan fallorganisationernas sätt att göra leda-
rutveckling än bara deras tilltro presenteras. Då organisationerna valts ut med
hänsyn tagen till att de skulle utgöra sex olika kontexter inom ramen för den
svenska arbetsmarknaden, menar jag att de likheter som framträder över
organisationsgränserna är mycket intressanta att diskutera. Likheterna kan be-
traktas som tidstypiska idéer inom ramen för en mer omfattande kontext, ex-
empelvis den svenska arbetsmarknaden.

En annan fråga, som fokuseras i detta kapitel, handlar om det fanns något
specifikt som förenade ledarutvecklingen i fallorganisationerna vid en uppdel-
ning av dem i en offentlig respektive privat sektor. Är det meningsfullt att dela
upp fallorganisationerna utifrån sektorstillhörighet för att förstå de skillnader i
sättet att göra ledarutveckling som fanns i materialet?

Resultaten i detta och några av de kommande kapitlen är strukturerade på så
sätt att de olika aspekterna av utbildningskulturbegreppet samt tillhörande va-
riabler återkommer i texten. Tabeller som sammanfattar variablernas fördel-
ning över de olika aspekterna har lagts i bilagor.

Nationsnivån - de gemensamma dragen

Med utgångspunkt tagen i de åtta aspekterna och de 131 variablerna fann jag
en rad likheter mellan de sex fallorganisationerna. Jämförelserna visade att 40
av de 131 variablerna (30 %) var att betrakta som gemensamma variabler (se
bilaga 5). Dessa gemensamma variabler var vidare utspridda över samtliga åtta
aspekter av utbildningskulturbegreppet. Tio av variablerna var gemensamma
för fem av organisationerna, medan hela 30 variabler var gemensamma för
samtliga sex. Jag kommenterar dessa likheter för respektive aspekt nedan.

Vad var då lika för aspekten ”Kursledning och utbildare”? Det gemensamma
för organisationernas ledarutveckling var att den organiserades och genomför-





   

des på mellannivå inom olika sektorer/branscher av den svenska arbetsmarkna-
den. Det var således varken nations-/koncernnivån eller de konkreta arbets-
platserna där cheferna arbetade som ansvarade för ledarutvecklingen, utan an-
svaret låg på organisationsnivån. Kursledningen bestod vidare av en grupp per-
soner inom personalfunktionen vars ansvar var att skapa, genomföra och ut-
veckla ledarutvecklingen inom respektive organisation. Av de interna utbildare
som kursdeltagarna mötte i undervisningssammanhang var dessa ofta desamma
som personerna i kursledningen, det vill säga de som här benämns för aktörer.
Totalt var således fyra variabler lika sett till denna aspekt.

Vidare fanns en variabel vardera för aspekterna ”Omfattning och plats” samt
”Deltagare och deltagande” som var gemensam för organisationerna. Likheten
bestod i ena fallet av att den fysiska platsen för genomförandet varierades ge-
nom att utbildningsdagarna förlades både till lokaler i hemorganisationen och
speciella kursgårdar en bit därifrån. I det andra fallet handlande likheten om
att kursledningen i de olika organisationerna eftersträvade en heterogen sam-
mansättning av de chefer som var aktuella för att delta i ledarutvecklingen.

Vad gäller aspekten ”Syfte och målsättning” så har likheterna redan behandlats
i det föregående kapitlet. De gemensamma variablerna var sju till antalet. Det
övergripande syftet och målsättningen med ledarutvecklingen var att den skulle
fungera som en planerad förändring inom respektive organisation. Denna pla-
nerade förändring genomfördes också utifrån en tanke om att den skulle vara
nyttig för organisationen. Ledarutvecklingen drevs således som ett nyttoprojekt
med ekonomiska och socialiserande förtecken. Genom ledarutvecklingen skulle
organisationen på sikt bli effektivare och cheferna skulle identifiera sig med
och känna samhörighet med organisationen. Tydligt var också att det bland
dessa övergripande syften fanns en tanke om beteendeförändring för cheferna.
Med ledarutvecklingen skulle de på sikt utveckla nya och effektivare chefs-
beteenden. Mer konkret syftade således ledarutvecklingsinsatsen till att för-
ändra chefsrollen och ledarskapet i organisationen.

Sedan fanns också likheter för aspekten ”Innehåll”. Innehållet i ledarutveckling-
sinsatsen var huvudsakligen förutbestämt och standardiserat innan deltagarna
antogs. En rad olika innehållsliga teman behandlades. Ett tema rörde chefs-
rollen, att bli arbetsgivarföreträdare och fungera som representant och huvud-
ansvarig för en verksamhet. Näraliggande detta var temat organisations-
kännedom, att sätta in chefsrollen i ett större sammanhang, att skapa en med-
vetenhet om organisationen betraktad som en helhet. Det innehållsliga temat
om ledarrollen och att arbeta genom andra presenterades utifrån en åtskillnad
mellan olika typer av mandat för chefen. I rollen som chef kom mandatet
uppifrån i hierarkin, medan en ledare fick sitt mandat från de hon eller han var
satt att leda. I nära anslutning till detta behandlades också andra innehåll så-
som personalfrågor, grupper och deras utveckling, konflikthantering, mål-
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styrning, förändringsarbete och verksamhetsutveckling samt hälsoarbete. Ett
innehållsligt tema, den egna utvecklingen, var också fokuserat på hur cheferna
kunde arbeta med sin fortsatta utveckling efter kurstidens slut. Totalt återfanns
elva gemensamma variabler för denna aspekt.

Det gemensamma för organisationerna sett till aspekten ”Arbetssätt och meto-
der” var att det förekom en rad olika arbetssätt och metoder och att dessa
varierades under kurstidens gång. Deltagaraktiva metoder användes oftare än
passiva metoder. Dock förekom en hel del förmedlingspedagogiska inslag (fö-
reläsningar), men dessa dominerade inte över andra metoder. Exempelvis var
erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan deltagarna ett frekvent använt ar-
betssätt inom ledarutvecklingen. Gruppkonstellationerna som deltagarna ar-
betade i varierades också. Under kursträffarna dominerade således inte själv-
studier, utan kollektiva arbetssätt och metoder var mest vanligt förekommande.
Ytterligare ett gemensamt kännetecken var det verklighetsnära arbetssättet. Detta
innebar att deltagarna utförde vissa uppgifter mellan kursträffarna på sina ar-
betsplatser, alternativt utförde visst skarpt arbete under kurstiden. Detta gjor-
des för att överbrygga och minimera glappet mellan utbildnings- och hem-
situationen för cheferna. Sju variabler var här att betrakta som gemensamma.

Även för aspekten ”Läromedel” fanns likheter i form av fem gemensamma
variabler. Bland annat rörde likheterna att organisationerna använde läromedel
i form av tester, men framförallt litteratur och skrifter av olika slag. Såväl litte-
raturen som skrifterna var uteslutande skrivna på svenska. De olika typerna av
skrifter som användes var i huvudsak organisationsinterna alster, det vill säga
skapade av personer inom den enskilda organisationen (såsom exempelvis
personalpolicyn), men det förekom också att vissa av skrifterna var
externproducerade.

Slutligen om aspekten ”Examination”. Den examination som förekom byggde
huvudsakligen på närvaro och aktivt deltagande av kursdeltagarna. Utbildarna
försökte inte att kontrollera eller sortera kursdeltagarna. Cheferna blev inte
underkända om de deltog aktivt. Snarare försökte utbildarna sporra deltagarna
att fortsätta utvecklas genom att ge dem muntlig återkoppling på de inlägg och
frågor som de väckte under kurstiden. Denna formativa examination skedde
kontinuerligt under hela kursens gång. Totalt sett rörde det sig således om fyra
gemensamma variabler för denna aspekt.





   

Ledarutveckling inom offentlig respektive privat sektor

Frågan om sektorernas betydelse för ledarutvecklingen kommer här dels att
behandlas utifrån fallorganisationernas sätt att göra ledarutveckling, dels ge-
nom att relatera till den ledarutveckling som externa utbildningsorganisationer
och konsulter erbjuder. I det stora utbud av ledarutveckling som de senare
intressenterna erbjuder andra organisationer och chefer inom svenskt arbetsliv,
finns ett flertal kurser med ett tydligt sektorsfokus. Detta kan tydliggöras med
det utbud som en av de större och mer välkända externa
utbildningsorganisationerna i Sverige, här benämnd Leda, erbjöd. Där lyftes
sektorsperspektivet fram, att det skulle vara något speciellt att vara ledare inom
offentlig respektive privat sektor. Den bakomliggande tanken verkar vara att de
olika förutsättningarna som råder i dessa kontexter gör att även ledarutveckling-
sinsatser för chefer från dessa olika sektorer bör se olika ut. Utifrån fall-
organisationernas interna ledarutveckling analyserar jag uppfattningen om att
kontexterna, offentlig respektive privat sektor, var så enhetliga som de fram-
ställs i de externa utbildningsorganisationernas kurskataloger.

De externa utbildningsorganisationernas utbud av sektorskurser

Här ska kort Ledas utbud av ledarutveckling som var att hänföra till privat
respektive offentlig sektor presenteras. Leda betraktar jag som en stor och väl-
känd utbildningssäljare inom svensk arbetsliv. Leda var dock inte den enda
utbildningsorganisationen som använde sig av en uppdelning av kurserna uti-
från ett kontextuellt tänkande i sektorer, men är tack vare sin historia och sta-
tus på marknaden en av de mer intressanta att exemplifiera med.

I Ledas kurskatalog för år 2003-2004 gjordes en uppdelning av olika kurser på
rubriknivå mellan å ena sidan kurser i ”Allmän företagsledning”, å den andra
”Bransch- och sektorsspecifika program”. Av de åtta kurser som sedan presen-
terades under den förstnämnda rubriken var sju tydligt riktade mot chefer på
olika nivåer inom näringslivet.145 Kurserna hette exempelvis ”Företagsledning”
och ”International Executive Programme”. Chefer från organisationer inom
offentlig sektor göre sig icke besvär av kursbeskrivningarna att döma. Däremot
fanns under den senare rubriken, ”Bransch- och sektorsspecifika program”, tre
av elva kurser som explicit vände sig till chefer från offentlig sektor. Det rörde
sig om kurser med namn såsom ”Offentliga sektorns managementprogram”,

145 Den åttonde kursen ”Ledarutveckling för ideella organisationer” var den som avvek från detta
mönster. Varför denna kurs inte återfanns inom ramen för ”Bransch- och sektorsspecifika
program” är för mig svårt att förstå, då den har ett tydligt kontextuellt perspektiv.
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”Ledarutveckling för mellanchefer i offentlig sektor” samt ”Ledarskap inom
vården”. Den sistnämnda kursen tillsammans med några av de andra här icke
nämnda kurserna indikerade att sektorerna enligt Ledas förmenande också
kunde brytas ned ytterligare. Dock menar jag att utbudet i stort indikerade att
den stora skiljelinjen gick mellan sektorerna, inte mellan olika branscher inom
sektorerna.

Som en välkänd organisation med viss status på ledarutvecklingsområdet me-
nar jag att Leda genom sin uppdelning i olika typer av ledarutvecklingsprogram
kan betraktas som en medskapare till föreställningen om att ledarutveckling är
något enhetligt inom respektive sektor. Genom den status som denna och an-
dra välkända externa utbildningsorganisationer besitter inom ledarutveckling-
sområdet, har de potential att sätta dagordningen för hur frågor om ledarut-
veckling ska uppfattas och förstås av andra organisationer på arbetsmarkna-
den. Leda kan således betraktas som ett normsättande företag. Ger denna norm-
sättare kurser med en tydlig sektorsuppdelning  borde det väl vara en menings-
full uppdelning kan många sannolikt tänkas resonera.

Tilläggas bör att Leda är en stor aktörer som på en öppen marknad konkurrerade
med andra organisationer om att tjäna pengar på att erbjuda sina kunder leda-
rutveckling. För Leda och andra utbildningssäljare gäller att utbildningarna de
erbjuder måste vara ekonomiskt försvarbara. Det måste helt enkelt finnas till-
räckligt många organisationer som köper utbildningsplatser åt sina chefer, an-
nars har de inget existensberättigande. Organisationerna bedriver nämligen inget
välgörenhetsarbete på ledarutvecklingens område. Kan man misstänka att det
är ekonomiska motiv som ligger bakom att slå samman cheferna från privat
respektive offentlig sektor i olika kursgrupper? Man erbjuder på så sätt en viss
organisations- eller sektorsanpassning som inte äventyrar deltagarantalet och
därmed inte heller ekonomin. Kursgrupperna blir tillräckligt stora ur ett eko-
nomiskt perspektiv. Om detta kan jag bara spekulera och resa frågan. Nedan
ska dock även mitt eget material problematiseras utifrån det meningsfulla med
en uppdelning i privat respektive offentlig sektor.

Fallorganisationerna som sektorer

För att utröna det meningsfulla i sektorstänkandet grupperades de sex fall-
organisationerna i två sektorer där skillnader i huvudmannaskap, finansierings-
former, lagstiftning, etc. utgjorde det sammanhållande för respektive sektor.
Den privata sektorn utgjordes av Bruket, Industrin samt IT-företaget. Den
offentliga sektorn omfattade Högskolan, Kommunen samt Sjukhuset. Hade
dessa respektive kontexter något unikt gemensamt i sättet att bedriva ledarut-
veckling som inte också omfattade organisationerna inom den motsatta sek-





   

torn? Ju mer som var unikt för en sektor, desto större förklaringsvärde menar
jag att dessa kontexter har för de skillnader i ledarutveckling som existerade
mellan organisationerna. Och omvänt, ju mindre organisationerna inom res-
pektive sektor hade gemensamt, desto mindre betydelse måste sektorerna sägas
spela.

Trots att jag genomförde jämförelser och analyser både utifrån de konstruerade
variablerna, samt sådana som var mer empirinära och detaljerade, visade resul-
tatet att det inte fanns så mycket som var gemensamt bara för organisationerna
inom respektive sektor (se bilaga 6). Det enda som organisationerna inom pri-
vat sektor hade gemensamt, och som följaktligen inte någon av de offentliga
organisationerna omfattades av, var att chefernas överordnade i dessa organisa-
tioner måste godkänna chefernas eventuella deltagande i ledarutvecklingen.
Och det enda som organisationerna inom offentlig sektor hade unikt gemen-
samt var att ledarutvecklingen i dessa organisationer hade ett innehållsligt tema
där organisationernas omvärld enlig ett systemperspektivtänkande
problematiserades. Något annat unikt gemensamt för dessa sektorsindelningar
fanns inte i mitt material.

Dessa två särskiljande variabler kan knappast sägas vara betydande vare sig till
antalet eller som ett kvalitativt mått på något kärnfullt för dessa sektorers in-
nersta väsen. Som tidigare redovisats hade fallorganisationerna betydligt mer
gemensamt som helhet betraktade, än som här uppdelade i två sekundära kon-
texter. Skillnaderna låter sig således inte förstås utifrån en uppdelning av orga-
nisationerna utifrån deras sektorstillhörighet. Organisationerna inom respek-
tive sektor var sinsemellan betydligt mer olika än de var lika.

Resultatet av jämförelsen pekade således mot att skillnaderna i ledarutveckling
mellan organisationerna inte i första hand kan förstås utifrån ett sektorstänk-
ande. I sammanhanget kan det vara värt att påminna om resultatet från den
tidigare redovisade platsannonsstudien. Även där framstod sektorerna som tvek-
samt meningsfulla uppdelningar som i sig inrymde en hel del olikheter.

Vidare kan jag till denna bild foga aktörernas utsagor om sektorernas betydelse
för deras satsningar på ledarutveckling. Inte någon aktör framhöll sektors-
tänkandet som centralt för att förstå hur de arbetade med ledarutveckling.
Sektorerna ansågs helt enkelt vara för heterogena sett till de förutsättningar
som där inrymdes. Exempelvis talade aktören inom Högskolan om ledarskapet
i deras organisation och menade att: ”Man jämför sig inte med offentlig sektor.
Jag tror man tycker man är så speciell att man inte tillhör något sådant. Det blir
så brett, för där har du vårdapparaten och allt sådant där”. Aktörerna från de
andra organisationerna gjorde liknande uttalanden. Så trots att det fanns vissa
likheter i förutsättningarna mellan organisationerna inom respektive sektor,
exempelvis politikerstyrningen eller frånvaron av just den, så pekade aktörerna
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på att det var med organisationer inom samma bransch snarare än sektor som
man hade mer gemensamt.

Till detta kan fogas att jag inte funnit någon samarbetsorganisation inom res-
pektive sektor som försökt arbeta med ledarutvecklingsfrågor ur just ett sektors-
perspektiv. Däremot förekom samarbete om man bröt ned sektorerna till bran-
scher. Exempelvis samarbetade Bruket och andra organisationer inom skogs-
industrin om ledarutvecklingsfrågor, men inte att man sökte sig över denna
branschgräns mot Industrin eller IT-företaget. På ett liknande sätt fungerade
det för fallorganisationerna som här fått utgöra offentlig sektor. Jag återkom-
mer till detta i kapitel 13.

Sammanfattande reflektion

På nationsnivå fanns en del likheter i sättet som de olika organisationerna valt
att göra ledarutveckling. Detta kan betraktas som en gemensam kärna för de
sex organisationerna. Det gemensamma kan utifrån tänkandet inom institu-
tionell teori betraktas som tidstypiska idéer från en nationskontext som orga-
nisationerna via vissa likriktningsprocesser valt att anamma. Dock ska man ha
i åtanke att inte någon av de sex fallorganisationernas ledarutveckling var iden-
tisk med det som ovan beskrivits som gemensamt. Respektive organisations
ledarutveckling avvek från den gemensamma bilden och kännetecknades också
av andra variabler som inte var lika för samtliga organisationer.

I det därpå följande avsnittet provade jag om dessa variabler som var olika för
organisationerna kunde relateras till organisationernas uppdelning i två sekto-
rer. Så var dock inte fallet. Trots att vissa externa utbildningsorganisationer
försöker sälja ledarutveckling utifrån ett sektorstänkande pekar min studie mot
att det är föga meningsfullt att tala om någon enhetlig ledarutveckling inom
dessa sektorer. Sättet som den interna ledarutvecklingen bedrevs inom fall-
organisationerna visade på stora olikheter inom sektorerna. Organisationerna
inom respektive sektor får således sägas ha varit sinsemellan betydligt mer olika
än de var lika.

Det är lätt hänt att generalisera i frågor som rör arbetsmarknaden utifrån ved-
ertagna uppdelningar likt privat och offentlig sektor utgör. Uppdelningen som
sådan fyller en viktig funktion inom vissa områden, men nödvändigtvis inte
inom andra. Exempelvis har flera studier visat på de skillnader som existerar i
ledarskapets förutsättningar och också traditionen av ledarutveckling inom dessa
sektorer (Hagström, 1990; Söderström, 2003). Dock menar jag att man måste
akta sig för att alltid ha denna uppdelning som en vedertagen utgångspunkt för
att det faktiskt existerar skillnader som har sin grund i förutsättningarna inom





   

dessa kontexter.146 Mitt eget material om ledarutveckling pekar mot att så inte
behöver vara fallet. Organisationerna inom respektive sektor var inte mer in-
bördes lika varandra än de var lika organisationerna från den motsatta sektorn.
Tvärt om hade de väldigt lite som var unikt gemensamt utifrån ett sektorstänk-
ande.

Ovanstående har jag sammantaget tolkat som att det finns gemensamma drag
på nationsnivå för organisationerna, men att sektorerna som kontexter måste
brytas ned ytterligare för att olikheterna ska kunna förstås. Nästa kapitel foku-
serar på organisationsnivån som kontext.

146 Även Lind (2003, s. 313) verkar vara inne på denna argumentationslinje och skriver att: ”Ofta
förs diskussioner om ledning och management i företag och förvaltningar utifrån föreställningen
att ’offentliga organisationer är annorlunda än företag’. En enkel tudelning, där offentligt ställs
mot privat, kan ha ett polemiskt värde. Men för att tränga bakom schablonmässiga föreställningar
måste analysen fördjupas”.
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8. LEDARUTVECKLING
PÅ ORGANISATIONSNIVÅ

För att förstå skillnader i sättet att göra ledarutveckling pekade bearbetningen
och analyserna av mitt insamlade material på att organisationerna som en-
skilda kontexter spelade en mycket central roll. De lokala förutsättningarna
tillsammans med de ansvariga för ledarutvecklingen inom personalfunktione-
rna hamnade således i fokus, snarare än kontext likt privat och offentlig sektor.
De flesta olikheterna mellan organisationernas ledarutvecklingar visade sig vara
exklusiva för de enskilda organisationerna snarare än för grupper av organisa-
tioner.

Nedan behandlas ledarutvecklingen på organisationsnivån på två olika sätt.
För det första presenteras sådant som var exklusivt särskiljande för respektive
organisation. Det rör sig således om sådant som var unikt i sättet att göra leda-
rutveckling för en enskild organisation. För det andra fokuseras sådant som var
unikt för vissa grupper av organisationer. Det kan tyckas anmärkningsvärt att
det sistnämnda presenteras inom ramen för organisationsnivån, men jag me-
nar att dessa likheter som trots allt fanns mellan grupper av organisationer
måste förstås med hänsyn tagen till organisationsnivån. Jag fördjupar detta
resonemang nedan efter att de särskiljande dragen för de enskilda organisatio-
nerna presenterats.

Exklusivt särskiljande drag i ledarutvecklingen för de en-
skilda organisationerna

Tidigare när de gemensamma dragen organisationerna emellan presentera-
des användes antalet variabler som ett mått på hur lika organisationernas
ledarutveckling var. Totalt identifierades där 30 variabler som var gemen-
samma för samtliga sex organisationer. Används även här variabler som
mått på olikhet blir antalet exklusivt särskiljande variabler 34 (se bilaga 7).
En möjlig slutsats som kan dras utifrån dessa grova mått på (o)likhet skulle
kunna vara att organisationerna var mer särpräglade än lika i sitt sätt att
bedriva ledarutveckling. Eller något annorlunda uttryckt, organisationerna





   

hade både vissa övergripande likheter och betydande skillnader i utbildnings-
kulturer.

Nedan presenteras det som var unikt för respektive organisations ledarutveckling.
Denna presentation håller sig på en tämligen övergripande nivå, och här an-
vänds variabelnivån som utgångspunkt för beskrivningarna. I detta avsnitt be-
handlas också sådant som kan sägas vara negativt särskiljande för organisatio-
nerna (se bilaga 7). Med negativt särskiljande menas här att det är en organisa-
tion som ensam avviker från det som tidigare behandlats som gemensamt för
(fem av de sex) organisationerna. Även sådant kan sägas vara karaktäristiskt för
en enskild organisations ledarutveckling. Observera dock att de negativt sär-
skiljande variablerna inte är inräknade i de 34 exklusivt särskiljande variab-
lerna som ovan nämndes. Lägger vi till dessa förstärks bilden av organisationer
med betydande skillnader i utbildningskulturer.

Det fanns ett flertal särpräglade drag för ledarutvecklingen inom Bruket. Totalt
sex exklusivt särskiljande variabler samt två negativt särskiljande variabler har
identifierats. Inom Bruket hade man valt en lösning där delar av det som ut-
lysts som en intern ledarutveckling i själva verket var en extern och öppen kurs
som chefer från även andra organisationer kunde delta i. Bruket köpte helt
enkelt platser för sina chefer på en kurs som de själva inte hade några utbildare
inom, eller kunde påverka i andra avseenden. Den interna delen av ledarut-
vecklingsprogrammet var vidare organiserad som en löpande seminarieserie
där cheferna fritt fick komma och gå enligt en drop-in-modell. Från det att
cheferna deltog i första kursträffen fram till den sista, utsträckte sig ledarut-
vecklingen under ett års tid. Vidare var Bruket ensamt om att tester var det
mest använda läromedlet i ledarutvecklingen. Det var också bara inom Bruket
som cheferna fick genomföra ett så kallat lärstilstest, som syftade till att che-
ferna skulle få en insikt i vilken lärandeform de föredrog. Dessutom hade man
valt ett arbetssätt under en del av ledarutvecklingen där cheferna skapade en
väggtidning. Ledarutvecklingen inom Bruket avvek också i två avseenden från
det som tidigare beskrivits som det gemensamma för samtliga organisationer.
Innehållsligt behandlades nämligen varken något tema om ”Målstyrning” eller
”Hälsoarbete”.

För Högskolans ledarutveckling fanns det sju exklusivt särskiljande variabler
samt två negativt särskiljande. Inom Högskolan var det en klar minoritet av
cheferna som deltog i ledarutvecklingen. Likaså fanns det ett motstånd från
chefer inom vissa delar av organisationen till att delta inom samma kursgrupp
som chefer från andra delar av organisationen. Vidare var Högskolan den enda
organisation där kursledningen uttryckligen talade om att syftet med ledarut-
vecklingen också kunde ses som något symboliskt, det vill säga för att vara
trovärdig och räknas i olika intressenters ögon måste organisationen ha ett eget
ledarutvecklingsprogram. Högskolan var ensam om att ledarutvecklingen om-
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fattade tolv kursdagar. Likaså var användandet av forskningslitteratur som lä-
romedel utmärkande, samt att testerna de använde var att betrakta som
organisationsspecifika snarare än någon form av allmängods. Till skillnad från
de andra fem organisationerna använde Högskolan inte läromedel i form av
skrifter som skrivits utanför den egna organisationen eller sektorn inom sin
ledarutveckling. Dessutom var man ensam om att inte växla mellan att för-
lägga ledarutvecklingen i hemorganisationen respektive på kursgårdar. Inom
Högskolan genomfördes hela ledarutvecklingen på annan plats utanför den
egna organisationen.

Industrin var den av de sex organisationerna med flest exklusivt särskiljande
variabler. Antalet uppgick till elva, samt två negativt särskiljande variabler. In-
dustrin var ensam om en lösning där man anlitat en extern konsult som främst
fungerade som bollplank till den interna kursledningen, samt att samme kon-
sult höll i ett enstaka tema tillsammans med de interna utbildarna. Likaså var
det unikt att samma ledarutvecklingsprogram omfattade samtliga chefsnivåer i
organisationen och att det var obligatoriskt för samtliga chefer att delta. Che-
ferna i organisationen varken sökte eller erbjöds plats i ledarutvecklingen, utan
de blev kallade. Ledningen hade uttalat att det var ett obligatorium för che-
ferna att delta och följde också upp detta. Obligatoriet var således inte retoriskt
utan reellt. Till skillnad från de övriga fem organisationerna var innehållet i
Industrins ledarutvecklingsprogram inte förutbestämt och standardiserat när
deltagarna kom till första kursträffen. Kursledningen var öppen för förslag från
deltagarna, så innehållet kan närmast beskrivas i termer av ett flexibelt inne-
håll. Industrin var också den enda organisationen som innehållsligt inte be-
handlade temat om ”Förändringsarbete och verksamhetsutveckling”. Unikt var
också att ledarutvecklingen omfattade 15 kursdagar utspridda över ett och ett
halvt års tid. Ett annat specifikt drag i Industrins ledarutveckling var att de
nyttjade vardagssituationer, likt matlagning, som ett arbetssätt för att öva vissa
färdigheter som en chef bör besitta (likt kommunikativ förmåga, samarbete).
Vidare fick deltagarna skapa sina egna läroböcker under kurstiden, men Indu-
strin nyttjade också läromedel i form av case/fallbeskrivningar inom vissa delar
av ledarutvecklingen.

För IT-företagets ledarutveckling har jag identifierat totalt sex exklusivt särskil-
jande variabler samt två negativt särskiljande variabler. IT-företaget var den
enda organisation där kursledningen inte återfanns på organisationsnivå samt
bestod av en grupp personer. Inom IT-företaget var det istället så att ledarut-
vecklingen drevs av en ensam person på nations-/koncernnivån, som utgjorde
kursledningen. Särskiljande för företaget var också att deltagarna handplocka-
des och erbjöds plats i ledarutvecklingen. Deltagarna behövde således inte själva
söka eller åtlyda en kallelse. Deltagandet i ledarutvecklingen var frivilligt för
cheferna. Vidare var IT-företaget den enda organisation där kursledningen ta-
lade om att syftet med ledarutvecklingen delvis var relaterat till ett sorterings-





   

motiv. Där fanns således en ambition att försöka sålla fram blivande toppchefs-
ämnen. Organisationen var också ensam om att som läromedel använda hem-
sidor/Internet inom ramen för ledarutvecklingen.

Jämfört med de organisationer som hittills behandlats fanns det ett fåtal sär-
präglade drag för ledarutvecklingen inom Kommunen. Totalt två exklusivt sär-
skiljande variabler samt en negativt särskiljande variabel har identifierats. För-
utom att ledarutvecklingen inom Kommunen var den mest omfattande sett till
sina 19 kursdagar, skilde den också ut sig när det gällde dess syften och målsätt-
ningen. Detta var den enda organisationen där kursledningen talade om leda-
rutveckling i termer av belöning för cheferna. Att få delta i ledarutvecklingen
ansågs delvis vara en personalvårdande insats. Kommunen var vidare den enda
organisationen där det inte användes någon typ av tester som läromedel.

Sjukhuset hade likt Kommunen bara ett fåtal exklusivt särskiljande variabler.
Totalt har två sådana identifierats samt en negativt särskiljande variabel. Tan-
ken bakom sammansättningen av kursgrupperna inom Sjukhusets ledarut-
vecklingsprogram avvek från de fem andra organisationerna. Detta var den
enda organisationen där kursledningen inte uttryckligen eftersträvade en hete-
rogen sammansättning av kursgruppen. Vidare var det den enda organisatio-
nen med en kursutveckling som omfattade 13 dagar, samt att de använde sig av
ett karriärmotivtest som läromedel. Det sistnämnda användes för att klargöra
deltagarnas motiv och drivfjädrar för att inneha ledningsuppdrag.

Var vissa organisationers ledarutveckling mer särpräglad än andras?

Jämför man beskrivningarna ovan av de olika organisationerna varierade det
som jag skriver fram som exklusivt särskiljande omfattningsmässigt dem emel-
lan. Tar vi extremerna hade Industrin elva exklusivt särskiljande variabler, och
Kommunen respektive Sjukhuset vardera två. Betyder då detta att Industrin
och andra organisationer med fler särskiljande variabler hade en mer särpräg-
lad ledarutveckling än Kommunen och Sjukhuset med sitt färre antal exklusivt
särskiljande variabler?

Det de exklusivt särskiljande variablerna indikerade var framförallt hur många
variabler som var specifika för en enskild organisation. Med detta som mått på
särprägel kan den nyss ställda frågan naturligtvis besvaras jakande. Industrin
var något mer unik i sin framtoning. Men det ger inte hela bilden. Till bilden
av särprägel måste också fogas respektive organisations samlade ledarutvecklings-
profil, eller deras samlade variabeluppsättning. Även om Kommunen och Sjuk-
huset hade minst antal exklusivt särskiljande variabler betyder det inte att deras
respektive profiler sammantaget var avsevärt mindre särpräglade än Industrins.
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De delade visserligen fler variabler med andra organisationer, men deras unika
profiler gick inte att ta miste på. Ur det perspektivet kan den tidigare frågan
besvaras nekande. Ledarutvecklingens särprägel är inte bara beroende av anta-
let exklusivt särskiljande variabler. Särprägeln handlar minst lika mycket om en
enskild organisations sammantagna variabelprofil. Och som sådana var de sex
organisationerna var och en unika. Varje organisation hade sin egen utbildnings-
kultur.

Särskiljande drag i ledarutvecklingen för grupper av orga-
nisationer

Jag har tidigare i avhandlingen konstaterat att uppdelningen av organisatio-
nerna utifrån deras sektorstillhörighet inte var meningsfull för att förstå de
skillnader i den ledarutveckling som fallorganisationerna gav. Dock utesluter
inte detta att det finns andra sätt att gruppera organisationen på, som kan kasta
ljus över olikheter i att bedriva ledarutveckling som framträdde i jämförelse
mellan organisationerna. Här ska jag visa på just några särskiljande drag som
inte är unika för enskilda organisationer, utan som delar upp organisationerna
i subgrupper.

Vad nedanstående beskrivning visar är att spridningen mellan organisationer-
nas sätt att göra ledarutveckling var förståelig främst utifrån hur dessa hade valt
att handskas med frågor som rör ”Innehåll”, ”Arbetssätt och metoder” samt
”Läromedel” (se bilaga 8). Utifrån organisationernas fördelning på dessa as-
pekter kommer jag nedan att beskriva dem utifrån vad jag benämner för vissa
positioner. För det första menar jag att organisationerna kan positioneras uti-
från ledarutvecklingsprogrammens innehåll(sliga tyngdpunkt). För det andra
att de kan positioneras utifrån styrkan på organisationsanpassningen av de ar-
betssätt och metoder samt läromedel som de använde. Organisationernas för-
delning över dessa positioner kommer åskådliggöras i en fyrfältstabell efter det
att positionerna beskrivits lite närmare.

Noteras bör att nedanstående bild bygger på renodlingar av vissa mer komplexa
förhållanden. Exempelvis har de grupper av organisationer som jag nedan fört
till en viss position en spridning inom sig. Det som skrivs fram som känneteck-
nande för gruppen behöver inte i varje detalj vara det för en enskild organisa-
tion inom denna grupp (vilket framgår av tabellerna i bilaga 8). De enskilda
organisationerna avvek var och en på olika sätt från denna bild. Dock utgjorde
de som grupper betraktade olika positioner för hur de tagit sig an vissa frågor
om ledarutvecklingen.





   

Positionering utifrån den innehållsliga tyngdpunkten i ledarutvecklingen

Organisationerna visade sig ha olika innehållsliga tyngdpunkter eller profiler i
sina respektive ledarutvecklingsprogram. Något förenklat kan två positioner
utmejslas. Dels de organisationer där fokus låg på frågor om ledarskap som
organisationsledning. Dels de organisationer där fokus istället låg på ledarskap
som personalledning.

Inom ramen för det som här benämns ledarskap som organisationsledning rym-
des ett flertal innehållsliga områden. Det omfattade teman såsom chefsrollen,
omvärlden samt organisationskännedom. För ledarskap som organisations-
ledning kan man säga att fokus framförallt var på chefsrollen, att vara
arbetsgivarföreträdare, och det ansvar (ekonomiskt, juridiskt, materiellt) och
befogenheter chefer behöver för att axla ett totalansvar för sin verksamhet.
Omvärldstemat, att sätta chefernas arbete i relation till krav från omvärlden,
var också något som i sig var typiskt för positionen. Vidare var ett annat känne-
tecken att man hade täckt av många olika innehållsliga delområden inom sin
ledarutveckling. Antalet uppräknade innehållsliga teman var fler än 30. Tyngd-
punkten låg på de juridiska, företagsekonomiska och organisatoriska sidorna
av ledarskapet.

Inom ramen för positionen ledarskap som personalledning var det annat inne-
håll som fokuserades. För denna position var det de mellanmänskliga aspek-
terna av ledarskapet som stod i fokus, snarare än att agera arbetsgivarföreträdare.
Typiska innehållsliga områden var självkännedom för cheferna (i enlighet med
föreställningen om att för att leda andra måste man först kunna leda sig själv),
samt kommunikation. Fler innehållsliga teman som rymdes inom samlings-
beteckningen var exempelvis ledarrollen (att arbeta genom andra genom att få
mandat underifrån), personalfrågor, samt grupper och deras utveckling. Sär-
skiljande för positionen var också att antalet innehållsliga teman som ledarut-
vecklingen omfattade var färre än 30. Man hade i jämförelse med den andra
positionen ett mer begränsat innehåll.

Och hur fördelade sig organisationerna över dessa två innehållsliga positioner?
Ledarutvecklingen inom Bruket, Högskolan, Industrin samt IT-företaget kän-
netecknades av att de hade den innehållsliga tyngdpunkten på frågor om ledar-
skap som personalledning. Och följaktligen utgjorde Kommunen och Sjukhu-
set den andra positionen, då deras ledarutveckling innehållsligt känneteckna-
des av ledarskap som organisationsledning.

Genomgången ovan har visat att det förekom olika innehållsliga tyngdpunkter
mellan de olika ledarutvecklingsprogrammen. I tabellen nedan anges det rela-
tiva förhållandet mellan dessa innehåll fördelat på de olika organisationerna.
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Tabell 8: Den procentuella fördelningen av två olika ledarskapsinnehåll inom de olika
organisationerna (beräknat utifrån antalet kursdagar som ett innehåll upptar
av den totala kurstiden)

Ledarskap som Ledarskap som Totalt
personalledning organisationsledning

Bruket 80 20 100
Högskolan 85 15 100
Industrin 65 35 100
IT-företaget 80 20 100
Kommunen 40 60 100
Sjukhuset 45 55 100

Betraktar man organisationerna som en helhet, istället för att betrakta dem var
för sig, är det innehåll på temat ledarskap som personalledning som klart över-
väger. Ovan var dock fokus inriktat på det som särskilde organisationerna åt.

Positionering utifrån graden av organisationsanpassning i användandet av
arbetssätt och metoder samt läromedel

När organisationerna jämfördes visade det sig att det förekom en organisations-
anpassning av både ”Arbetssätt och metoder” samt ”Läromedel” inom samtliga
organisationer. Med organisationsanpassning menas här dels sådana arbetssätt
och metoder där man försöker bygga broar mellan utbildnings- och
arbetssituationen, dels sådana läromedel som var internt producerade av de
olika organisationerna. Dock var denna organisationsanpassning olika tydlig i
olika organisationer. Det var befogat att tala om två positioner, en med starkare
organisationsanpassning samt en med svagare organisationsanpassning.

Kännetecknande för position starkare organisationsanpassning var att ledarutveck-
lingen i vissa avseenden blev något mycket specifikt och särpräglat. De arbetssätt
och metoder tillsammans med de läromedel som användes lyfte fram och tog
hänsyn till det som var specifikt. Med andra ord var ett kontextuellt synsätt tyd-
ligt. Det existerade en tydlig koppling mellan utbildnings- och arbetssituationen.
Inte minst de hemuppgifter som cheferna hade att utföra mellan kursträffarna
var tydligt arbetsplatsrelaterade och därmed att betrakta som skarpa arbetsupp-
gifter. Likaså förekom att cheferna utförde verkliga arbetsuppgifter inom ramen
för kursträffarna. Läromedlen i form av (policy)skrifter var tydligt anpassade till
respektive organisations förutsättningar och användes i större utsträckning än
exempelvis generella tester av olika slag. Vidare var det en tidsmässig balans mel-
lan självstudier och mer kollektiva arbetssätt, då cheferna fick arbeta mycket själv-
ständigt med uppgifter men inom ramen för ledarutvecklingen. Detta vägde upp
de mer kollektiva inslagen då cheferna var samlade i kursgrupper.





   

Följaktligen kännetecknades position svagare organisationsanpassning av bland
annat att de hemuppgifter och de tester som användes var mindre organisations-
specifika och hade en allmängodskaraktär. Deltagarna hade således inte med
sig skarpa arbetsuppgifter eller ens konstruerade hemuppgifter från sina res-
pektive arbetsplatser, utan de fick utföra de allmänna uppgifter som utbildarna
presenterade. Vidare var inte testerna konstruerade av eller anpassade till orga-
nisationerna ifråga, utan kunde i princip användas inom vilka organisationer
som helst. Testerna behandlade ofta chefernas ledarstil/ledarroll och var av ty-
pen självvärderingar som cheferna själva fyllde i. Kännetecknande för denna
position var också att man använde managementlitteratur som var producerad
utanför organisationen. Ledarutvecklingen fick här karaktären av en allmän
utbildningssituation utan någon tydlig koppling till respektive chefs arbets-
plats. Vidare var ett kännetecken att självstudier (i form av bland annat hem-
uppgifter) inte alls motsvarade den tid som lades ner på mer kollektiva arbets-
sätt under kursträffarna. Sett till den totala kurstiden fanns det en klar övervikt
för arbetssätt och metoder där cheferna arbetade i olika kollektiv.

Observera att den organisationsanpassning som ovan behandlats inte har nå-
got att göra med huruvida innehållet var organisationsspecifikt eller ej. Det
finns enligt det här sättet att resonera ingen motsättning mellan att ha ett inne-
håll som karaktäriseras av att vara ett allmängods, men där man genom olika
arbetssätt och metoder försöker anpassa detta innehållsliga allmängods till res-
pektive arbetsplats. Och omvänt, ett organisationsspecifikt innehåll kan an-
vändas utan att det tvingar till en stark organisationsanpassning. Det är två
skilda aspekter av utbildningskulturen. Jag gör således en skillnad mellan å ena
sidan ett organisationsspecifikt innehåll och å den andra att genom arbetssätt
och metoder samt läromedel försöka organisationsanpassa innehållet.

Motsatsen till ett organisationsspecifikt innehåll är ett innehåll som är att be-
trakta som allmängods. När innehållet är sådant att det passar de flesta organi-
sationer utan hänsyn tagen till några specifika förutsättningar har det slutat
vara specifikt. Då blir det istället det jag kallar för ett allmängods. Ett
organisationsspecifikt eller särpräglat innehåll är istället anpassat till lokala för-
utsättningar, men behöver inte bara ta hänsyn till organisationsnivån. Hit räk-
nar jag också sådant innehåll som utgår från villkor som delas av flera organisa-
tioner inom en och samma bransch eller sektor inom den svenska arbetsmark-
naden. Ett organisationsspecifikt innehåll kan således passa fler organisationer
än den enskilda organisationen, men det kräver att dessa organisationer delar
vissa villkor och förutsättningar med den aktuella organisationen ifråga. De två
positioner som ovan presenterats rör graden av organisationsanpassning av
”Arbetssätt och metoder” samt ”Läromedel”, inte hur organisationsspecifikt
innehållet var i de olika organisationernas ledarutveckling. Den sistnämnda
aspekten av utbildningskulturen var inte det som tydligast särskiljde organisa-
tionernas ledarutveckling åt.
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Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Industrin och Kommunen stod i en
klass för sig när det gällde att ha en stark organisationsanpassning. Dessa orga-
nisationer hade i flera avseenden en mycket tydligare organisationsanpassning
av arbetssätten och metoderna än de fyra övriga.

En sammanfattning och visualisering av positionerna

Det som ovan lyfts fram om ledarutvecklingens ”Innehåll”, ”Arbetssätt och
metoder” samt ”Läromedel” var det som tydligast gjorde att organisationerna
kunde sorteras i subgrupper med viss likhet. Samtidigt innebar detta att det var
dessa aspekter som också starkast, vid sidan av de exklusivt särskiljande variab-
lerna, bidrog till att särskilja de olika organisationernas ledarutvecklingsprogram
åt. Detta åskådliggörs i tabell 9, där organisationerna placerats in i en
fyrfältstabell.

Tabell 9: Organisationernas inbördes positionering utifrån de aspekter av
utbildningskulturen som starkast bidrog till att särskilja dem åt som subgrupper

Visserligen återfinns tre av organisationerna inom samma fält i tabellen, vilket
indikerar att det existerade vissa likheter mellan organisationerna som sub-
grupper betraktade. Men tabellen synliggör också att tre av organisationerna
återfinns i separata fält. Att Industrin, Kommunen samt Sjukhuset är ensamma
inom sina fält sätter återigen fokus på hur särpräglad ledarutvecklingen var,
samt att organisationsnivån är en central nivå för att förstå respektive program.
Att i detta sammanhang tala om Bruket, Högskolan och IT-företaget som en
sammanhållen subgrupp låter sig således endast göras utifrån de variabler som
ovan fokuserats. I övrigt hade även dessa organisationer stor spridning sinse-
mellan vad gäller deras sätt att göra ledarutveckling.

Användandet av ”Arbetssätt och metoder” samt
”Läromedel” kännetecknades av:

Svag(are)
organisationsanpassning

Stark(are)
organisationsanpassning

Ledarskap som
organisations-

ledning

Ledarskap som
personalledning

Innehållsligt låg
tyngdpunkten på

frågor om:

Sjukhuset Kommunen

IT-företaget
Högskolan

Bruket
Industrin





   

Sammanfattande reflektion

Vad ovanstående avsnitt försökt lyfta fram är att mycket av de olikheter i sättet
som de sex fallen av ledarutvecklingen bedrivits på kunde kopplas till just
organisationsnivån. Det var på organisationsnivån som beslut om ledarutveck-
lingen fattades och som gjorde att organisationernas ledarutvecklingsinsatser
blev långt ifrån identiska. I tabell 10 framgår att de flesta särskiljande dragen
kom fram vid de organisationsfokuserade analyserna. De totalt 34 exklusivt
särskiljande variablerna kan jämföras med de tolv som genererades utifrån att
behandla organisationerna som olika subgrupper, samt de två variabler som
analysen utifrån sektorsindelningen genererade i föregående kapitel. Detta re-
sultat talar för att det visserligen fanns likheter och särskiljande drag mellan
subgrupperingar av organisationer, men för att förstå spridningen och olikhe-
terna mellan dem måste man ner på organisationsnivån.

Tabell 10: Antalet (exklusivt) särskiljande variabler som analyserna på sektors-,
subgrupps- samt organisationsnivån genererat

Aspekter av Sektors- Subgrupps- Organisations-
utbildningskulturen nivån nivån nivån

Kursledning och utbildare 0 1 4
Omfattning och plats 0 0 7
Deltagare och deltagande 1 0 9
Syfte och målsättning 0 0 3
Innehåll 1 3 1
Arbetssätt och metoder 0 5 1
Läromedel 0 3 9
Examination 0 0 0

Totalt 2 12 34

En slutsats av ovanstående är att det krävs en fördjupad analys av arbetet med
ledarutveckling på organisationsnivå. I de följande kapitlen presenteras en så-
dan analys. Och då med en speciell fokusering på de personer inom personal-
funktionen som var ansvariga för och aktivt arbetade med ledarutvecklingen.
Det blir således dessa aktörer, deras bakgrund, deras handlingsutrymme, deras
föreställningar, samt deras förhållningssätt till omgivningen, som lyfts fram.
Det blir utifrån dessa data som arbetet med ledarutvecklingen på organisations-
nivån kommer förstås. Men innan aktörerna presenteras mer i detalj följer ett
kapitel som ytterligare behandlar frågan om det särpräglade i olika organisatio-
ners sätt att göra ledarutveckling.





.   

9. LEDARUTVECKLINGENS
SÄRPRÄGEL

I detta kapitel fördjupas det tidigare temat om det organisationsspecifika och
organisationsanpassningen av ledarutvecklingen i termer av dess särprägel.
Denna särprägel beskrivs först utifrån det som aktörerna, samt de konsulter
som dessa samarbetat med, talat om ledarutvecklingens särprägel i jämförelse
med andra organisationer. Utifrån detta kommer jag sedan att problematisera
vissa av likheterna mellan organisationerna som behandlats i tidigare kapitel. I
det avsnittet kommer fler detaljer ur empirin att lyftas fram som sätter de tidi-
gare redovisade likheterna utifrån variablerna i ett nytt perspektiv. Kapitlet av-
slutas med en redovisning av hur aktörerna besvarade frågan om huruvida che-
fer från andra organisationer kunde tänkas ha behållning av deras organisations-
interna ledarutvecklingsinsatser.

Aktörer och konsulter om ledarutvecklingens särprägel

I samtliga fall relaterade aktörerna till andra organisationers ledarutveckling
när de besvarade frågan om hur särpräglad den egna ledarutvecklingen var.
Vilka var då dessa andra organisationer?

För det första utgick aktörerna i sina jämförelser från organisationer som åter-
fanns inom samma bransch som de själva, samt organisationer i samma stor-
lek. Bruket jämförde sig med andra pappersbruk, Högskolan med andra hög-
skolor, Industrin med andra organisationer inom den egna koncernen, IT-fö-
retaget med andra organisationer i samma storlek, Kommunen med andra kom-
munala organisationer, samt Sjukhuset med andra landsting. Det var dessa
organisationer som aktörerna bäst kände till. (O)likheterna som kommer att
behandlas nedan ska således läsas som främst en relation inom de branscher
där aktörernas organisationer återfanns.

För det andra fanns en mer obestämd grupp av organisationer som jag kallar
för de andra. Med detta uttryck syftar jag på aktörernas uppfattning om vad
andra organisationer på den svenska arbetsmarknaden gjorde. När aktörerna





   

talade om de andra har jag tolkat detta som deras bild av hur det vanligtvis såg
ut i genomsnittlig svensk organisation, inte specifikt inom den egna branschen
eller sektorn. Det fanns vidare en samstämmig bild mellan aktörerna av vad de
andra organisationerna sysslade med, vilket följande citat representerar:

Utanför koncernen har jag lite mindre koll, men de jag träffar har i regel gjort

satsningar. Men de är i regel mer lika det som vi hade här förut. Man köper sig

någonting. Ibland kan det vara ambitiöst och då köper man mycket, men det är

fortfarande på den bogen. Sedan har nästan alla stora bolag som jag känner till,

… , de har väldigt kvalificerade utbildningar, men det är för väldigt höga chefer.

(Aktör Industrin)

Aktörerna ansåg att det vanligaste sättet att organisera ledarutveckling i dagens
arbetsliv var att de andra köpte sig en sådan av externa konsulter. Dessa leda-
rutvecklingsinsatser gavs sedan i den egna organisationens namn, och inte säl-
lan företrädesvis för högre chefer. Vissa organisationer ansågs köpa mer, andra
mindre, men det vanligaste var att de andra ansågs köpa sig ledarutveckling
utan att själva lägga ner alltför mycket möda på den. Indirekt framgick också
att ledarutvecklingen i de andra organisationerna var löst kopplad till den öv-
riga verksamheten inom organisationen. I flera av intervjuerna framgick också
att aktörerna hade en skeptisk inställning till en sådan köplösning. Denna skep-
tiska inställning var extra tydlig bland aktörerna i de organisationer där det inte
förekom någon inblandning av externa konsulter:

Varje organisation måste ju på något sätt ha någon form av ledarskapsutbildning.

Jag tror att det är olika hur dom ser ut och hur man väljer att lägga upp dem.

Många köper ju in konsulter till sina ledarutbildningar. Dom ska ha en

ledarutbildning och så köper de ett färdigt koncept och skickar sina ledare på

det och så har man på något vis löst problemet. Och det där tror ju inte jag på,

men det är ju min tanke. (…). Jag tror att någonstans så gör man det lätt för sig.

(Aktör Kommunen)

Jag lämnar denna redovisning men vill flagga för att det finns kopplingar mel-
lan detta avsnitt och det som längre fram behandlas under rubriken ”Passar
ledarutvecklingen för chefer från andra organisationer?”. Cheferna som där
åsyftas var stereotypa chefer från just den diffusa gruppen de andra organisatio-
nerna som här behandlats.

Aktörerna om skelettmässiga likheter men samtidigt unika drag

Ett återkommande tema över organisationerna var att aktörerna lyfte fram så-
väl likheter som skillnader mellan den egna ledarutvecklingen och det som
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andra organisationer inom samma bransch gjorde. Aktörerna pekade på vissa
skelettmässiga likheter i innehåll och organisering av ledarutvecklingen över
organisationsgränserna. Dock ansåg samtliga aktörer att det inte fanns någon
ledarutveckling som var identisk med vad de själva hade åstadkommit. Det
fanns således, enligt aktörerna, specifika organisationsanpassningar inom samt-
liga program som gjorde dem särpräglade. Här ett typexempel på ett sådant
resonemang hämtat från aktören vid Bruket:

När jag jämför med hur man arbetar på andra bruk så finns det inget som gör

precis som vi. Vi har alla våra egna sätt att lösa detta på, som till viss del hänger

samman med vad som händer i organisationen i övrigt. Det hänger liksom ihop.

Ledarutvecklingen är inget som är isolerat från de andra delarna. Det skiljer sig

ibland ganska mycket, trots att man finns inom samma koncern och samma

bransch. Å andra sidan är det inte heller fullständigt olikt, jag menar det är ju

ändå ledarutveckling vi håller på med. Men ändå, vi jobbar inte med identiska

utbildningar och så. (Aktör Bruket)

Flera av aktörerna underströk dock att det inte var frågan om någon fullstän-
digt unik satsning, utan det fanns en rad övergripande likheter med hur leda-
rutvecklingsprogrammen bedrevs i andra organisationer. Exempelvis pekade
aktören vid Högskolan på att: ”Det finns likheter i områdena som tas upp. Jag
menar förändringsaspekter, jag själv och mitt personliga ledarskap, grupprocesser,
personalledarskap. Den typ av tema finns självklart även inom andra organisa-
tioner”. Aktören inom IT-företaget berättade att: ”Det kanske är unikt att vi
lägger ner så mycket tid på våra nya ledare. Men det beror på att det kanske
fattas någonting här i infrastrukturen. Men unikt … nej, det vill jag inte säga”.
Ett liknande resonemang förde aktören inom Sjukhuset: ”Jag tror det vi gör är
rätt likt det andra landsting gör. Jag tror det är rätt likt, men att vi här har fått
en bra struktur på det. Men det ser samtidigt väldig olika ut. Jag tror de finns
de som är bättre än vi på de här frågorna, men samtidigt finns det många som
också är mycket sämre än vi”. Men det fanns också de aktörer som betonade
olikheterna. Aktören inom Industrin fungerar här som ett exempel på en sådan
position:

Om jag börjar inom koncernen så kan jag säga att det är unikt både i omfång

och innehåll. Jag vet inget annat bolag i Sverige som har jobbat på detta sätt.

Inte enligt de personalchefer jag har träffat. (…). Jag känner nästan alla

personalchefer, och det har inte funnits någon annan personalchef som har

engagerat sig så mycket i själva filosofin i hur man skall arbeta som jag har gjort

här. (Aktör Industrin)

Aktörerna inom Kommunen lyfte också fram att de särpräglade dragen minskat
över tid för deras del. För några år sedan menade man sig vara betydligt mer unika
än man var i dagsläget. Detta var en följd av att man: ” … sålt det här konceptet





   

till andra …”. Kommunen hade fått ta emot besök och förfrågningar från andra
kommuners ledarutvecklingsaktörer och berättat för dem hur man arbetade. Och
Kommunen hade inte varit motvillig att dela med sig av sitt innehåll och upplägg,
utan såg det som ett erkännande att man arbetat framgångsrikt.

Den bild som växte fram utifrån uttalanden likt de som ovan behandlats var
just en bild av skelettmässiga likheter, men också med en rad organisations-
specifika drag. Detta ligger i linje med min analys när de sex organisationerna
jämfördes, där vissa övergripande likheter har konstaterats men också flera unika
drag. Jag återkommer strax till detta, men först lite om hur de inhyrda konsul-
terna resonerade.

De inhyrda konsulterna om organisationsanpassningen

En inte obetydlig del av ledarutvecklingen inom Bruket, IT-företaget samt Sjuk-
huset genomfördes med hjälp av externa konsulter. Hur såg dessa konsulter på
särdragen i programmen? Betraktade de ledarutvecklingen som de var inbland-
ande i som något som anpassats till en specifik organisation?

Det konsultföretag som Bruket anlitade presenterade sin egen verksamhet med
orden: ”I våra öppna program tillgodoser vi dina individuella utvecklingsbehov
…”. Något som mycket tydligt vände sig till cheferna som individer snarare än
till deras respektive organisationer. På frågan om detta skulle tolkas som att det
inte gick att organisationsanpassa sådana program svarade konsulten mycket
bestämt att: ”Det går visst att organisationsanpassa öppna kurser. Det gör vi
hela tiden”. Svaret utvecklades ytterligare, bland annat med orden att: ”Kun-
skapen är generell men tillämpningen är specifik”. Konsulten exemplifierade
detta med att beskriva ett flertal olika sätt som de försökte hjälpa deltagarna att
ta med de personliga insikterna till hemorganisationen. Inte minst framhöll
konsulten att de genom användandet av vissa arbetssätt och metoder försökte
överbrygga gapet mellan utbildningssituationen och hemorganisationen. Så trots
att cheferna inom denna utbildning kom från olika organisationer fick kursen,
enligt konsulten, en viss lokal anknytning. Denna uppfattning delade även
aktören inom Bruket.

Ledarutvecklingen inom IT-företaget som genomfördes av de externa konsul-
terna var bara öppen för cheferna vid IT-företaget. På konsultföretagets hemsida
kunde man läsa att de medvetet arbetade med ett upplägg: ” … som ger goda
möjligheter att anpassa de nyvunna kunskaperna till den egna arbetssituationen”.
Konsulten som IT-företaget anlitade menade att: ”Den särprägel som bör fin-
nas är en anpassning efter de förutsättningar som finns för vilken organisation
det än handlar om. (…). De verktyg som är användbara för ledare fungerar i
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alla typer av verksamheter, förutsatt att de anpassas efter denna organisation”.
Det externa utbildningsföretaget försökte således anpassa vissa allmänna
ledarverktyg och koncept till förutsättningarna vid IT-företaget.

Förutsättningarna för konsulterna inom Sjukhuset liknande det inom IT-före-
taget, eftersom det bara var chefer från en organisation som man arbetade med.
Konsulten som Sjukhuset anlitade berättade också om den anpassning till or-
ganisationen som förekom i programmet, som syftade till att förenkla överfö-
ringen från utbildnings- till arbetssituationen:

Alltså man kan säga att generellt försöker man komma runt det genom att

använda sig utav exempel som är så nära deras vardag som möjligt. Att ge dom

någonting att ta med sig hem och fundera på med utgångspunkt från det vi

diskuterade och se, stämmer det här? Eller hur är det? Hur ser det ut med dom

här förändringsarbetena som vi driver, eller dom här förändringarna som är på

gång hos oss? Känner vi igen det? Skulle man kunna göra si eller så? Så att det är

väl så långt man kan nå i den här typen utav program. (…). Men alltså den där

transferproblematiken den försöker man ju som regel hantera genom att säga

att det här är ingenting som gäller här. Utan det här gäller hemma. Pröva. Jobba.

Och jag menar det är ingen tillfällighet att man använder sig av en

ledardeklaration och så säger man, se till nu att gå hem och prata med din chef

om det här. (Konsult Sjukhuset)

Förutom att som hemuppgift studera förändringsarbete i den egna organisa-
tionen fick Sjukhuscheferna också i uppgift att låta sina respektive medarbetare
bedöma deras ledarstil enligt ett utarbetat formulär, samt involvera deras högre
chefer då de skulle formulera en ledardeklaration om hur de tänkte arbeta med
sitt ledarskap efter avslutad kurs. Men den knappa tid som fanns avsatt för
kursen begränsade omfattningen av dessa uppgifter.

Sammantaget gav således konsulterna uttryck för att det förekom en särprägel
i programmen genom den organisationsanpassning som gjordes. Denna
organisationsanpassning såg dock lite olika ut för de tre organisationerna. Ak-
törerna gav också uttryck för att det främst var många delar som var generella
inom programmen, men att det förekom en viss organisationsanpassning. Sär-
prägeln var således inte det mest framträdande draget.

Särdrag som aktörerna lyfte fram

I de resonemang som aktörerna förde kunde jag läsa in en värdering där en viss
grad av särprägel och organisationsanpassning ansågs vara något positivt och
eftersträvansvärt. Och omvänt, aktörerna ville absolut inte ha en mycket all-





   

män ledarutveckling som inte var anpassad efter den egna organisationens för-
utsättningar.

Samtliga aktörer hade något särdrag i den egna organisationens ledarutveckling
som de lyfte fram i positiva ordalag. En röd tråd genom samtliga organisatio-
ner var aktörernas tal om den unika ambitionen man hade med sin ledarut-
veckling. Aktören inom Bruket pekade på den särpräglade ambitionen att inte
ha en och samma ledarutveckling för alla chefer, utan att arbeta med olika
alternativ. Detta återfanns även i aktörens utsaga från Sjukhuset, där struktur-
erandet av ledarutvecklingen var just det som betonades. Inom Högskolan be-
skrevs den speciella ambition som att ledarutvecklingen var mindre normativ
och mer problematiserande, eller kritiskt granskande, i sitt angreppssätt på
ledarfrågor. Inom Industrin lyftes bland annat ambitionen att få med samtliga
chefer oavsett nivå fram som något unikt. Inom IT-företaget var det ambitio-
nen att satsa mycket på nya chefer som poängterades av aktören där. Slutligen
talade aktören inom Kommunen om en ambition i betydelsen uthållighet, det
vill säga att fortsätta med samma program över flera års tid.

Aktörernas tal om ambitioner kan betraktas som ett övergripande sätt att reso-
nera kring det särskiljande. Ambitionerna kan brytas ned i de aspekter av
utbildningskulturen som tidigare använts, närmare bestämt särdrag i form av
”Kursledning och utbildare”, ”Omfattning och plats”, ”Deltagare och delta-
gande” samt ”Innehåll”. Dessa fyra aspekter behandlades inte av samtliga aktö-
rer. Dessutom var det så att aktörerna inom två av organisationerna, Industrin
och Kommunen, lyfte fram ett flertal särskiljande drag, medan aktörerna inom
de fyra andra organisationerna pekade på färre särpräglade drag.

Ett särpräglat eller unikt innehåll i ledarutvecklingen lyftes emellertid fram av
aktörerna i fyra av organisationerna. Inom Bruket och Industrin talade aktö-
rerna om detta i termer av att de fokuserade på de organisationsinterna förut-
sättningarna såsom mål, värderingar, rutiner etc. Inom Högskolan talade aktö-
rerna om innehållet som att det fokuserade på ledarskap inom akademin. Det-
samma gäller för Kommunen där en av aktörerna sa: ”Här ska man förstå det
unika med att vara ledare inom Kommunen”. Innehållet i respektive organisa-
tions ledarutveckling präglades enligt dessa aktörer av de villkor som fanns för
ledarrollerna inom dessa specifika organisationer. Aktören från Högskolan ut-
tryckte sig bland annat på följande sätt:

Jag tror vår utbildning till formen liknar hur andra typer av program är

uppbyggda. Det tror jag. Däremot mer innehållsmässigt, eftersom så mycket

frågor knyts till universitetet som organisation, eller universitet som det kontext

man har att verka inom, så är det inte lika andra organisationers. Det går inte att

översätta på det sättet. Och dessutom tror jag att den här utbildningen är mindre

normativ än många andra. Det är inte en ledarskapsmodell man presenterar, det
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är inte ett rätt sätt att vara, eller att den goda ledaren är så här, eller att vår

organisation så skall ledarskapet se ut så här. Jag tror inte vår utbildning är lika

managementinspirerad som många program är. Det är min bedömning. Jag

tror utbildningen är mer kritisk och öppen och att man stöter och blöter mycket

fenomen och begrepp som florerar. Precis som man gärna gör inom akademin.

Man har ju anpassat ett sådant här program till den akademiska kulturen. En

vanligt inköpt managementutbildning på tio dagar skulle man inte få folk att

gå. På så sätt är utbildningen här unik. (…). Mycket av inslagen är anpassade

oerhört mycket till den egna organisationen och de förutsättningar som finns

här. Men inte utifrån en tanke om att det finns en ledarskapsmodell som är den

som alla prefekter borde ha eller något sådant där. Men att man ändå tar fasta

väldigt mycket på det specifika med universitetet som organisation. (Aktör

Högskolan)

Det var således bara aktörerna inom IT-företaget och Sjukhuset som inte talade
om innehållet i deras ledarutvecklingsprogram som något särpräglat.

Den bild som jag ovan givit av aktörernas föreställningar om ledarutveckling-
ens särprägel kan jämföras med det som behandlades i kapitel 8 på samma
tema. Det finns både avvikelser och överensstämmelser mellan dessa bilder.
Här måste man dock vara på det klara med att i avsnittet ovan uttalade sig
aktörerna främst om det särskiljande i relation till organisationer inom den
egna branschen. I det tidigare avsnittet om de organisationsspecifika variab-
lerna var jämförelsen gjord av mig och stod mellan de sex fallorganisationerna.
Det kan således vara på sin plats att återigen påminna om att (o)likheter inte är
absoluta utan i allra högsta grad relationella. Det framträder olika mönster
beroende på vilka organisationer som jämförs. Vad som blir särpräglat måste
ses i ljuset av just denna relation.

En fördjupning om innehållet i ledarutvecklingsprogrammen

Aktörernas uttalanden om vad som var särpräglat i deras ledarutvecklings-
program pekade mot att innehållet var ett centralt område. Detta ska då jämfö-
ras med den bild av innehållet som framkommit i de tidigare kapitlen. Där har
många innehållsliga likheter lyfts fram både för organisationerna som helhet
betraktade, men också som subgrupper. Av bland annat denna anledning an-
såg jag att en genomgång av ledarutvecklingsprogrammens innehåll kunde vara
på sin plats att redovisa här. Det blir en bild där likheterna utmanas. Men först
något om just dessa likheter.

Flera av de innehållsliga likheterna som behandlats i tidigare kapitel kan åskåd-
liggöras som i tabell 11, där tretton variabler som har med innehållet presente-





   

ras. Genom en snabb blick över tabellens olika celler får man ett intryck av att
samma innehåll förekommer i de flesta av organisationerna. Av 78 möjliga
celler är 68 kryssmarkerade, vilket indikerar att de olika innehållen återfanns
inom organisationernas ledarutvecklingsprogram. Detta kan ses som ett tyd-
ligt mått på likhet.

Tabell 11: Översikt över ledarutvecklingens innehåll i de olika organisationerna (ett
kryss i tabellen motsvarar att innehållet fanns i den aktuella organisationen)

Bruket Högskolan Industrin IT-företaget Kommunen Sjukhuset

Chefsrollen – att bli x x x x x x
arbetsgivarföreträdare

Omvärlden x x x

Organisationskännedom x x x x x x

Ledarrollen – att arbeta x x x x x x
genom andra

Personalfrågor x x x x x x

Grupper och x x x x x x
deras utveckling

Konflikthantering x x x x x x

Förändringsarbete och x x x x x
verksamhetsutveckling

Kommunikation x x x x

Målstyrning x x x x x

Självkännedom x x x x

Hälsoarbete x x x x x

Den egna utvecklingen x x x x x x

På variabelnivå fanns således gott om likheter mellan organisationerna. Men
även vissa olikheter var synliga. Det fanns exempelvis inte två organisationer
med en identisk innehållslig variabelprofil, utan samtliga organisationer hade
unika variabeluppsättningar. Lägg till detta att organisationerna kunde delas in
i subgrupper där den innehållsliga tyngdpunkten särskiljde dem åt. Jag syftar
då framförallt på uppdelningen av innehållet i två huvudområden – ledarskap
som organisationsledning kontra ledarskap som personalledning. Dessa resul-
tat är som jag ser det indikatorer på att bilden av likhet kan utmanas.

Variabelnivån utgör i sig en förenklad bild av det innehåll som de olika ledarut-
vecklingsprogrammen omfattade. De tretton variablerna som presenteras i ta-
bell 11 skapades av mig utifrån de olika organisationernas utbildnings-
beskrivningar. Uppräkningen av antalet innehållsliga teman i de olika organi-
sationernas utbildningsbeskrivningar var omfattande. I genomsnitt förekom
30 teman per organisation, med tämligen stor variation mellan organisatio-
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nerna.147 Till viss del var denna variation en fråga om detaljnivå i beskrivning-
arna, men det förklarade inte allt. Inom vissa organisationer förekom helt en-
kelt ett mer omfattande antal innehållsliga teman än inom andra. IT-företaget,
med sina 44 namngivna teman, försökte enligt min bedömning omfamna ett
mer omfattande innehåll än Bruket med sina 19 teman, för att välja ut de två
extremerna. Tilläggas bör också att det inte var några vattentäta skott mellan de
teman som förekom inom en enskild organisations ledarutvecklingsprogram.
Om beröringspunkterna mellan dessa olika teman berättade en konsult som
Bruket anlitade följande:

Dom kommer tillbaks och flyter ju in i varandra, liksom. Så att därför är det ju

svårt att säga att just nu håller vi på med det här och om fem minuter så börjar

vi med någonting annat. Det går liksom inte för allting handlar ju om ledarskap.

(Konsult Bruket)

Utifrån en mer omfattande och empirinära analys av de tretton variablerna i
tabell 11 kunde jag få fram ett mönster som var betydligt mer heterogent än
tabellen ger sken av. För så gott som samtliga innehållsliga teman förgrenade
sig organisationerna i det sätt på vilket dessa behandlades (se bilaga 9 för en
mer detaljerad genomgång). Organisationerna var helt enkelt olika när de ex-
empelvis behandlade innehållsliga teman om chefsrollen eller ledarrollen. De
behandlade olika delområden inom ramen för dessa övergripande rubriker,
och de avsatta dessutom olika mycket tid på de olika innehållen. Ett bra exem-
pel på detta utgör redan omnämnda Bruket respektive IT-företaget. Ledarut-
vecklingen i båda organisationerna omfattade ungefär tio dagar, men organisa-
tionerna har försökt få med olika mycket innehåll. Min uppfattning är att det
varierade hur detaljerat man behandlade dessa olika teman. Trycker man in
många olika innehåll på en kortare tid blir det per automatik en ganska ytlig
presentation av vissa områden.

Det finns vidare några innehållsliga teman som var specifika för respektive
organisation men som inte täcks in av någon variabel. Exempel på detta är det
som inom Bruket gick under rubriken ”Personlig planering”, eller ”Hanering
av underpresterande medarbetare” inom IT-företaget, eller ”Att möta media”
inom Kommunen, samt ”Mötesteknik” inom Sjukhuset. Dessa innehåll har
förts till en post ”Övrigt” som inte redovisats som en enskild variabel. De för-
stärker dock bilden av olikheter mellan organisationerna.

Sammanfattningsvis kan således konstateras att för så gott som samtliga
innehållsliga teman, som presenteras i tabellen 11, gick det att bryta ned dessa

147 När jag adderade ihop antalet teman från respektive organisation uppgick dessa till drygt 180
stycken, fördelat på Bruket 19, Högskolan 24, Industrin 23, IT-företaget 44, Kommunen 39
samt Sjukhuset 35.





   

och visa att organisationerna behandlade dem olika. Sådant som tidigare redo-
visats som likheter har kunnat utmanas genom en mer detaljerad analys. Det
förekom således en betydligt större variation bakom det som på variabelnivå
såg ut som likheter. Variablerna utgjorde i detta fall förenklingar och reduce-
ringar som dolde en mer komplex och mångfacetterad bild.

De sju övriga aspekterna av utbildningskulturen

Utfallet av de mer omfattande och empirinära analyserna som jag genomfört
av de sju övriga aspekterna följde i stort samma mönster som för aspekten
”Innehåll” ovan. Jag sammanfattar inte varje aspekt för sig, utan kommer här
att behandla mitt helhetsinryck.

Resultatet av den mer empirinära analysen av de sju övriga aspekterna utma-
nade mycket av det som i avhandlingens tidigare kapitel skrivits fram som
likheter, och ett mer heterogent mönster framträdde. De särskiljande dragen
hänförbara till organisationsnivån stärktes. Bilden som framträdde var att det
fanns många olika sätt att göra ledarutveckling på.148 Organisationerna såg
onekligen ut att ha specifika ledarutvecklingsprogram. Detta var till viss del
synligt redan då analysen utgick från variablerna. För sju av aspekterna hade
ingen av organisationerna identiska variabelprofiler. Det var bara för aspekten
”Examination” som likheterna mellan organisationerna var betydande och uti-
från den aspekten förekom två organisationer med identiska variabelvärden.
På det hela taget var det dock spännvidden mellan organisationernas sätt att
göra ledarutveckling som framträdde när fler detaljer ur empirin togs med i
analysen.

Låt mig avslutningsvis poängtera det självklara, nämligen att ju fler detaljer
man tar med i en jämförelse, desto större är sannolikheten för att man ska hitta
olikheter. Det är ovanstående genomgång ett bra exempel på. De (o)likheter
som framkommer i en jämförelse mellan organisationer är inte bara relationella
sett till vilka organisationer som jämförs. De kan också variera sett till hur
många detaljer från empirin som tas med i jämförelserna. Dock menar jag att
det finns ett värde med att utmana sådant som framställs som likheter. Inte för
att bortförklara dem som likheter, utan för att problematisera att de är likheter
under speciella förutsättningar. Likheterna är reduceringar som kan utmanas,
men som kommer att bli tydligt i kapitel längre fram menar jag att dessa likhe-
ter till trots är värda att fokusera.

148 I bilaga 9 återfinns några tabeller som ytterligare belyser de olikheter som fanns mellan
organisationerna (tabell 33-37).
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Passar ledarutvecklingen för chefer från andra organisationer?

Som tidigare presenterats besvarade aktörerna en fråga om deras interna leda-
rutveckling passade för chefer från andra organisationer. Svaren från de olika
organisationerna var nästan identiska. Aktörerna framhöll att det fanns vissa
inslag som var mycket generella och allmänt hållna, medan ledarutvecklings-
programmen som helhet bara passade för de chefer som fanns inom respektive
organisation.

Att aktören inom Bruket ansåg att den öppna kurs de skickade sina chefer till
även passade för andra chefer får anses som föga förvånande, men så här reso-
nerade samma aktör om deras interna seminarieserie:

Det är både och det där. Svaret får bli både ja och nej … (skrattar) … Nej men,

det är ju lite varierande innehåll och upplägg inom seminarieserien, så det finns

delar som även passar för andra. Till exempel dom externa föreläsarna vi använder

någon gång, dom ger ju allmängods och lite inspiration kan man säga. Det

kunde vem som helst säkert ha nytta av. Men nej på så sätt att det vi gör under

stora delar är att behandla specifika rutiner och förhållanden som bara gäller för

oss. Exempelvis våra värderingar och vårt sätt att genomföra utvecklingssamtalen.

Det tror jag ingen annan chef utanför vår organisation kan ha någon behållning

av. För det gäller ju bara vårt eget. (Aktör Bruket)

Aktören inom Industrin problematiserade frågan och menade att för chefer
inom koncernen fanns det mer att hämta än för chefer från exempelvis offent-
lig sektor. Dock betonades att programmet byggde mycket på växelverkan mellan
kursträffar och det egna skarpa arbetet, vilket i praktiken omöjliggjorde med-
verkan för externa chefer. Aktören inom Högskolan problematiserade i sin tur
svårigheter med erfarenhetsutbytet om cheferna var för olika, samt beskrev i
sammanhanget en förändring där ledarutvecklingen i deras organisation blev
allt mer organisationsspecifik:

Ja, alltså både ja och nej. Jag tror att när det gäller kunskapsdelar och dom generella

delarna så skulle chefer från andra organisationer definitivt ha behållning av det

här. Det är i stort sett samma inslag som dom andra ledarutvecklingsprogram har.

Jag skulle vilja säga både ja och nej alltså. Ja, till viss del. Men sedan i och med att

kursdeltagarna är akademiker från universitetet och det handlar mycket om

erfarenhetsutbyte så kan dom ibland då kanske … Ja, där kan det bli en missmatch

att man har så olika erfarenheter så att det kan bli lite svårt att förstå varandra. Det

skulle ta mycket tid att förstå varandra. (…). Men vi går ju mer emot en förädling

och en utveckling, det kommer mer och mer kunskap om, jag vill egentligen inte

kalla det akademiskt ledarskap, men ledarskap i akademin tycker jag är bättre. Så

får dom titta på det specifika. Och vi närmar oss det, vi blir ju duktigare och bättre





   

på att liksom penetrera frågorna lite mer situationsspecifikt. Det kan man ju ha

som vision också för den här kunskapsgenereringen som vi ju faktiskt håller på

med. Att den ska leda till en kunskap som är mer specialsydd där vi kan specifikt

fokusera på det som är särskilt viktigt med det här ledningssystemet, med den här

typen av struktur. Där är vi inte ännu tycker jag, men vi är på väg mot det. Och ju

mer vi utvecklar det då kommer det bli svårare och svårare för någon chef från en

annan organisation att gå det. (Aktör Högskolan)

Resonemang likt de ovan redovisade vittnade om att aktörerna uppfattade sina
respektive program som organisationsanpassade, om än i lite olika utsträck-
ning. Inte någon aktör verkade tro att chefer från andra organisationer skulle
ha god behållning av deras program fullt ut, just på grund av de specifika
organisationsvillkor som ledarutvecklingen inrymde. Inte ens aktörerna inom
organisationerna som gav en stor del av ledarutvecklingen med hjälp av externa
konsulter tyckte annorlunda i denna fråga. Aktören vid IT-företaget sa exem-
pelvis: ”Vi pratar ju om utgångspunkten i våra värderingar. Vi jobbar ju mycket
med de frågorna, och vår situation, branschens situations. Så allmän är den
inte att vilken chef som helst skulle ha behållning av den”.

Även de externa konsulterna från Bruket, IT-företaget samt Sjukhuset kom-
menterade detta förhållande på ett liknande sätt som aktörerna gjorde. Enligt
konsulterna fanns det större delar som var generella och passade för många
olika chefer, men att det trots allt var så att organisationsanpassningen gjorde
ledarutvecklingen särpräglad. Exempelvis framhöll konsulten vid Sjukhuset att
det var tänkbart att chefer från andra organisationer kunde ha visst utbyte av
kursen, men att det mest gällde de övergripande teman som kursen behand-
lade. Sättet som kursen genomfördes på medförde dock att dessa övergripande
teman blev alltför Sjukhusspecifika för att andra skulle ha behållning av dem.
Konsulten arbetade samtidigt med ledarutveckling i ett gruvföretag och kom-
menterade likheterna med Sjukhuset på följande sätt: ”Det är klart att visst är
det moment som ser tämligen likartade ut. Därför att det är samma frågor man
funderar på. Men uppdragen skiljer. Och kulturerna skiljer ju”.

Sammanfattande reflektion

De olika typerna av data som ovan presenterats har visat att det fanns en rad
särpräglade drag i de olika organisationernas sätt att göra ledarutveckling. Det
är dock inte frågan om en fullständig särprägel. Jag anser att metaforen om
skelettmässiga likheter men samtidigt unika drag fångar väl vad det verkade
vara frågan om. Också citatet från konsulten som Bruket anlitade ringar in
något centralt, nämligen att det verkar handla om vissa generella kunskaper
som när de tillämpas i de olika organisationerna får en särprägel.
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Vidare sprider, som jag ser det, bilden av aktörer som eftersträvade en viss
särprägel i ledarutvecklingen ljus över varför det uppstår olika utbildnings-
kulturer. Ingen aktör resonerade på ett identiskt sätt även om det fanns likheter
just i deras strävan att anpassa ledarutvecklingen till respektive organisations
förutsättningar.

Organisationerna som kontext framstår mot bakgrund av det som hittills pre-
senterats som mycket centrala för att förstå de olika ledarutvecklingssatsningarna.
De följande kapitlen kommer därför att fokusera på just organisationsnivån,
och där närmare bestämt aktörernas arbete. Där problematiseras aktörernas
bakgrund, deras handlingsutrymme och annat som berör aktörens betydelse
för ledarutvecklingen på organisationsnivå.
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10. AKTÖRERNAS BAKGRUND

Inom samtliga sex fallorganisationer fanns personer inom personalfunktionen
som hade till arbetsuppgift att skapa, genomföra och utveckla ledarutveckling-
sinsatserna. Här ska dessa aktörers, och till viss del de mest involverade externa
konsulternas, bakgrund i form av utbildningserfarenheter samt tidigare arbetsliv-
serfarenheter behandlas. Detta görs utifrån en tanke om att deras tidigare erfa-
renheter kan bidra till en förståelse för såväl skillnader som likheter i hur de gör
ledarutveckling. En homogen bakgrund för aktörerna borgar för, som jag tän-
ker mig det, större likheter i organiseringen av ledarutvecklingen. Detta medan
en heterogen bakgrund kanske mer ger förutsättningar för att aktörerna tagit
sig an arbetet med ledarutveckling på olika sätt.

En homogen utbildningsbakgrund

De i denna studie ingående aktörerna, och konsulterna som dessa anlitat för att
genomföra ledarutvecklingen, hade alla en liknande utbildningsbakgrund. För
det första kan man konstatera att samtliga var högskoleutbildade och vissa av
dem hade dubbla examina från högskolan. För det andra hade samtliga utom en
person sin examen från svenska högskolor, medan den som avvek hade sin från
ett nordiskt grannland. För det tredje hade samtliga sin utbildning inom något
eller några samhällsvetenskapliga ämnen. Det vanligaste var att de hade en bete-
endevetenskaplig utbildning, och bland dessa var en examen från P-linjen/P-
programmet klart överrepresenterade. Fem av aktörerna hade just denna speci-
fika utbildningsbakgrund från personalområdet. Vid sidan av beteendevetenskaplig
utbildning var examen i företagsekonomi den näst vanligaste inriktningen. Ofta
hade aktörer och konsulter med företagsekonomisk grundutbildning komplette-
rat den med kurser inom de beteendevetenskapliga ämnena.

Även om renodlade beteendevetare och företagsekonomer ibland framställs som
väldigt olika yrkesgrupper, med konkurrerande syn på hur organisationerna
ska styras och organiseras (humanistiska kontra ekonomiska ideal)149, har dessa

149 Se exempelvis Berglund (2002) om den konkurrens som existerar inom managementområdet
mellan ekonomer, ingenjörer och beteendevetare.





   

båda utbildningsbakgrunder flera beröringspunkter. Frågor om organisation
och ledarskap är vanligt förekommande inom såväl företagsekonomiämnet som
de ämnen som studenterna från P-linjen/P-programmet läser. Det förekom-
mer också att liknande kurslitteratur används inom dessa utbildningsin-
riktningar. Flera av aktörerna jag intervjuade talade oavsett utbildningsbak-
grund om vissa gemensamma ledarskapsteorier som de mött under
högskoleutbildningens gång. Denna likhet mellan de olika utbildningarna skapar
förutsättningar för att dessa personer tar sin an frågan om ledarutvecklingens
innehåll på ett inte helt unikt sätt, när de ställs inför en sådan uppgift i arbets-
livet. Genom sin likartade utbildningsbakgrund, där aktörerna fyllts med lik-
nande idéer om ledarskap och organisation, finns det ett frö för att likheter
mellan organisationernas ledarutvecklingsinsatser senare ska uppstå.

I kapitel 6 behandlade jag det utbildningskapital som arbetsgivarna efterfrå-
gade på de blivande cheferna. Termen utbildningskapital går naturligtvis även
att använda vid en beskrivning av aktörernas utbildningsbakgrund. I det här
fallet skulle det utbildningskapitalet beskrivas som en samhällsvetenskaplig
högskoleutbildning, företrädesvis med beteendevetenskaplig eller företagseko-
nomisk inriktning. Men till skillnad från platsannonsstudien vet jag inte om
det var detta utbildningskapital som arbetsgivarna satte värde på. Det som ovan
behandlats bygger endast på aktörernas egna utsagor. Men det är likväl det
utbildningskapital som aktörerna hade med sig in i sina respektive organisatio-
ner. Jag lämnar nu utbildningsbakgrunden för att istället fokusera på aktörer-
nas arbetslivserfarenheter. Även för detta avsnitt hade det varit möjligt att skriva
om de tidigare arbetslivserfarenheterna utifrån begreppet arbetslivskapital. Jag
väljer dock att hålla mig till begreppet arbetslivserfarenheter, då jag bygger på
aktörernas egna utsagor och inte vad arbetsgivarna haft för krav eller önskemål
när aktörerna rekryterades.

Gränsöverskridande arbetslivserfarenheter

Begreppet gränsöverskridande är laddat med en bild av personer som fysiskt
förflyttar sig över gränser till nya platser. Det jag främst syftar på här är hori-
sontella förflyttningar över olika organisationer inom arbetsmarknaden som
aktörerna kan tänkas ha gjort, inte vertikala förflyttningar inom ett och samma
organisationskontext. I gränsöverskridandet ligger också att aktörerna tar med
sig sina tidigare erfarenheter från en kontext över gränsen in i den nya kontexten.
I den nya organisationen sker ett möte mellan aktörens tidigare erfarenheter
och den nya organisationens rådande utbildningskultur. Aktören har då som
gränsöverskridare en potential att fungera som likriktare genom att försöka
använda de tidigare erfarenheterna i den nya organisationen.
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Jämfört med utbildningsbakgrunden var aktörerna mer heterogena i sina
arbetslivserfarenheter. Vissa av dem hade bytt arbetsgivare många gånger, medan
andra stannat länge på ett fåtal arbetsplatser. De skilde sig också åt huruvida de
enbart arbetat med personalfrågor, eller om de också haft andra arbetsuppgif-
ter. Vissa av dem hade erfarenheter som chefer med personalansvar, medan
andra inte haft något eget personalansvar. Ett par av aktörerna hade också hun-
nit prova på att arbeta som konsulter inom ledarutvecklingsområdet. De flesta
hade bytt arbetsplatser ett flertal gånger, men förvånansvärt ofta hållit sig inom
antingen privat eller offentlig sektor. Aktörerna hade sammantaget gjort betyd-
ligt fler byten mellan olika branscher inom en och samma sektor än mellan
sektorerna.

Aktörer hade således i samtliga fall bytt arbetsgivare och hade med sig erfaren-
heter om hur ledarutvecklingen från andra organisationer var upplagd och fung-
erade.150 I flera fall hade också aktörerna arbetat med ledarutvecklingsfrågor
även i de tidigare organisationerna. Det är således inte fel att påstå att de inlett
personalarbetet i de nuvarande organisationerna färgade av sina tidigare arbetsliv-
serfarenheter. De kom inte till respektive organisation som oskrivna kort när
det gäller ledarutvecklingsfrågor. Så här utryckte sig också en av aktörerna om
nyttjandet av de tidigare erfarenheterna:

Jag tog med mig erfarenheterna från chefsutbildningen från den tidigare

organisationen hit till Industrin. Jag tog med mig väldigt mycket av det jag gjort

tidigare, som jag tyckte var bra. (…). Jag hade med mig mycket idéer hit och jag

har använt samma typ av idéer. Och idéerna är inte baserade på att så här gjorde

man i den förra organisationen för att det var just den. Utan jag har mycket

mina funderingar i det som jag har läst och pratat med andra om, som ligger

långt från managementböcker och sådant. Det är mer andra funderingar. (Aktör

Industrin)

De andra aktörernas svar gick i liknande riktning, det vill säga de hävdade att
de tagit med sig idéer från de tidigare arbetsplatserna som påverkat dem i deras
arbete med den nuvarande ledarutvecklingen. Så här berättade en annan av
aktörerna om sitt inflytande på ledarutvecklingen utifrån de tidigare erfarenhe-
terna:

Stort inflytande. Därför jag har tillhört en grupp som haft speciell kompetens

om det här, och kanske har haft alltid … varit ganska uppdaterad … . Men

uppläggsmässigt tycker jag att det är en stor möjlighet att påverka innehållet.

150 I slutet av avhandlingsperioden visade det sig att flera aktörer som jag intervjuat lämnat sina
organisationer för liknande arbeten i andra organisationer, eller att kollegor till dem inom
personalfunktionen gjort detsamma. Detta kan tas som ett tecken på att de
ledarutvecklingsprogram som beskrivs här fått spridning även till andra organisationer.





   

(…). Jag tycker väl just nu så det är klart att jag är del i en liksom

likriktningsprocess när det gäller ledarskap på akademin i förhållande till andra

verksamheter. (Aktör Högskolan)

Aktörerna kan således sägas ha fungerat som gränsöverskridare och tagit med
sig idéer från den ena organisationen till den andra. Detta kan ses som en del i
de likriktningsprocesser som kan pågå mellan olika organisationer. I de organi-
sationer där externa konsulter nyttjades får dessa också anses fungera som
potentialer för en eventuell likriktning. Konsulterna rörde sig mellan organisa-
tionerna med en uppsättning idéer som de på olika sätt anpassade till den
aktuella organisationen de befann sig i. Men trots organisationsanpassningen
fanns där ett ramverk eller skelett av idéer som inte förändras så lätt. Konsul-
terna spred således vad de ansåg vara allmängiltiga idéer om ledarskap över
olika organisationer.

Hade aktörerna fritt fram att påverka organisationerna med idéer som de hade
med sig från tidigare arbeten och utbildningar? Nedan kommer aktörernas
möten med den tidigare utbildningskulturen i de olika organisationerna att
problematiseras utifrån vad de själva ansåg om sin potential att påverka.

Aktörerna om att fortsätta bygga på eller bryta med det
som varit

De ledarutvecklingsprogram som jämförs här hade aktörerna i de olika organi-
sationerna själva varit med att arbeta fram. Aktörerna hade således inte ärvt
ledarutvecklingsprogram som de sedan tvingats arbeta vidare med, och som de
inte ville vidkänna som deras skapelser. Samtliga aktörer utom en som inter-
vjuades hade dock arbetat med ledarutvecklingsfrågorna i de aktuella organisa-
tionerna i kortare tid än sex års tid. Det var bara aktören inom Sjukhuset som
hade arbetat betydligt längre tid än så. Denna sistnämnda aktör hade således
till skillnad från de andra aktörerna varit delaktig i den tradition som här kom-
mer att problematiseras. Frågan som här fokuseras är huruvida aktörerna, med
sina tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenheter, såg på den nuvarande leda-
rutvecklingen i förhållande till de tidigare satsningarna som organisationerna
gjort. Ansåg aktörerna att den ledarutveckling som de själva och deras kollegor
skapat, utvecklat och genomfört var ett naturligt steg inom ramen för en rå-
dande utbildningskultur, eller var det ett medvetet brott med en tidigare
utbildningskultur? När aktörerna själva talade om det som varit använde de
uttryck såsom tradition, kultur, samt utbildningshistoria. Själv använder jag
uttryck såsom tidigare utbildningskultur eller tradition för att beskriva det inne-
håll och det sätt att organisera ledarutveckling som varit förhärskande inom
respektive organisation. Fokus är således på det mönster i organisationen som
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aktörerna lyfte fram som kännetecknande för hur ledarutveckling bedrivits,
det typiska sättet som framträder när man blickade bakåt.

Varje organisation verkade ha haft sin egen speciella tradition när det gällde
ledarutveckling. Vissa av organisationerna var i detta avseende mer lika, men
ingen var identisk med någon annan. Exempelvis varierade traditionen i orga-
nisationerna utifrån om organisationerna satsat på interna och/eller externa
kurser, om deltagandet var mer eller mindre frivilligt, om personalchefen en-
sam bestämde vem som fick gå vilken kurs, om en fixering vid kurser som enda
typ av kompetensutveckling varit rådande, om alla chefer tvingats gå samma
kurs, om deltagarna och ledningen haft en negativ eller positiv inställning till
ledarutveckling, samt om en enskild kurs likt UGL dominerat som den vanli-
gast och kanske enda ledarutvecklingsinsatsen. En slående likhet över alla orga-
nisationerna var traditionen av att inte utbilda chefer innan de formellt klev in
i rollen som chef. Samtliga organisationers tradition kännetecknades av att
cheferna fick tillgång till ledarutveckling först efter det att de tillträtt chefs-
tjänsten.

Det fanns också några intressanta utvecklingslinjer som var, om inte generella
för samtliga organisationer, så åtminstone gällde för merparten av dem. Flera
av aktörernas berättelser vittnade om att:
– innehållet i ledarutvecklingen har gått från fokus på chefsrollen och dess

ansvar och befogenheter i juridisk mening till mer fokus på ledarskapsfrågor
i betydelse det sociala samspelet mellan chefen och medarbetarna.

– motståndet till eller ointresset av ledarutveckling hos gruppen chefer mins-
kat.

– tidigare ryckvisa och sporadiska (externa) satsningar ersätts av ledarutveckling
som sägs ha bättre kontinuitet och tydligare kopplad till organisationernas
övriga verksamhet.

– förkärlek till ledarutveckling i kursform utmanas eller kompletteras av andra
sätt att bedriva kompetensutveckling.

Ovanstående utvecklingslinjer kan sägas fånga något mer än den unika föränd-
ringen i en enskild organisation.

Nu åter till frågan om aktören fortsatt att bygga på eller bryta med den tidigare
utbildningskulturen som de ansåg fanns i sina respektive organisationer. Aktö-
rerna i samtliga fallorganisationer utom Sjukhuset beskrev sitt arbete med leda-
rutveckling som ett medvetet brott med, eller medveten förändring av traditio-
nen. Aktörernas uppfattning om möjligheten att förändra det som varit rå-
dande rådde det inga tvivel om:

Det kan naturligtvis vara så att det utvecklar sig en kultur så småningom som

fastnar i väggarna. Men de exempel jag har är mer personbundna. (…). Men det

är ju så att det leddes av en person som implementerade någonting och som så





   

småningom blev en del av kulturen. Det är så jag menar när jag säger att det är

personberoende. Min bedömning är att man kan ändra allt sådant, när som

helst, om man kommer in och har en bättre idé och har den förmågan och

drivkraften. (Aktör Industrin)

När jag kom hit var det här ett icke i anspråk taget område. Det var som en

oplöjd mark och jag valde att göra saker här. Jag kunde med gott samvete lämna

andra saker ifred därför att där fanns mycket kompetens. Det var ju så att det

här hade man inte gjort någonting åt. (Aktör Kommunen)

Den nuvarande ledarutvecklingen i dessa fem organisationer beskrevs således
inte som ett naturligt steg inom ramen för en långlivad tradition. Men det
gjorde å andra sidan inte heller aktören inom Sjukhuset. Där talade aktören
emellertid inte på samma sätt som de andra aktörerna om att förändra tradi-
tionen aktivt, eller att bryta med det tidigare. Däremot framhöll aktören
inom Sjukhuset att situationen förändrats så mycket att ledarskapet fått en
mer framträdande roll. Men inte att det var resultatet av ett aktivt och med-
vetet banbrytande arbete från aktörens sida. Det som skiljde aktören där från
de andra var också att aktören arbetat mycket längre tid med ledarutveckling
inom sin organisation än de andra aktörerna. Det är mycket möjligt att de
andra aktörerna lyfte fram vissa saker i traditionen för att tydligare framhäva
sitt eget bidrag, medan aktören inom Sjukhuset inte verkade ha detta behov
av att framhäva något nytt. Aktören inom Sjukhuset kunde också redogöra
för ett längre tidsperspektiv på ledarutvecklingen, medan aktörerna inom de
andra fallorganisationerna fokuserade mer på tidsmässigt näraliggande sats-
ningar.

Det var också tydligt att trots aktörernas utsagor om brott med traditionen, att
förändra det gamla, eller att marken var oplöjd etc. var det inte tal om någon
fullständigt brytning eller nytänkande i alla avseenden. Innehållet, omfattningen
eller formerna kanske förändrades, men tidpunkten för när chefer utbildades,
det vill säga först efter det att de axlat en chefsroll, levde kvar i samtliga fall-
organisationer. I de olika organisationerna fanns även andra aspekter av tradi-
tionen som levde kvar. Det som av aktörerna beskrevs som brott mot traditio-
nen var ett brott mot en del av denna, snarare än ett totalt brott.

När traditionen fokuserades blev det också tydligt att aktörernas arbete med
den nuvarande ledarutvecklingen kan tolkas som ett ständigt pågående föränd-
ringsarbete. Många av dem arbetade medvetet med att förändra hur ledarut-
veckling skulle bedrivas och vilket innehåll den skulle ha, att förändra det i
organisationen invanda sättet hur saker och ting görs. Exempelvis berättade
aktören vid IT-företaget att historiken var viktig för att förstå den situation
som omgav deras nuvarande ledarutveckling och arbetet med den. Begrepp
såsom ”… nytänkande …” och ”… brott mot traditionen …” återkom in-
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skjutna i aktörens beskrivning. Bland annat konkretiserades detta genom fram-
hållandet av en tydligare fokusering på ledarskapet snarare än chefskapet:

Jag har sagt att gamla utbildningen gick väldigt mycket på chefskap och de

bitarna, och det här att skapa IT-företagstänket på chefskapet. Jag vill ha en

tydligare fokus på ledarskapssidan och det var därför vi gjorde den här vändingen.

(…). Vi har inga chefer här som du förstått. Det är lite grand en symbolisk idé

också, men att vi jobbar med chefskapet utifrån en dimension, men att ledarskapet

är vägen att komma dit, till de mål som är uppsatta. Det är därför jag gjorde om

utbildningen förra året. För att avspegla det här nya. (Aktör IT-företaget)

Den tidigare traditionen var således med och påverkade aktörerna i deras ar-
bete med ledarutvecklingen. Historien verkade påverka aktörerna så att den i
sig blev till en sporre att förändra det som varit. Exempelvis berättade aktören
inom Bruket att från personalavdelningens horisont hade: ”…utbildnings-
historien påverkat oss mycket”. Och aktören utvecklade detta ytterligare:

Vår utbildningshistoria har spelat en roll i det här arbetet. Men inte kanske på

det sättet man tror. Den har spelat den rollen att vi försöker förändra den. Speciellt

det här kurseriet, att en kurs alltid är lösningen på ett problem. (Aktör Bruket)

Till det som behandlats tidigare i kapitlet kan jag foga att utbildningskulturen
verkar ha fortsatt att förändras efter det att den mesta empirin till denna av-
handling samlades in. När jag återvände till organisationerna en tid efter inter-
vjuerna hade aktörerna i tre av organisationerna (Bruket, Industrin, IT-företa-
get) påbörjat satsningar på ledarutveckling även för blivande chefer. I dessa
organisationer hade man trots den tidigare traditionen och motståndet till att
förbereda någon inför chefsuppdraget startat så kallade aspirantprogram. Leda-
rutveckling var således inte bara något man gav cheferna efter att de tillträtt.
Jag har tagit detta som ett ytterligare tecken på att även mycket typiska och till
synes grundläggande aspekter av en utbildningskultur går att förändra.

Sammanfattande reflektion

Aktörernas utbildningsmässiga bakgrund var tämligen homogen. De flesta hade
i grunden en beteendevetenskaplig och/eller företagsekonomisk högskoleut-
bildning. Deras arbetserfarenheter var mer heterogena, men liknade varandra
på så sätt att de fungerat som gränsöverskridare och fört idéer om ledarut-
veckling mellan olika organisationer som de arbetat i.

Utifrån aktörernas utsagor förändrade de med vissa beslut traditionen i sina
respektive organisationer och var medskapande i det nya. Aktörerna verkade





   

inte vara bakbundna av den tidigare utbildningskulturen, även om de berät-
tade att de tog hänsyn till den i sitt arbete. Och enligt de uttalanden som
aktörerna gjorde använde de sina tidigare utbildnings- och arbetslivserfaren-
heter i arbetet med att förändra ledarutvecklingen.
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151 Vilket de trots allt delvis har fått göra. Förutom aktörerna har jag även talat med ledningspersoner
från de olika organisationer samt i tre organisationer även externa konsulter. Dock har jag inte
regelrätt intervjuat några chefer eller representanter från chefernas fackföreningar.

11. AKTÖRERNAS
HANDLINGSUTRYMME

För att påverka ledarutvecklingen i en bestämd riktning krävs ett handlingsut-
rymme inom den aktuella organisationen. Jag har tidigare visat att ansvaret för
att skapa, genomföra och utveckla ledarutvecklingen låg på personalfunktionen
i de organisationer jag studerat. Vissa personer inom personalfunktionen, här
benämnda aktörer, hade ledarutveckling som sitt huvudsakliga ansvars- och
arbetsområde.

Fokus i detta kapitel är på det handlingsutrymme som aktörerna uttryckte att
de hade, det vill säga ett subjektivt eller upplevt handlingsutrymme. I samband
med detta kommer aktörernas kommentarer om andra intressenters påverkan
på ledarutvecklingen också att behandlas. Främst rör det sig om organisations-
interna intressenter, men även i de fall konsulter deltagit i ledarutvecklingen
kommer deras roll att belysas. Jag menar således att den påverkan aktörerna
tillskrev andra intressenter ger en bild av hur aktörerna såg på sitt eget hand-
lingsutrymme. De intressenter som här lyfts fram är ledningen, cheferna, che-
fernas fackföreningar, samt de externa konsulter som var involverade i ledarut-
vecklingsprogrammen.

Det som nedan redovisas om de olika intressenternas påverkan bygger huvud-
sakligen på data från aktörerna. Detta påverkar bilden av de andra intressen-
terna. Den bild av intressenterna som här presenteras skulle ha blivit en annan,
eller i alla fall modifierats något, om också dessa intressenter fick komma till
tals.151 Dock är syftet med att lyfta fram intressenterna inte främst att säga
något om dessa, utan att belysa aktörernas föreställningar om handlings-
utrymmet. Genom att aktörerna berättade om intressenternas påverkan på leda-
rutvecklingen sade de samtidigt något om sig själva. Det är främst så jag önskar
att detta kapitel ska läsas.





   

Aktörerna om det egna arbetet med ledarutvecklingen

Som berördes i föregående kapitel hade aktörerna inom samtliga fall-
organisationer varit med och skapat de ledarutvecklingsprogram som här foku-
seras. Ingen av aktörerna hade ärvt program från sina företrädare som de tving-
ats arbeta vidare med, men talade de om ledarutvecklingen i respektive organi-
sation som en skapelse av dem själva?

Gemensamt för aktörerna i samtliga organisationer var att de ansåg att både de
själva och de andra aktörerna vid personalfunktionen som arbetat med ledarut-
vecklingen, haft ett reellt handlingsutrymme att skapa ledarutvecklings-
programmen. Aktörerna framhävde dock inte sig själva, utan mitt intryck var
snarast att flera av dem var återhållsamma när de skulle tala om den egna insat-
sen. Exempelvis konstaterade personalchefen inom Industrin inledningsvis kort
och gott att: ”Jag har haft ett stort handlingsutrymme”. Detta uttalande kan
jämföras med vad en annan av aktörerna hade att säga om personalchefens
insats:

Personalchefen hade en jätteviktig roll i det här ledarprogrammet, överhuvudtaget

för att det kom igång och blev vad det nu är. Han hade en jättestrategisk roll i

det här arbetet. Hans hade stort handlingsutrymme att forma programmet

tillsammans med platschefen. Även om det hade blivit något form av

ledarprogram utan dom två, så tror jag inte att det hade sett ut så här. Det tror

jag inte. (Aktör Industrin)

När denna initiala återhållsamhet väl lagt sig  blev flera av aktörerna mer fri-
språkiga om sin egen påverkan på ledarutvecklingen. Exempelvis beskrev aktö-
ren inom IT-företaget sig själv som en mycket central aktör och använde så-
dana fraser såsom ”jag har lagt upp”, ”jag gjorde om”, ”jag ville ha” etc. som
underströk detta: ”Jag driver det här. Jag driver det här benhårt. I en värld som
kanske inte är helt mogen än”. Här följer ytterligare röster från några av organi-
sationerna som vittnar om att aktörernas upplevda handlingsutrymme, både
som individer och som grupp, var omfattande:

Ja, det här styr jag ju själv. Ja, jag har all frihet i världen när det gäller

ledarutbildningen. (…). Här kan jag ju säga, nej jag tycker att vi inte ska ha den

här längre. Jag skulle vilja att vi skulle rikta in oss på att ett annat sätt för våra

erfarna chefer. Då har jag en sån pass tyngd i mitt jobb att personalchefen kommer

att köpa det. Det vet jag. Och det jag vill lägga till och ta ifrån och så här det gör

jag ju själv i vårt program. (Aktör Kommunen)

Vårt eller mitt handlingsutrymme är väldigt stort. Vi får aldrig någon detaljerad

beställning utan vi får istället bara veta att det låter bra när vi presenterar något.

Vi har väldigt stort utrymme. (Aktör Sjukhuset)
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Aktörerna var noga med att framhålla att vissa beslut om ledarutvecklingen
inte var deras att fatta. Ledningen för respektive organisation hade det for-
mella beslutsmandatet för ledarutvecklingens vara eller icke vara. Bilden som
växte fram var att aktörerna gjorde jobbet och utformade programmen, men
de kunde inte ensamma fatta det formella beslutet om att genomföra pro-
grammen utan att ledningen stod bakom. Jag återkommer till det under nästa
rubrik.

Flera av aktörerna lyfte också fram den unika kompetens som de besatt inom
området ledarutveckling. En kompetens som inte fanns någon annanstans i
organisationen, och som därför skänkte dem visst handlingsutrymme. Exem-
pelvis argumenterade en av aktörerna från Högskolan att det var utifrån denna
kompetens som de kunnat vara utvecklingsdrivande och sätta sin prägel på
Prefektutbildningen:

Utifrån den kunskap som vi har. Det är flera som har en historisk kunskap, som

har sett alla olika varianter av ledarutbildningar. Det finns de som har lite mer

forskning bakom, eller åtminstone forskning bakom vad prefekterna ser som

behov av stöd och sådana saker. Vi har personer med erfarenhet från andra

verksamheter, andra organisationer. Men också stora behovsinventeringar, stora

utvärderingsarbeten som legat som underlag för att göra ett sådant här program.

Utifrån det, som styrt sådant som vilka teman som tas upp, men sedan utifrån

det, att skriva ned och planera hur det skall tas upp, där tror jag att det har varit

oerhört mycket de här utbildarna som har påverkat. I den fasen har personerna

på avdelningen påverkat oerhört mycket hur själva formerna på utbildningen

skall se ut. (Aktör Högskolan)

Aktörerna om ledningens påverkan

Förutom att intervjua aktörerna har jag i mina kontakter med respektive orga-
nisation också talat med olika ledningspersoner. Följande citat sammanfattar
ganska väl vad jag mötte i de organisationer där jag inledde mitt sökande efter
ledarutvecklingens aktörer bland personer inom den högre ledningen:

Högre chef: Om du är intresserad av lite mer detaljer kring vår ledarutveckling

är det inte mig du skall prata med.

Peter: Du har ingenting med den att göra alltså?

Högre chef: Jo, men kanske inte på det sätt som jag förstår att du är intresserad

av. Vi från ledningen står bakom den ledarutveckling som bedrivs här och vi ser

den som mycket viktig. Vi deltar också i vissa inslag och diskuterar med cheferna

om vad vi förväntar oss av dom. Men det är inte vi från ledningen som konkret

har utarbetat ledarutvecklingen. Det ansvaret ligger på vår personalchef och





   

personalavdelningen. Dom har presenterat ett koncept kan man säga som vi

sedan godkänt.

Peter: Skall jag tolka det som att det är dom som bäst kan beskriva hur

ledarutvecklingen tagits fram, vilket innehåll den har och sådana saker?

Högre chef: Korrekt!

Denna bild av förhållandet mellan ledningen och aktörerna inom personal-
avdelningen överensstämde med det som aktörerna sedermera delgav mig. Led-
ningarna hade varit med och påverkat ledarutvecklingen på flera övergripande
sätt. För det första genom att de givit aktörerna ett formellt uppdrag och delegerat
till dem att ta fram och genomföra ett ledarutvecklingsprogram. För det andra
genom de resurser som de avsatt för denna verksamhet. För det tredje genom
att sanktionera och godkänna det utarbetade programmet. För det fjärde ge-
nom sitt deltagande i programmen som utbildare. Dessa fyra teman behandla-
des av samtliga aktörer i de olika organisationerna.

Något förenklat kan man säga att en satsning på ledarutveckling genomgår tre
faser; en idéfas, en planeringsfas, samt en genomförandefas. Den bild av led-
ningens arbete över dessa faser som aktörerna gav pekade mot att ledningen,
oavsett organisationstillhörighet, haft störst påverkan under idé- samt till viss
del under genomförandefasen. Planeringsfasen, där utvecklingssatsningen kon-
kretiseras, lade sig ledningen inte alls i enligt aktörerna. Möjligtvis gav led-
ningen sitt samtycke till ett färdigt utkast som presenterades för dem. Hur
mycket och på vilket sätt ledningen hade påverkat under idéfasen samt hur
aktiva de varit i genomförandet varierade mellan organisationerna.

Till denna bild ska dock läggas att respektive ledning var långt ifrån en enhetlig
grupp ur aktörernas perspektiv. Inte sällan fanns det inom ledningen gruppe-
ringar som kunde ha olika åsikter i frågor som rörde ledarutvecklingen. Vissa
grupperingar och personer inom ledningen kunde exempelvis stödja och vara
intresserade av personalfunktionens arbete, medan andra var likgiltiga eller rent
av motståndare. I flera av aktörernas berättelser blev det dock tydliggjort att
den högste chefen var en extra viktig intressent:

Det som vår VD säger, det är lag. Det sätter sig väldigt hårt i organisationen.

Han har ju själv gått den långa vägen. Den rätta vägen framförallt. Vill man ha

något gjort så ska man få honom att säga det. (Aktör Bruket)

Citatet ovan var kanske det mest extrema uttalandet av aktörerna i denna rikt-
ning, men visade tydligt på att om den högste chefen ställde sig bakom sats-
ningen på ledarutveckling var det en viktig symbolhandling som skänkte aktö-
rerna handlingsutrymme.
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Ett uppdrag med stor frihet

Samtliga aktörerna berättade om ett tämligen nyvaknat intresse för ledarskaps-
frågor hos organisationsledningen. Det kunde dateras till någon gång under
1990- eller början av 2000-talet. I flera av organisationerna hade det förekom-
mit ledarutveckling långt tidigare. Aktörerna hävdade dock att ledningarna vid
denna tidpunkt började lyfta fram och betona vikten av ledarskapet som en
central faktor för organisationen på ett delvis nytt sätt. Följande citat är hämtat
från Bruket men kunde lika gärna vara taget från vilken av fallorganisationerna
som helst:

Sedan börjar man ju också inse i organisationen att ledarskapet spelar roll. Det

är ju ett första steg att komma till den insikten att det spelar roll hur ledarskapet

utövas. Det är nog något ganska nytt i vår organisation, i alla fall att det spelar så

stor roll att man måste arbeta med det. Att det påverkar tror jag att man har

vetat, men det har funnits andra saker som har påverkat så mycket mer, så då

har vi jobbat med att förbättra de här hårda sakerna. (Aktör Bruket)

Utifrån intresset att utveckla ledarskapet i organisationerna har ledningarna
givit aktörerna vid personalfunktionerna i uppdrag att ordna med ledarut-
veckling. Ett uppdrag som aktörerna enligt dem själva fått arbeta ostört med.
Här en röst på detta tema:

Det finns ett starkt intresse av att satsa på ledarskap hos folk från politiken och

från vår stadsdirektör. Det poängterar stadsdirektören ju ofta att det är en av

våra primära uppgifter. Så det finns ju en stark koppling och ett intresse för

ledarutveckling. Nånstans sitter det ju där med att om ledaren fungerar, då

fungerar förmodligen resten av verksamheten. (…). Så att jag menar hur vi gör

det, det bryr sig ju inte politikerna om. Vi brukar säga att politikerna de ska

syssla med vad och vi ska jobba med hur. De ska ju fullständigt strunta i vilka

program vi har och hur de ser ut. De ska kanske möjligtvis känna till dem men

de ska bara veta att vi göra nåt och i vilken riktning. Men inte nåt mer. (Aktör

Kommunen)

I ett par av organisationerna var samarbetet mellan aktörerna och enskilda
ledningspersoner mer nära. Det tydligaste exemplet på ett sådant intimt sam-
arbete utgjorde Industrin. Där beskrevs personalchefen och högste chefen som
två parhästar med en tydlig samsyn när det gällde att få igång ett ledarutvecklings-
program. Om relationen till den högre chefen berättade personalchefen att:
”… han kände mig rätt väl. Annars kanske det inte hade varit så lätt. (…). Det
är klart att det förenklar att vi kände varandra”. Om signalerna från ledningen
berättade personalchefen följande:





   

Ledningen var snabbt enig om att det här skulle göras. För det var rätt lätt. Både

jag och förre platschefen tyckte att det behövdes, så det blev inte så mycket

diskussioner kring det här. Det fanns en samsyn kring det här behovet. (Aktör

Industrin)

Trots denna närhet gav aktören inom Industrin uttryck för samma hållning
som aktörerna inom de andra organisationerna, det vill säga att friheten i upp-
draget varit betydande. Ledningsgrupperna har givit vissa direktiv, men dessa
verkade ha varit tillräckligt vida för att inte begränsa aktörernas tankar om
ledarutvecklingen i någon större omfattning.

God tilldelningen av resurser

De frihetsgrader som aktörerna hade i arbetet med ledarutvecklingen under-
stöddes också av de resurser som ledningarna i de olika organisationerna till-
sköt. Uttalanden likt ”… det har varit en särskild satsning med ganska gott om
pengar …”, ”Jag kan spendera lite, det får kosta”, eller ”… pengar var aldrig
någon frågeställning” återkom mellan organisationerna. Av aktörernas uttalan-
den att döma fanns bevisligen resurser både i form av tid och pengar att lägga
ned på ledarutvecklingen:

För ledarutbildningar finns det pengar avsatta, så där behöver vi inte sälja in

dem helt och hållet i organisationen. Utbildningen får kosta, men det finns ju

en ram att ta hänsyn till. Den får vi röra oss inom. Ramen är väl tilltagen men

det är likväl en begränsning kan man säga. (Aktör Sjukhuset)

Ramen som lyftes fram i citatet ovan behandlades också av aktören vid IT-
företaget när denna beklagade sig över den korvstoppning de tvingades till
under de första utbildningsdagarna. Men samma aktör kunde också berätta att
koncernledningen backade upp arbetet med ledarutvecklingen även när orga-
nisationen stod inför stora neddragningar:

Jag ska säga att vi hade utbildningsstopp under ett halvår och det enda vi körde

var Ledarutbildningen. Till mycket förtret hos många, att vi gjorde det. Men jag

ville inte stanna upp det. (Aktör IT-företaget)

Bilden som framträdde var att ledningarna indirekt påverkat aktörernas arbete
med ledarutvecklingen genom de resurser som de tillhandahållit.
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Aktörernas nära koppling till ledningen

I fyra av organisationerna satt personalchefen med i ledningsgruppen och i de
två övriga var personalfunktionen en stabsresurs kopplad till högsta ledningen.
Personalfunktionen kunde således betraktas som en del av ledningen, som mer
eller mindre tydligt givit sig självt i uppdrag att arbeta med ledarutveckling.
Den nära kopplingen mellan ledningen och aktörernas arbete återkom i samt-
liga aktörers utsagor, men på lite olika sätt. Här en röst från Bruket:

Ledningsgruppen har ju uttalat sig. Det är ju på direkt begäran av dom som vi

sätter igång med det nu. Däremot har ju dom fått ganska mycket input från mig

och från personalchefen, som liksom lobbat för det här ganska länge.

Förhoppningsvis är ju det tillsammans med allt annat som påverkar dem, att det

har blivit det. (…). Nu måste vi göra någonting har vi sagt rätt länge, och till slut

så ramlade myntet ner hos ledningsgruppen. (…). Vi har haft ganska stor möjlighet

att påverka. Men man får vara lite slug och springa på dom bollar som kommer.

Man får hålla sig framme och visa på och vara där och säga att när det hänt något

speciellt så, titta nu det kan vara det här och det här och knyta an till det hela tiden

och ha det i bakhuvudet hela tiden. Man får själv lyfta upp den här informationen.

Man ser vissa mönster som man får lyfta upp och sedan kommer det från något

annat håll och då gör man samma sak där. Titta på den här attitydmätningen! De

här siffrorna det ser konstigt ut och varför är det så här och vad tänker ni om det.

Så man måste lyfta upp frågan hela tiden. Och det gör ju vi. För det gör ju inte

ledningsgruppen själv på samma vis. De tycker förmodligen inte att det här är en

ledningsfråga om inte vi är där och lägger upp den på deras bord hela tiden. Till

slut måste de engagera sig för att de blir trött på oss. Så det är lite utmattningstaktik.

Och till slut så börjar de kanske tro på det till viss del. (Aktör Bruket)

Bilden som framträdde av ledningen som intressenter var således att de i reali-
teten gav aktörerna betydande frihetsgrader. Ledningens påverkan på ledarut-
vecklingen kan således sammanfattas med orden indirekt och övergripande.
Trots att ledningen fattade formella beslut om ledarutvecklingens vara eller
icke vara, gav aktörerna på intet sätt uttryck för att de var detaljstyrda av led-
ningen. Snarare gav vissa av dem uttryck för det motsatta. Här följer ett sådant
uttalande som får avsluta detta tema:

Jag tycker att vårt handlingsutrymme och vår påverkan har varit mycket stor.

Nästan för stor måste jag säga. Jag har saknat viljeinriktningen uppifrån. Det

tycker jag är så dumt, för man satsar så mycket pengar.  Man säger att man tror på

ledarutveckling, det är en jätteviktig faktor för oss, cheferna är nyckelpersoner och

så vidare. Men på vilket sätt? Vad vill vi med våra chefer? Vad vill vi med våran

ledarutveckling? Det är jag som skissat mål för varje del och tyckt, men det är

ingen som säger något egentligen. De håller väl med visserligen, men hur mycket

av det är läpparnas bekännelse? Vad är viljan från deras sida? (Aktör Kommunen)





   

Aktörerna om chefernas påverkan

Med begreppet chefer avses i detta avsnitt den större gruppen chefer på låg nivå
och mellannivå ute i organisationerna, och som uppbär personalansvar för en
större eller mindre grupp medarbetare. Denna intressentgrupp var också de
som utgjorde deltagarna i ledarutvecklingsprogrammen.

Under genomförandet mötte aktörerna, i rollen som kursledning/utbildare,
cheferna i egenskap av kursdeltagare. Att chefer som genomgick programmen
påverkade genomförandet genom sitt agerande där får sägas vara självklart.
Här kommer dock fokus vara på hur aktörerna ser på chefernas påverkan utö-
ver genomförandefasen.

Ett nyvaknat intresse och behov

Samtliga aktörer talade om ledarutvecklingen som ett svar på ett utbildnings-
behov som gruppen chefer ansågs ha. På så sätt kan chefernas sägas ha haft en
stor påverkan på ledarutvecklingen idé- och planeringsfas, åtminstone indi-
rekt.

Chefernas utbildningsbehov grundade sig, enligt aktörerna, på två förändringar.
För det första att chefsarbetet förändrats mycket de senaste åren och att man
numer i organisationerna talade om en ny chefsroll. För det andra hade också
chefernas önskan att delta i ledarutveckling ökat. Här följer en röst från Indu-
strin, men liknande uttalanden gjordes av samtliga aktörer:

Cheferna uttryckte ett behov av ny kunskap i samband med att det gjordes en

kraftig omorganisation samt att den nya personalpolicyn kom. Jag tror cheferna

började känna sig otillräckliga. Hur skall vi klara det här nu, med de nya kraven

som ställs? Vi måste ju rustas för att klara av det. (Aktör Industrin)

Aktörerna i samtliga organisationer beskrev dock gruppen chefer som en hete-
rogen grupp där efterfrågan av ledarutveckling varierade. Exempelvis berättade
aktören inom Högskolan att: ”Efterfrågan ser mycket olika ut. Många anser sig
inte ha något behov av utbildning medan andra faktiskt erkänner att de har ett
sådant behov”. Aktören inom Bruket hänförde denna olikhet till chefernas
anställningstid i organisationen samt deras inställning:

Man kan till viss del hänföra det till ålder, så har vi 66 procent som är över 46 år,

de kanske börjar luta sig tillbaks och de har jobbat där i 25 till 30 år och frågar

inte efter så mycket, för jag har varit chef så länge så det kan faktiskt jag. Medan

kategorien chefer som är 36 år och yngre ser lite annorlunda på de här frågorna.
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Man är inte främmande för dem, man pratar om sådana saker, vilket man kanske

inte gjorde på 60-talet när de här andra blev chefer. Idag är det vanligare att man

tittar på sig själv, vem är jag och hur hanterar jag personalen? Idag pratar man ju

om att kan man inte leda sig själv kan man inte heller leda andra, att det börjar

hos dig själv. Det tycker de äldre är lite farligt, det vill man inte riktigt prata om,

det finns ett motstånd hos de äldre att ta i frågorna på ett sådant sätt. Jag vet inte

om det beror på att de har just den åldern som de har, det är nog mer den

fostran som de fått i organisationen. Med automatik så är man äldre i den här

organisationen så har man varit här länge, och jag tror det är de som är nyckeln.

Det är inte åldern i sig utan tiden i organisationen som är avgörande. (…). De

yngre cheferna efterfrågar ledarskapsutbildning på ett helt annat sätt och de är

också öppna för att diskutera sitt eget ledarskap. (Aktör Bruket)

Aktören inom IT-företaget kunde vittna om att det parallellt med ett enormt
sug efter ledarutveckling bland chefsgruppen också fanns de som motarbetade
ledarutvecklingens vara i organisationen. Lägre chefer blev motarbetade av de-
ras närmsta högre chefer i organisationen, och det pågick en debatt om att man
ansåg klara sig lika bra utan ledarutveckling:

Och det anser jag att man inte gör. Men det är ju en trosbekännelse. Om man

inte har någon efterfrågan på det från våran sida så, eller om man inte ser ett

värde i det så är det inte värt någonting. Så det är ju också en fråga om vilken

inställning man har när man går in i det här. (Aktör IT-företaget)

Liknande tendenser var också synliga i flera av de andra organisationerna, men
hade i sak inte ändrat ledarutvecklingens vara eller icke vara. Däremot fick det
återverkningar för om ledarutvecklingen var ett reellt obligatorium eller ej för
cheferna.

Att cheferna var en heterogen grupp påverkade således aktörerna när de under
idé-, men också planeringsstadiet, skissade respektive ledarutvecklingsprogram:

Chefernas behov spelade roll på också ett annat sätt. Det är nämligen väldigt

skiftande nivå på det de har med sig i bagaget, på vad de har för tidigare

utbildningserfarenheter och grundutbildningsnivå. Vi har allt från de som inte

har något till de som har en rejäl högskoleutbildning med fortbildning på det.

Och de måste vi parera inom ledarutvecklingsprogrammet. Så det spelar roll

verkligen. Det påverkar. (Aktör Kommunen)

Det var således svårt att uttala sig om ett entydigt behov hos gruppen chefer.
Mer om det följer under följande två rubriker.





   

Chefernas signaler, aktörernas inventeringar

I samtliga organisationer hade aktörerna arbetat med någon form av kartlägg-
ningsarbete eller behovsinventeringar, för att klargöra chefernas utbildningsbe-
hov och på så sätt bättre kunna anpassa ledarutvecklingen till detta. Hur
kartläggningsarbetet bedrivits varierade mycket mellan organisationerna. I vissa
av organisationerna hade cheferna själva fått komma till tals mer eller mindre
direkt. Exempelvis inom Industrin, där första träffen i deras ledarutveckling
bestod av en kollektiv behovsinventering där cheferna fick berätta vad de ville
att programmet skulle innehålla:

Däremot så samlade vi alla cheferna i början på ledarprogrammet och sa att nu

skall vi dra igång. Vad är det ni vill lära er? Så fick vi en lång lista och listade upp

allt det jag hade listat ut redan innan, att det här skall vi nog jobba med. Fast nu

fick jag bekräftat att det här var viktigt. (Aktör Industrin)

De vanligaste var dock inte att aktörerna arbetade likt aktören vid Industrin,
utan att de förlitade sig på ett mindre kontaktnät av chefer som hjälpte dem
med att ringa in utbildningsbehovet.

I vissa organisationer förlitade aktörerna sig på andra källor än cheferna. Exem-
pelvis tog aktören inom Sjukhuset upp att: ”Vi försöker ändå grunda det i
något behov som är uttryckt på lite olika sätt.(…). Men jag vet inte om jag kan
säga att det alltid är cheferna som uttryckt behoven. Så är det nog inte. Det är
andra som uttalar sig å deras vägnar”. Detta behov fångade man dels genom
vad högre chefer ansåg att deras chefer behövde, dels vad medarbetarna sagt
om ledarskapet i de återkommande medarbetarundersökningarna.

Gemensamt för samtliga organisationer var att aktörerna sade sig kunnat avläsa
behovet genom egna observationer och erfarenheter av att ha arbetat i organi-
sationen en viss tid. Det framkom också tydligt att den bild som aktörerna fick
av utbildningsbehoven, inte behövde överensstämma med det cheferna eller
andra intressenter gav uttryck för. Aktörerna gav uttryck för att det ibland blev
en balansakt mellan dessa två delar. Aktörerna tolkade och stöpte om chefernas
önskemål utifrån sin kompetens på området. Här en röst från Högskolan:

Vårt kursinnehåll och upplägg påverkas i oerhört stor grad av chefernas önskemål.

Annars skulle vi inte få några som gick kursen. Det är en mycket central faktor.

Det är dialog med prefekterna själva om vad de tror eller tycker att utbildningarna

skall innehålla. (…) För i vår profession ligger att undersöka just behov,

önskningar, tankar, frustrationer, luckor, vad det nu är för någonting. Jag kan ju

som utbildare tycka att det här borde alla kunna och veta för att jag tycker det är

jättebra. Men nej, jag tror inte på en sådan modell. Och självklart gör man ju så
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att även om man pratar med folk och hör vilka behov som finns, så anpassar

man ju och lägger in, och kanske stöper om former och så där så att man tror att

det kan bli bra. Så det blir aldrig helt deras modell. Den skall bygga på en dialog

med dem det berör, det tror jag är bra. (Aktör Högskolan)

Att tolka chefernas utbildningsbehov

Samtliga aktörer sade sig vara påverkade av chefernas önskemål och behov.
Exempelvis framhöll aktören inom Bruket att cheferna önskade utbildningar
med liten del föreläsningar/teorier och: ”… stora inslag av att göra saker och
ting”. Aktören förtydligade ytterligare denna ståndpunkt bland cheferna:

Hur cheferna ser ut som grupp påverkar utformningen av programmet. Dels

det här att teorier inte är något som går hem i organisationen. Man måste anpassa

sig till dom. (…). Teoretisk utbildning ses inte som något bra i organisationen.

Att åka på kurs och bara sitta och läsa ser man inte som något bra. Här skall

man jobba och göra papper. (…). Att man får modeller eller teorier om saker

och ting på kurser som sedan kan hjälpa en att tänka, det är … det finns inte! Så

behandlar man inte frågor som inte är tekniska. För på något vis tror man inte

på att det finns modeller eller teorier för sådant där. För sådant där som ledarskap,

det är lite luddigt, flummigt och konstigt i mångas ögon. Teoretiskt resonemang

kring vissa delar i produktionen, det går, men inte för ledarskapet. För många är

fortfarande på nivån att det handlar om att … men herregud, det är han som är

dum, han fattar ju inte någonting. Och då är det svårt att föra ett resonemang

där man lyfter sig och tittar på något mer än enskilda personer. (Aktör Bruket)

Aktörerna från de andra organisationerna gav andra exempel, men gemensamt för
alla var att det handlade om tämligen övergripande önskningar från chefsgruppen.

Behovsinventeringarna, oavsett hur de genomfördes, verkade således alltid inne-
hålla ett stort mått av tolkningsarbete innan de kunde användas för att vägleda
aktörerna i arbetet med ledarutvecklingen. Ett tolkningsarbete som aktörerna
själva genomförde. Behoven som framkommit genom de olika kartläggninga-
rna var ofta väldigt allmänna och kunde lösas på flera olika sätt. Den heteroge-
nitet som fanns inom chefsgruppen bidrog även till att det inte var givet vad
cheferna önskade eller egentligen behövde. Utifrån dessa förutsättningar, samt
att aktörerna hade ett tolkningsföreträde, är det rimligt att beskriva chefernas
påverkan som mer indirekt. Inte i någon av organisationerna kan cheferna sä-
gas ha haft en direkt påverkan på ledarutvecklingens innehåll och organisering.
Sista ordet låg alltid hos aktörerna. Det var upp till aktörerna att själva avgöra
hur-frågan. Aktörerna hade på så sätt ett handlingsutrymme, även om de ansåg
att de påverkats av chefernas efterfrågan och behov.





   

Aktörerna om påverkan från chefernas fackföreningar

Det fanns en spridning i erfarenhet bland aktörerna när det gällde vilken roll
de menade att chefernas fackföreningar spelat när det gällde framtagandet av
den aktuella ledarutvecklingen. Exempelvis berättade aktören inom Bruket att
facket: ”… har vi inte hört av, vad det gäller det här i alla fall”. Fackförening-
arna hade inte varit drivande och krävt någon specifik ledarutveckling för sina
medlemmar. De hade inte heller kommit med synpunkter på innehållet i pro-
grammet när de var färdigt. Detta kan då jämföras med Industrin, där chefer-
nas fackförening tidigt uppvaktade aktören som nybliven personalchef och fram-
hållit att det fanns ett utbildningsbehov hos deras medlemmar. Dock hade
facket inte heller där varit med och påverkat organiseringen eller innehållet av
Ledarprogrammet:

Och redan första året när jag kom hit så blev jag uppvaktad av Ledarna,

fackföreningen för cheferna, som menade att vi måste få mera utveckling, vi

måste få mera utbildning och utbildning, utbildning, utbildning. Det kom nästan

med en gång och jag sa att vi skall säkert starta med det på något vis. För jag

kände att vi måste jobba med det. Efter rätt kort tid här så märkte jag att det är

en obruten mark. Men kravet fanns väldigt tidigt. (…). Ledarna har varit med

och haft synpunkter. De har inte haft så mycket inflytande på vad vi skall göra,

för jag brukar inte fråga facken på det viset. (Aktör Industrin)

I samtliga organisationer utom Bruket gav aktören uttryck för att chefernas
fackföreningar fungerat som en lojal men tämligen passiv bundsförvant när det
gäller satsning på ledarutvecklingen. Gemensamt för alla aktörer var vidare att
de inte ansåg att facket spelat någon aktiv roll i utformandet av de konkreta
programmen. Facken ansågs ha backat upp satsningen på ett allmänt plan,
men inte haft synpunkter på ett specifikt innehåll. Här en röst på det temat:

Facken har inte påverkat i någon större utsträckning. Inte på något annat sätt än

att även de applåderar det här med ledarutvecklingen på något sätt. De tycker

att det är viktigt att cheferna utvecklas, deras medlemmar. Men det är inte så att

de aktivt varit inne och påverkat. På ett sätt kan man nog säga att det ändå har

det, för det här förankras ju även fackligt, i våran samverkansgrupp. Så där har

de haft möjlighet att påverka, men jag tror inte det har varit något med det. Det

har inte varit något direkt påverkan, bara ett indirekt stöd från deras sida. (Aktör

Sjukhuset)

Inte någon av aktörerna uttryckte att det skulle vilja arbetat på något annat sätt
gentemot facket än vad de gjort. De verkade således ganska nöjda med att ha
facket som en passiv bundsförvant snarare än ett aktivt bollplank.
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Aktörerna om de externa konsulterna

I fyra av de sex organisationerna förekom olika grad av samarbete med externa
konsulter. Dessa konsulter hade enligt aktörerna påverkat ledarutvecklingen
betydligt mer än vad facken gjort. Men det var inte en påverkan som var helt
utanför aktörernas kontroll. Just genom valet av konsult menade aktörerna att
de påverkade det inflytande som konsulterna hade på ledarutvecklingen. I två
av organisationerna begränsades konsulternas påverkan genom att de aldrig var
ensamma med kursdeltagarna, utan det fanns alltid en organisationsintern per-
son närvarande.

Även om konsulterna hade olika roller i organisationerna betonade samtliga
aktörer att de noga övervägt valet att använda konsulter, samt vilka konsulter
man valt. Begreppet samsyn återkom flera gånger när aktörerna talade om detta.
Aktörerna talade också om detta i termer av en speciell upphandlingskompetens,
att noga välja ut de konsulter man ville skulle delta i ledarutvecklingen. Ge-
nom att använda kända konsulter, gärna som organisationen hade tidigare er-
farenhet av, och i upphandlingen vara noga med att specificera vad man ville
ha, undvek man enligt aktörerna en situation där man köpte grisen i säcken:

Vi gör en kravspecifikation, och den blir på rätt övergripande nivå. Och sedan

blir det ändå en diskussion med den konsult vi bestämmer oss för. Lite grand

om pedagogiken, lite om innehållet, så det är klart att man påverkas av dom.

För inte köper man konsulter som är helt blanka inte, utan dom har sin syn på

de här frågorna, sin erfarenhet och sina kunskaper. (Aktör Sjukhuset)

Aktören inom Bruket, som hade valt en lösning där man skickade iväg chefer
på en extern och öppen kurs, talade om att kursen ifråga uppfyllde de krav som
de hade. Att köpa in en sådan utbildning var inte konstigare än att man köpte
in delar till produktionen från andra underleverantörer. Det viktigaste var att
man fick det man ville ha, inte att man gjorde allt själv från grunden:

Det finns som du ser inget exempel på någon intern utbildning i de mjuka

delarna av ledarskapet. Vi har ingen sådan utbildning. Däremot har vi tittat

över innehållet i de här andra externa utbildningarna och haft ganska mycket

diskussioner om att vi skall ta in de rätta utbildningarna. Vi har egentligen

censurerat ganska mycket på personalavdelningen. Vi har sökt efter kurser som

har en teoretisk grund, en form av kvalitetsstämpel. (…). Vi har ett antal

leverantörer som vi har kvalitetssäkrat eller som vi har använt och tycker att de

är bra, som man också kan vara säker på att deras utbildning bygger på någonting.

Det de lär ut måste bygga på någonting. Det får inte bara vara en samling

erfarenheter staplade på varandra för att någon där råkat vara chef. Det måste

finnas en grundteori. (Aktör Bruket)





   

Samma aktör framhöll dock att den lösningen i sin tur också innebar att man
inte hade full kontroll och påverkan på vad som skedde under genomförandet,
men detta sågs inte som något negativt. Var man missnöjd kunde de alltid byta
till en annan utbildningsgivare som var mer lyhörd.

Konsulternas påverkan verkar har varit störst i genomförandet av ledarutveck-
lingen, men också i samband med planeringen. Såväl aktörerna som konsul-
terna återkom gång efter gång till det ömsesidiga givandet och tagandet som
verkade ha påverkat deras samarbete kring ledarutvecklingen. Här följer två
uttalanden från IT-företaget, men som lika gärna kunde vara hämtade från
exempelvis Sjukhuset:

Det är klart de har påverkat litegranna innehållet och form. Alltså jag har pratat

om syfte och mål och då har de kommit med förslag på hur det kan göras. Så det

är klart att det är ett ömsesidigt förhållande. (Aktör IT-företaget)

Vi har viss frihet i upplägg och innehåll men detta har vi stämt av med

personalchefen. (…). Vi har relativt omfattande kontakt med personalchefen,

vid planering och uppföljning av respektive utbildningsblock. Det här sker via

personliga möten och per telefon. (Konsult IT-företaget)

Sammanfattande reflektion

Aktörernas upplevda handlingsutrymme har ovan belysts. Både direkt genom
att de talat om sitt eget handlingsutrymme, och indirekt via den bild de gav av
andra intressenters påverkan på ledarutvecklingen. Bilden av aktörerna som
solitärer som helt på egen hand arbetat med ledarutvecklingen får inte stöd av
det som ovan lyfts fram. Aktörerna verkar ha påverkats framförallt av ledningen
och cheferna inom organisationerna. Dessa intressenter kan betraktas som
organisationsinterna krafter som påverkat aktörernas arbete. Även den påver-
kan som de externa konsulterna haft i några organisationer har lyfts fram. Kon-
sulterna kan betraktas som yttre krafter, närmare bestämt influenser från om-
världen, som påverkat aktörerna och ledarutvecklingen.

Denna påverkan från olika intressenter verkar dock inte bakbundit aktörerna
och gjort dem till passiva administratörer som gått i någons ledband. Tvärtom
verkar de ha haft en stor frihet att sätta en prägel på ledarutvecklingen och
agera konstruktörer. Deras upplevda handlingsutrymme verkar onekligen ha
varit betydande. Och som aktören vid Bruket uttryckte det hela, de verkar ha
sprungit på dom bollar som kommit i deras väg. För att fortsätta
fotbollsmetaforen, verkar aktörerna ha sprungit på bollarna och slagit passningar
till ledningen, som i sin tur passat tillbaks och öppnat upp för aktörerna att
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självständigt dribbla mot mål. De har på så sätt både själva skapat och av led-
ningen fått ett reellt handlingsutrymme att påverka ledarutvecklingen. I och
med att aktörerna i flertalet av organisationerna tillhörde ledningsgruppen,
kan de till viss del sägas ha väggspelat med sig själva och på så sätt skapat ett
handlingsutrymme.

Det är möjligt att argumentera för att aktörernas subjektiva föreställningar om
ett reellt handlingsutrymme i kombination med ett formellt och objektivt hand-
lingsutrymme skapar bra grund för att påverka ledarutvecklingen i en organi-
sation. Detta skulle i sin tur medföra att vissa föreställningar som dessa aktörer
har, om exempelvis ledarskap, kan få genomslag i ledarutvecklingsprogrammen.
Nästa kapitel behandlar just den frågan.
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12. FÖRESTÄLLNINGAR OM
LEDARSKAP HOS AKTÖRERNA

I detta kapitel beskrivs föreställningar om ledarskap som aktörerna och de ex-
terna konsulterna gav uttryck för. Tanken bakom att göra en analys av dessa
föreställningar baseras på två försanthållanden. För det första att en aktör med
ett reellt handlingsutrymme kan sätta sin prägel på ett ledarutvecklingsprogram.
För det andra att den prägel som aktören sätter till viss del är påverkad av de
föreställningar och idéer om ledarutveckling och ledarskap som aktören har.
En analys av aktörernas föreställningar kring ledarskap kan således bidra till en
fördjupad förståelse av de enskilda utbildningskulturerna.

Bakom varje satsning på ledarutvecklingen menar jag således att det finns vissa
föreställningar, i betydelsen antaganden, om ledarskap hos aktörerna. Jag har
vidare utgått från att dessa föreställningar kommer till uttryck i aktörernas sätt
att tala om och diskutera kring ledarskap. Vidare benämner jag dessa föreställ-
ningar om ledarskap emellanåt för ledarskapsyn.

Nedan kommer aktörernas ledarskapsyn att diskuteras utifrån fyra positioner
som benämns leaders are made, not born, det generella ledarskapet, det specifika
ledarskapet, samt det personliga ledarskapet. Dessa fyra positioner är mina kon-
struerade kategorier utifrån den ledarskapsyn som kom till uttryck genom ak-
törernas sätt att diskutera ledarskap. Dessa positioner ska således ses som ren-
odlingar av idéer, uppfattningar eller perspektiv som framträdde i aktörernas
sätt att resonera. Det är dock inte detsamma som att dessa renodlade positio-
ner skulle överrensstämma med hur enskilda aktörer själva såg på sina föreställ-
ningar om ledarskap. Inte heller menar jag att en aktör bara kan ge uttryck för
en position. Enligt mitt synsätt har det varit fullt möjligt för en och samma
aktör att inom ramen för en ledarskapsyn växla mellan det jag här benämner
för olika ledarskapspositioner och kombinationer av dessa.

Leaders are made, not born

En ledarskapsposition som hela tiden låg underförstådd i aktörernas sätt att
resonera var den om att chefer kan lära sig ledarskap. De utgick i sina resone-





   

mang från en grundläggande föreställning om att leaders are made. Ingen av de
intervjuade förde fram några idéer om motsatsen, att ledarskap skulle vara nå-
got medfött som inte kan påverkas med utbildning – leaders are born. Tvärtom
talade de om ledarskap som ett kompetensområde, som cheferna kan bli bättre
på att behärska genom att bland annat delta i utbildningar. Cheferna betrakta-
des som en utbildningspotential som organisationerna försökte ta i anspråk
och nyttja, ett verktyg de försökte slipa.

Det kanske inte är förvånande att aktörerna hade dessa idéer om ledarskap.
Snarare hade det varit förvånande om de fått ihop sin egen roll i ledarutvecklings-
sammanhang med idén om ledarskap som något medfött. Eller som en av ak-
törerna uttryckte det: ”Om man inte tror att man kan lära sig ledarskap tror jag
inte att man skulle jobba med de här frågorna”.

De följande tre positionerna ska ses som underkategorier till denna position.
Närmare bestämt fokuserar de sambandet mellan ledarskap och kontext. Hur
särpräglat eller generellt ansåg aktörerna att ledarskapet i deras respektive orga-
nisationer var?

Det generella ledarskapet

En av aktörerna inom Industrin uttryckte sig om ledarskapet med orden: ”Jag
kan inte komma att tänka på något alldeles speciellt med att vara ledare på
Industrin, utöver att vara chef någon annanstans”. Inom Kommunen, som i sig
var en organisation som inrymde många olika verksamheter, gav en av aktö-
rerna också uttryck för liknande idéer om ledarskap genom bland annat föl-
jande uttalande om deltagarna:

Det som slår dem allihopa att trots att det är så olika förutsättningar, trots att vi

är så olika och gör så olika saker så är likheterna betydligt fler i det som innebär

att vara chef och ledare. Vi har väldigt olika förutsättningar, vi gör olika saker,

men att vara chef och ledare är i mångt och mycket samma sak. Det är mycket

samma glädjeämnen och frustrationer, mycket samma sak i det vi håller på med,

samma frågor vi brottas med, samma syn på saker ändå när det kommer till

kritan. Det var läckert. De tyckte att det var en häftig upplevelse. Det berikade

verkligen att de kom från så olika håll. (Aktör Kommunen)

Uttalande likt dessa kan hänföras till den ledarskapposition som jag benämner
för det generella ledarskapet. Kännetecknande för denna är att ledarskapet anses
vara lika oavsett organisation. Synsättet förnekar inte att det finns omgivnings-
faktorer, men verkar utgå från att det som har betydelse för ledarskapet är så
lika över organisationsgränserna att ledarskapet blir att betrakta som något ge-
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nerellt oavsett kontext. Det som betonas här är att det handlar om relationen
mellan chefen och dennes personal. Det är det som är mest avgörande för vad
som är att betrakta som ledarskap enligt det här sättet att resonera. Argumenta-
tionen kännetecknas av att det är samma frågor, samma svårigheter, samma
glädjeämnen som chefer mellan olika organisationer lyfter fram när de berättar
om sitt arbete utifrån personalansvaret. Det generella ledarskapet är på sätt och
vis en idé om ett icke kontextberoende ledarskap.

Det specifika ledarskapet

En annan av ledarskapspositionerna benämner jag för det specifika ledarskapet.
Till skillnad från det generella ledarskapet betonas här att relationen mellan
chefen och dennes medarbetare inte kan förstås lösryckt från sitt kontextuella
sammanhang. Visserligen har alla chefer personalansvar, och det finns enligt
detta sätt att resonera vissa likheter med hur det ser ut i andra organisationer,
med det avgörande är de specifika förutsättningarna som råder i en enskild
organisation. En extrem variant av detta synsätt skulle vara att hävda att ledar-
skapet är något så organisationsspecifikt att det är svårt att ens tala om det som
ett meningsfullt begrepp som kan användas i jämförelse med andra organisa-
tioner. Som synonym till benämningen det specifika ledarskapet kan uttryck likt
det kontextuella ledarskapet eller ett särpräglat ledarskap användas.

Uttalanden av aktörerna som utgör en grund för denna position förekom ofta.
Aktörerna resonerade om att det fanns vissa specifika förutsättningarna i de
olika organisationerna som gjorde ledarskapet särpräglat. Exempelvis lyfte ak-
tören vid Bruket fram att cheferna har skiftgående personal, att verksamheten
är väldigt maskinfokuserad, samt att personalen har en låg utbildningsnivå men
en lång intern upplärningstid. Aktören vid IT-företaget lyfte å sin sida fram
den fysiska distansen mellan chefen och medarbetarna, det vill säga att medar-
betarna nästan aldrig är på kontoret och man inte har daglig kontakt med
varandra. Här följer en röst från Högskolan på detta tema:

Det är mycket som är speciellt jämfört med näringslivet, men framförallt de här

förutsättningarna. Det vill säga att det oftare är en duktig forskare som blir

prefekt, inte att man är en duktig chef. Det tidsbegränsade ledarskapet. Och att

man inte fortsätter i en karriär uppåt, utan man kliver tillbaka. Det är speciellt,

i alla fall en speciell förutsättning för ledarskapet. (…). Erfarenheten av

universitetskulturen är nödvändig för att vara prefekt. Att kasta sig in och bli

prefekt utan att vara medveten om kulturen, ja det är lika med självmord i

sådana fall. Det kommer inte gå för en sådan person. Man negligeras eller

dumförklaras om man till exempel använder näringslivets termer när man talar

med professorer och lektorer på institutionen. Det är oerhört viktig att kunna





   

kulturen så som det ser ut idag. Så nog tror jag att det är specifikt. Jag tror ju att

ledarskapet inom akademin är något speciellt. Inte bara, självklart inte, men att

det krävs en form av kunskap om kulturen för att kunna vara ledare, för att bli

accepterad som ledare. (Aktör Högskolan)

Uttalanden likt detta återkom hos samtliga aktörer, men även hos de anlitade
konsulterna. Exempelvis lyfte den av Sjukhuset anlitade konsulten fram att det
som var mycket speciellt med ledarskapet inom sjukvården var den näst intill
fientliga inställningen till ledningsfrågor som där rådde. Konsulten menade att
sjukvården i detta avseende var en mycket speciell organisation att utöva ledar-
skap i, jämfört med de organisationer inom näringslivet som han arbetat med.

Det var också tydligt att aktörerna vid Högskolan, Kommunen och Sjukhuset
inte ansåg att offentlig sektor utgjorde något enhetligt kontext, utan att det
fanns stora skillnader i ledarskapet inom en sådan avgränsning. Aktörerna inom
Industrin samt Bruket talade också om skillnader i ledarskap mellan länder
som kontext. Aktören i den sistnämna organisationen jämförde den svenska
delen av organisationen med den finländska med följande ord:

Tittar man på ledarstilarna så skiljer det mycket. Det går mot mer likhet men

det är fortfarande ganska olika. Demokratin kom mycket tidigare i Sverige. Det

är den svenska modellen stuket på alltihopa. Men jag tror det är lite mer uppstyrt

i Finland. Och vad det beror på vet jag egentligen inte. Kanske har de med deras

samhällshistoria att göra. Närheten mellan Finland och Ryssland, det var en

helt annan tid och situation än den vi i Sverige haft. I Finland bestämmer chefen

i högre utsträckning utan någon demokratisk process, och det blir inte alltid så

lyckat. (Aktör Bruket)

Det personliga ledarskapet

Den fjärde och sista ledarskapspositionen som här presenteras benämner jag
det personliga ledarskapet. I likhet med det generella ledarskapet kännetecknas
denna position av att kontexten inte anses spela någon avgörande roll för hur
frågor om ledarskap ska förstås och förklaras. Här tas dock dessa idéer steget
längre och bortser helt från omgivningsfaktorer, det vill säga även relationen
till medarbetarna. Det som istället tillmäts betydelse är vem ledaren är som
person, dennes styrkor, svagheter etc. Detta synsätt leder lätt tankarna mot
psykologiska förklaringar till hur chefers ledarskap ska förstås. Att det skulle
finnas likheter i ledarskapet mellan cheferna i en organisation, bransch eller
sektor som är kopplade till förutsättningar utanför chefernas själsliv finns inte
med i argumentationen. Ett sådant kontextuellt sätt att resonera är utifrån denna
position inte intressant då ledarskap är och förblir något mycket personberoende,
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om än inte något medfött och statiskt likt leaders are born. Ledarutveckling blir
här främst en fråga om individutveckling/personlig utveckling – var befinner
sig individen utvecklingsmässigt och hur kan vi stötta denna person så att hon
eller han utvecklas ännu mer?

Denna position kopplar jag också ihop med det som tidigare behandlats om
den innehållsliga aspekten av utbildningskulturen, närmare bestämt temat om
självkännedom och uttalanden likt att: ”… för att kunna leda andra måste du
kunna leda dig själv”, som flera av aktörerna och konsulterna gjorde.152 Men
det fanns även andra uttalanden som låg till grund för denna position. Exem-
pelvis argumenterade aktören inom Industrin för att de skillnader i ledarskap
som fanns inom den egna organisationen, men också mellan olika organisatio-
ner inom deras bransch, var hänförbara till just individnivån:

Jag tror det är mer personorienterat än branschorienterat. (…). Jag tycker att

ledarskapet inte skiljer sig så mycket, utan det är mer personberoende. Vem är

det som är chef och hur sätter den personen sin prägel? (Aktör Industrin)

Idén om det personliga ledarskapet kommer inte bara fram hos de som föresprå-
kar dessa, utan också i uttalanden hos skeptiker eller motståndare. Exempelvis
framhöll aktörerna inom Högskolan att ledarskap alltid fanns i ett samman-
hang, och att ledarutveckling enligt deras synsätt följaktligen blev något annat
än att bara fokusera på individutveckling i en snävare mening:

Men vad jag tycker är viktigt och som ju kanske är på väg att bli en liten

nyansförändring det är väl att ändå relatera mycket starkare till verksamheten.

Att det handlar om medarbetare och medarbetarskap. Det handlar om en

verksamhet om att man har vissa saker man ska göra och man ska leva i en

omvärld och så vidare. Så att inte bara göra det till en individuell utveckling,

sofistikerad individutveckling. Ledarskap handlar inte bara om det. (Aktör

Högskolan)

En sammansatt ledarskapsyn

Dessa tre senaste redovisade ledarskapspositionerna behöver inte, men kan
kopplas till uttalanden från en och samma person. De utesluter således inte
varandra i praktiken, utan tar som renodlingar fasta på olika saker. Positio-
nerna är således att betrakta som komplementära inom ramen för en samman-
satt ledarskapsyn. Exempelvis talade en av aktörerna inom Kommunen om att

152 Se bilaga 9 under rubriken ”Självkännedom”.





   

de ser på ledarskap som en process som startar hos individen (det personliga
ledarskapet), för att därefter fokusera på relationen till medarbetarna (det gene-
rella ledarskapet). En process som i sin tur sätts in i den specifika kommunala
verksamheten och dess omvärld (det specifika ledarskapet). På ett liknande sätt
talade konsulten som Bruket anlitade om tre pusselbitar, att leda sig själv (det
personliga ledarskapet), att leda andra (det generella ledarskapet), samt att leda
verksamhet (det specifika ledarskapet). Dessa två exempel motsvarar som synes
de tre positionerna, och de inryms inom en och samma ledarskapsyn hos dessa
aktörer.

Det vanligaste var dock att aktörernas uttalanden inte gav uttryck för idén om
det personliga ledarskapet, utan de fokuserade på de likheter och skillnader de
såg mellan olika kontext. Exempelvis resonerade aktörerna inom Bruket, Hög-
skolan samt Industrin kring att ledarskap på en nivå kan avkontextualiseras
och betraktas som något generellt. Det var enligt dessa aktörer möjligt att dis-
kutera vissa problemställningar (kommunikation, rekrytering, mobbning,
utvecklingssamtal, grupputveckling, lönesättning etc.) oavsett organisation.
Samtidigt framhöll dessa aktörer att dessa generella delar av ledarskapet måste
sättas in i ett sammanhang, där det i olika organisationer finns speciella villkor
för cheferna att ta hänsyn till. Ibland delar organisationerna vissa förutsätt-
ningar med varandra, men ingen organisation är den andra lik. Därför blev
ledarskapet också kontextberoende och något specifikt i deras resonemang.

Överhuvudtaget var det inte någon av intervjupersonernas utsagor som jag kan
tolka som ett renodlat antingen – eller – synsätt vad gäller dessa frågor, det vill
säga att antingen är ledarskap något generell, eller något specifikt. Snarare får
det sägas vara regel att aktörerna utgick från ett både – och – synsätt, att det
fanns både något som var generellt för ledarskap mellan olika kontext, samti-
digt som det var möjligt att se ledarskapets specifika dimension för en enskild
organisation. Ett uttryck för denna balansgång mellan idéerna om ett generellt
respektive ett specifikt ledarskap åskådliggörs av följande uttalande från aktören
vid Högskolan:

Jag har väl varit mer inriktad på att hävda att skillnaderna är överdrivna, alltså

dom är uppförstorade. Dom är lite granna märkvärdiggjorda också därför att

det ingår i hela den akademiska kulturen att man förfinar och förädlar och

spiller över mycket på självbild och på annat, på hur man betraktar sig själv och

omvärlden. Så jag tycker att den har varit överdimensionerad den här

uppfattningen. Och då bakom det så tycker jag då att man kan se att när man

kommer ner till någon slags kärna i olika frågeställningar så är det ju samma

typer av problem och dessutom ganska generella organisatoriska problem,

ledarskapsproblem, där man analyserar och beskriver. Och dom kan förstås på

ett sätt som liknar problem i andra verksamheter. Och det talar ju för att

skillnaderna är mindre än vad dom beskrivs. Det har ju varit min utgångspunkt
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och det tycker jag fortfarande. Men sen har jag ju blivit mer och mer medveten

om att man måste också beakta, och det gäller ju inte bara universitetet specifikt,

men universitetet är en sån stor organisation och en sån speciell verksamhet i

samhället. Det har en sån speciell roll och plats, så att man måste också våga se

det unika med universiteten som verksamhet. Det är någonting som skiljer sig

från all annan typ av verksamhet i samhället och har en otrolig lång historisk

tradition och ja, också en väldigt speciell funktion i samhället i stort. Och har

odlat en särart, och den särarten måste man också lära sig att tolka och förstå

och också diskutera. (Aktör Högskolan)

Trots en likhet mellan aktörerna att de gav uttryck för flera positioner låg tyngd-
punkten i deras resonemang lite olika fördelat. Dels fanns en grupp, som star-
kast representerades av aktörerna inom Bruket, Högskolan samt Sjukhuset,
som menade att det trots vissa ytliga likheter med andra organisationer, var det
specifika ledarskapet det som var viktigast att lyfta fram. Dels hade vi de konsul-
ter153 som Bruket, IT-företaget och Sjukhuset anlitade, samt aktören inom In-
dustrin, som i sin tur resonerade omvänt – visserligen finns det olika förutsätt-
ningar i olika organisationer, men det är ändock likheterna i ledarskapet som är
det betydande, det generella ledarskapet. Ledarskapet ses där som mer likt än
olikt. Följande är ett uttalande på detta sistnämnda tema:

Det finns en rad ledarkompetenser som är nödvändiga i de olika ledarroller som

finns. I generella termer är det mer likheter än skillnader i den kompetens som

behövs. Det viktiga är att det sker en anpassning av ledarskapet utifrån individerna

i organisationen, deras kompetens och motivation, samt att det sker en anpassning

till företagets vision, mål, värderingar, strategier och så vidare. (Konsult IT-

företaget)

Att det krävdes olika typer av ledarskap inom olika typer av organisationer
ansåg aktören vid IT-företaget vara självklart, men betonade samtidigt att det
fanns något grundläggande i ledarskapet som var av mer generell karaktär. Det
sistnämnda ansåg aktören var det fokus som tydligast genomsyrade deras leda-
rutveckling, även om viss organisationsanpassning förekom. Att IT-företaget
använde samma externa konsultföretag i alla de nordiska länder man var verk-
samma inom, vittnade också om en syn på ledarskap som något mer generellt
än landsspecifikt.

De likheter i ledarskap som de flesta aktörerna lyfte fram rörde likheter med
organisationer inom samma bransch. Det var med den typen av organisationer

153 Att just konsulterna framhöll detta är inte förvånande. Det vore väl snarast en fundamental
självmotsägelse att arbeta som konsult i olika organisationer med ledarutveckling om man
samtidigt framhöll att ledarskapet är mer specifikt än generellt. Konsulterna har dessutom
ekonomiska intressen i att upprätthålla föreställningen om ett generellt ledarskap.





   

man ansåg att det fanns liknande förutsättningar för ledarskapet. Lite förenklat
kan man säga att ju abstraktare aktörerna blev i sina resonemang om ledarskap,
desto mer likheter fann de med andra organisationer. Ingen av aktörerna som
representerade organisationer inom privat sektor framhöll dock likheter i le-
darskap med organisationer inom den offentliga sektorn, eller omvänt.

Vidare kan det inom en och samma organisation rymmas en heterogenitet i de
förutsättningar som råder för ledarskapet. Aktörerna från Kommunen lyfte
fram detta vid ett flertal tillfällen. Det är således inte så enkelt att ledarskap är
något homogent inom de sex fallorganisationer som här studerats. Organisa-
tionerna är visserligen tydligt definierade på ett sätt, men inte nödvändigtvis
efter ett kriterium som säger att det skall vara lika förutsättningar och villkor
för alla chefer inom dessa kontexter.

Att det rådde olika förutsättningar inom samma organisation för ledarskapet
fick bland annat konsekvenser för ledarutvecklingens innehåll inom IT-företa-
get och Kommunen. Där framgick att aktörernas ambitioner med ledarutveck-
lingen var att den i sig skulle vara en hjälp för att skapa och sprida ett synsätt på
ledarskap som något generellt för respektive organisation. Genom ledarutveck-
lingen skulle deltagarna få en bild av att det fanns något som förenade dem
med andra chefer inom respektive organisation. På så sätt kan man säga att
ledarutvecklingen i dessa organisationer förmedlade en synsätt på ledarskap
som något specifikt för ett avgränsat kontext. Så var också fallet i de fyra andra
organisationerna, även om de inte delade den uttalade ambitionen att göra så.

Sammanfattande reflektion

Utifrån aktörernas uttalanden om ledarskap har jag identifierat fyra ledarskaps-
positioner, som får sägas utgöra uttryck för en tämligen sammansatt och kom-
plex föreställning om ledarskap. Aktörernas föreställningar gick att hänföra till
flera av de ledarskapsynerna. Samtliga aktörer utgick ifrån idén om att  leaders
are made, not born, och gav uttryck för det som benämnts det generella ledarska-
pet respektive det specifika ledarskapet. Om än med lite olika dragning åt endera
positionen. Just att aktörernas ledarskapsyn verkade inrymma dessa
komplementära idéer menar jag genererade utrymme för att de var med och
skapade ledarutvecklingsinsatser med såväl vissa övergripande likheter som spe-
cifika drag. Detta bygger på en tanke om att den prägel som aktörerna sätter på
ledarutvecklingen till viss del är påverkad av de föreställningarna som aktö-
rerna har.

Om aktörernas ledarskapsyn omfattar idéer om ett generellt respektive ett spe-
cifikt ledarskap har de potential att aktivt bidra till att ledarutvecklingsinsatserna
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inte blir identiska kopior, utan kommer ha lokala variationer. Vissa idéer och
tankesätt ansåg aktörerna passade i flera organisationer, men de ansåg också att
dessa idéer måste anpassas till den specifika organisationen. Resultatet blir en
lokal variant av något mer generellt. Detta är som jag ser det ett sätt att förstå
varför det uppstår olika utbildningskulturer med vissa övergripande likheter
men också specifika drag.

Något som inte behandlats uttryckligen ovan och som bör tilläggas var mitt
intryck av att det i de organisationer där jag intervjuat flera aktörer, fanns en
samstämmighet i synen på ledarskap. Hypotetiskt skulle man kunna tänka sig
att dessa aktörer hade olika ledarskapsynsätt, men det har jag inte kunnat av-
läsa i deras uttalanden. Mitt intryck har snarare varit att aktörerna var nära
kollegor som öppet hade ventilerat sina föreställningar om ledarskap och ledar-
utveckling sinsemellan. Det ligger utanför min studie att avgöra huruvida dessa
gemensamma föreställningar var ett resultat av dessa diskussioner, eller om de
var grundlagda redan genom de tidigare studierna eller arbetslivserfarenheter-
na. Jag kan bara konstatera att det ena inte behöver utesluta det andra.





   





 .         

13. ATT HÄMTA IDÉER FRÅN
OCH PÅVERKAS AV OMGIVNINGEN

I tidigare resultatkapitel har jag berört att det verkade finnas en del tidstypiska
idéer inom den svenska arbetsmarknaden, som de olika organisationernas leda-
rutveckling kan sägas vara ett uttryck för. Jag har också presenterat att aktö-
rerna genom sina arbetslivserfarenheter agerat som gränsöverskridare och tagit
med sig idéer om ledarutveckling från en organisation till en annan. Aktörerna
kan på sätt och vis sägas ha förkroppsligat omvärlden genom sina tidigare erfa-
renheter och använt omvärldserfarenheterna under tiden de arbetat med leda-
rutvecklingen inom fallorganisationerna:

Jag har ju jobbat mycket med utbildningsfrågor förut och jag har tittat väldigt

mycket på bland annat hur det senaste företaget jag jobbade åt, deras

ledarskapssynsätt och hantering av de här frågorna. Jag har jobbat många år

inom två andra företag också och tittat på deras synsätt. Men det ligger längre

tillbaks i tiden, men jag har tittat mycket på det senaste företaget som är väldigt

succéssfulla med det de gör. (Aktör IT-företaget)

Här ska temat om aktörens förhållande till omvärlden utvecklas. Fokus är inte
på aktörernas personliga arbetserfarenheter, utan istället på den roll som om-
givningen spelat under tiden aktören befunnit sig i den aktuella organisatio-
nen.

Utgångspunkten för detta avsnitt är således att aktörerna och deras organisa-
tioner inte existerar i ett vakuum. Varje organisation har en omvärld som på-
verkar organisationerna på olika sätt. De existerar i ett samhälle med en arbets-
marknad där vissa idéer om ledarutveckling helt enkelt är i omlopp. Den över-
gripande frågan som kommer att undersökas är hur aktörerna talade om hur de
påverkats av dessa idéer från omvärlden i arbetet med ledarutvecklingen. Var
det någon specifik del av organisationernas omvärld som de framhöll hade
påverkat dem mer än andra? På vilket sätt har den delen av omvärlden påver-
kat? Har aktörerna aktivt själva sökt inspiration från omvärlden, eller mer eller
mindre tvingats att reagera på signaler från omvärlden?





   

Idéer från närliggande kontext

Aktörerna verkade allt som oftast söka efter idéer i omvärlden om hur de kunde
arbeta med ledarutvecklingen. Samtliga sa något i stil med att: ”… man får
någon liten idé här och någon liten idé där …”, eller att: ”… jag sneglar åt alla
möjliga håll och jag sneglar både inåt och utåt och uppåt och neråt …”. Dock
var aktörerna noga med att i sammanhanget betona att idéerna som de häm-
tade utifrån inte kopierades rakt av. Idéerna fungerade mer likt impulser som
hjälpte dem att tänka nytt kring arbetet med ledarutvecklingen.

Det verkade vidare som att de flesta av idéerna hämtades från närliggande kon-
text inom den svenska arbetsmarknaden, det vill säga från organisationer inom
samma bransch som den egna organisationen. Samtliga aktörer hade också
upparbetade nätverk med andra ledarutvecklare, företrädesvis från organisatio-
ner inom samma bransch, som de träffade och utbytte tankar och idéer med:

Vi har ju samverkan och träffas ju en gång om året, personalchefer och vissa

specialistfunktioner. (…). Jag har bollplank med andra kommuner. Ungefär

kommuner i vår egen storlek. Ja, jag försöker hitta och titta och se … Man ska

ju titta och se, vad finns det här? Vad har man dragit för erfarenhet av det där

då? Så att man inte gör samma misstag själv. Och sen ger man ju också. (Aktör

Kommunen)

Utbytet av idéer mellan organisationerna kunde också gå till som inom Sjuk-
huset, där aktören nyttjade centralorganisationen Landstingsförbundet. Denna
källa användes på så sätt att aktören: ”… kan ringa dit och höra om de vet. Och
de har kunskap om vad som pågår i landet på ett annat sätt än vad vi själva har.
Så det är en bra informationskälla ändå”. På detta sätt fick de indirekt reda på
hur andra landsting arbetade med sin ledarutveckling.

Den branschinterna arbetsdelningen

Under mitt inledande sökande efter lämpliga ledarutvecklingsprogram att stu-
dera rörde jag mig trevande på olika hierarkiska nivåer. Den bild som växte
fram ur det kartläggningsarbetet pekade mot att ledarutvecklingsfrågor först
och främst var en branschintern angelägenhet, med vissa likheter inom sektore-
rna. Bilden jag fick var att det fanns ett antal nivåer av ledarutvecklingsaktörer
inom de olika branscherna. Mellan dessa nivåer fanns en vertikal arbetsdel-
ning, där den högsta nivån (bransch-/koncernnivå) koncentrerade sig på topp-
chefsutbildning, medan de specifika organisationerna oftast hade frihet att sköta
ledarutvecklingen av chefer på de lägre nivåerna (med IT-företaget som ly-
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sande undantag). Inom vissa av organisationerna, exempelvis Kommunen, fanns
dessutom aktörer på arbetsplatsnivå.

Inom respektive bransch förekom oftast någon arbetsgivar- eller koncern-
organisation, som arbetade med ledarutveckling för chefer på toppnivå. För
Sjukhustes del spelade Landstingsförbundet denna centrala roll. Landstings-
förbundet gav viss ledarutveckling för högre chefer inom landstingssektorn och
bedrev också ett forsknings- och informationsspridningsarbete om ledarskap,
som kom de lokala organisationerna till godo. På ett liknande sätt arbetade
Svenska Kommunförbundet inom den kommunala sektorn.154 De försökte inte
minst utbildningsmässigt måna om cheferna på toppnivå, det vill säga kommun-
direktörer och förvaltningschefer. För Högskolan hade Högskoleverket intagit
en liknande roll. Dock var detta en tämligen ny företeelse när denna studie
genomfördes, så någon konkret utbildning hade inte kommit igång. Ett ge-
nomgående tema var således att det inom fallorganisationerna tillhörande of-
fentlig sektor, fanns en central nivå som satsade på toppchefsutbildning, medan
de lokala organisationerna koncentrerade sig på utveckling av chefer på låg
nivå och mellannivå. I detta sammanhang kan också Statens Kvalitets och
Kompetensråd nämnas som en central aktör inom det statliga området. Rådet
inrättades år 1999, som en stabsmyndighet till regeringen, och har som upp-
gift att stödja statliga myndigheters verksamhetsutveckling genom bland annat
chefsutvecklingsprogram.155

För de tre fallorganisationerna som återfanns inom näringslivet var bilden nå-
got mer blandad än för de tre organisationerna från offentlig sektor. Inom såväl
Bruket, Industrin som IT-företaget satsade respektive koncernledning på ett
toppchefsprogram för en mindre och exklusiv skara. Aktören inom Industrin
hade själv genomgått toppchefsprogrammet som koncernen organiserade och
kommenterade det på följande sätt:

Det är kvalificerat och det är jättebra, men det är så jävla lite. Det är sexton

gubbar kanske av tvåtusen chefer totalt. Det är ju ingenting. (…). Det är rätt

fascinerande. Man satsar på de högsta cheferna, som har den högsta pressen på

sig, och som egentligen inte alltid orkar använda sina kunskaper. Och så är de

ensamma i sin organisation så det är rätt låg sannolikhet att det blir någon

förändring. Men det är som sagt en annan femma. (Aktör Industrin)

154 Här fanns också Skolverket samt Socialstyrelsen som från centralt håll hade åsikter om ledarskapet
inom specifika delar av den kommunala organisationen. Svenska Kommunförbundet fokuserade
dock inte bra på en viss del av organisationen, utan på de högre chefsnivåerna generellt.

155 Ansvarig för chefsutvecklingen vid KKR så sent som i juni 2004 var Monica Wåglund vars
avhandling om ledarutveckling inom sjukvården jag refererat till i kapitel 2. Nämnas kan också
att KKR (2004) genomfört en kartläggning av utbildningsorganisationer som sysslar med
chefsutbildning inom offentlig sektor i olika länder.





   

De tre näringslivsorganisationerna var såldes lika när det gällde på vilken nivå
toppchefsutbildningen organiserades. Däremot fick Bruket och Industrin sköta
sin chefsutveckling på låg nivå och mellannivå lokalt, till skillnad från IT-före-
taget där koncernen organiserade även den. Det var följaktligen knappast tal
om någon vertikal arbetsdelning inom IT-företaget på samma sätt som i de
andra organisationerna. Till denna bild kan också fogas att Bruket, genom den
branschorganisation som de var medlemmar i (Skogsindustrierna), ägde ett
utbildningsföretag som bland annat erbjöd ledarutveckling för första linjens
chefer. Där hade således det horisontella samarbetet över koncerngränsen gått
längre än i de andra två organisationerna.

Den yttersta företrädaren för de tre fallorganisationer från privat sektor, Svenskt
Näringsliv, verkade inte vara någon aktör inom ledarutvecklingsområdet. Föl-
jande är utdrag ur en e-postkorrespondens mellan mig och en person som ar-
betade med kompetensfrågor inom Svenskt Näringsliv:

Peters e-post: Jag är intresserad av om Svenskt Näringsliv, i egenskap av företagens

företrädare:

1) ger egna ledarutvecklingskurser för chefer inom olika företag?

2) är delägare i något utbildningsföretag som sysslar med ledarutveckling?

3) på annat sätt än 1) och 2) arbetar med ledarutvecklingsfrågor inom svenskt

näringsliv?

Svaret från Svenskt Näringsliv: Svar på dina frågor är

1. nej

2. nej

3. nej

Att skapa, genomföra och utveckla ledarutvecklingsprogram för chefer på olika
nivåer verkade Svenskt Näringsliv lämna till de olika företagen och deras
branschorganisationer att ombesörja. Detta till skillnad från föregångaren SAF,
som historiskt spelat en central roll för ledarutvecklingen inom det privata
näringslivet.

Ovanstående bild av den branschinterna arbetsdelningen på ledarutveckling-
sområdet stärker ytterligare bilden av att aktörerna främst hämtade sina idéer
om ledarutveckling från liknande kontext som de själva tillhörde. Det var inom
dessa kontexter som aktörerna hade upparbetade kanaler och var vana att sam-
arbete om frågor som rörde ledarutveckling. Till viss del fanns liknande drag
inom organisationerna från offentlig respektive privat sektor, men det var trots
allt branschen som verkade vara det sammanhållande.
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Ett exempel på ett möte hämtat från högskolevärlden

Aktörerna inom Högskolan fick precis som de andra aktörerna många idéer via
det nätverk man hade med kollegor inom samma bransch. En av aktörerna
kommenterade det på följande sätt:

Vi träffar utbildare från andra universitet ganska ofta och diskuterar med dem

hur de jobbar, vad de står inför, problem och möjligheter och sådan saker. Plus

att vi haft inne folk från andra universitet på olika etapper under utbildningen,

att berätta om något speciellt som man gjort på ett annat universitet. (Aktör

Högskolan)

Jag deltog och observerade ett tvådagarsmöte mellan ledarutvecklare inom högs-
kolesektorn i februari år 2002. Till denna nätverksträff hade ett 25-tal ledarut-
vecklare från 13 olika högskolor, samt ett par representanter från Högskole-
verket, slutit upp. Ett program hade i förväg utarbetats som bestod av en del
föreläsningar, men också stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte
lärosätena emellan. Det övergripande temat var ”Akademiskt ledarskap” och
några av programrubrikerna var: ”Behövs ledarutveckling?”, ”Hur rekryterar vi
prefekter?”, samt ”Presentation av högskoleverkets rapport rörande lednings-
utveckling vid universitet och högskolor”. Ett par representanter från olika
högskolor fick också chansen att presentera mer i detalj hur de arbetade med
ledarutveckling inom just sina högskolor.

Jag slogs framförallt av två saker under dessa dagar. För det första att organiser-
ingen av och innehållet i de olika högskolornas ledarutvecklingsprogram varie-
rade mycket. Trots att man arbetade i organisationer av samma art, fanns det
ett handlingsutrymme för aktörerna att lösa ledarutvecklingsuppgiften på många
olika sätt. En av deltagarna uttryckte att: ”Någon form av ledarutveckling finns
på alla högskolor, men det ser väldigt olika ut”. Ledarutvecklarna själva talade
om dessa olika sätt att göra ledarutveckling i termer av Luleå-modellen, Göte-
borgs-modellen etc. För det andra slogs jag av att det trots denna olikhet ver-
kade finnas ett starkt behov hos ledarutvecklarna av att få ta del av andra
högskolors sätt att göra ledarutveckling. Dels för att bekräfta att man själva
inte var helt fel ute, dels för att ta med dessa idéer hem till sina respektive
organisationer och prova dem där. Högskoleverkets nationella studie av leda-
rutvecklingens tillstånd inom högskolesektorn presenterades för deltagarna och
genererade mycket positiva omdömen. Denna studie verkade således fylla en
viktig funktion för de enskilda ledarutvecklarna. Från Högskoleverkets sida
framhölls också att ett av syftena med studien var att utifrån kartläggningen
stimulera till aktivitet på lokal nivå. Man ville sprida bilder av ledarutvecklin-
gen som enskilda högskolor kunde hämta inspiration ifrån. Ambitionen sades
vara: ”Ett konstruktivt förslag till fortsatt utveckling”, men absolut inte att
centralstyra all ledarutveckling från toppen, eller att inrätta nationella kurser





   

för prefekter. Dock kommer man inte ifrån att Högskoleverkets studie onekli-
gen kunde tänkas fylla en likriktande funktion inom sektorn, om än inte tving-
ande så åtminstone starkt normativ.

Ledarutvecklarna diskuterade också vissa trender som de tyckte sig se över
organisationsgränserna. Bland annat uppehöll de sig länge vid att det tidigare
stora motståndet mot att delta i ledarutveckling hos de akademiska ledarna,
verkade ha ersatts av en större öppenhet och nyfikenhet. Ledarutvecklarna ta-
lade om detta som ett nytt klimat för ledarutveckling inom högskolan. Träffen
som sådan avslutades med att man skissade för var och när man skulle träffas
och diskutera nästa gång.

Det var således inte den första och inte heller sista gången, som detta nätverk av
ledarutvecklare inom högskolesektorn träffades och utbytte erfarenheter. Ex-
emplet är dessutom långt ifrån unikt. Även aktörerna från de andra organisa-
tionerna deltog i liknande sammanhang där de träffade kollegor som arbetade
med ledarutveckling.

Idéer från mer avlägsna kontext

I jämförelse med det täta utbyte av idéer som organisationerna hade med sina
systerorganisationer, var utbytet med organisationer inom andra branscher och
sektorer mer sparsamt. Samtliga aktörer hade visserligen kontakter med leda-
rutvecklare inom mer avlägsna kontext, men dessa kontakter verkade inte vara
lika frekventa, eller lika betydande för dem. Ingen av aktörerna verkade heller
ha något utbyte med organisationer utanför den svenska arbetsmarknaden. Inte
ens aktörerna inom de tre organisationerna som ingick i internationella kon-
cerner antydde något sådant. Utbytet hade således en klar nationell framto-
ning.

Inte heller förekom något egentligt utbyte mellan organisationerna i privat res-
pektive offentlig sektor. Dessa sekundära kontexter verkade i sig vara för hete-
rogena för att erbjuda något meningsfullt utbyte för aktörerna. Det var bara
aktörerna inom Högskolan respektive Kommunen som sade sig ha ett begrän-
sat utbyte med ledarutvecklare från organisationer inom den andra sektorn.
Inte någon av aktörerna inom organisationerna från den privata sektorn gav
uttryck för att det skulle vara meningsfullt att hämta idéer från offentlig sektor.

Här ska dock beskrivas ett par exempel på avlägsna kontexter som samtliga
aktörer lyfte fram. Det handlar dels om den ledarutveckling som konsulter och
externa utbildningsföretag sysslar med, dels om högskolornas forskning och
utbildning om ledarskap.
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Idéer från konsulter och externa utbildningsföretag

Samtliga aktörer hade kontakter med konsulter och externa utbildningsföretag
som specialiserat sig på att arbeta med ledarutvecklingsfrågor. Från dessa fick
aktörerna uppslag om hur de kunde arbeta med ledarutvecklingen:

Sen har jag också gjort lite research kring olika utbildningsanordnare som jobbar

med ledarskapsprogram. Tittat på vad dom gör och vad dom innehåller och

man får hämta inspiration. Jag träffar en del konsulter i mitt jobb som dels

kommer och vill sälja sina tjänster och andra … Och det ger också inspiration

och infallsvinklar utifrån deras sätt att tänka och beskriva vad som gör. Så att det

är ett inflöde, det är det. (Aktör Högskolan)

Det var slående att notera att det i stort sett var samma externa utbildnings-
företag som aktörerna i de olika organisationerna namngav när de berättade
varifrån de hämtat inspiration och idéer. Naturligtvis namngav de vissa speci-
fika lokala företag och konsulter, men utöver dessa var det en mycket begrän-
sad skara externa utbildningsorganisationer som aktörerna refererade till. Dessa
nationella organisationer som specialiserat sig på att erbjuda ledarutveckling
får således sägas ha lyckats med att etablera sig som seriösa och viktiga intres-
senter på ledarutvecklingsområdet, utifrån aktörernas perspektiv. Aktörerna i
fallorganisationerna försökte hålla reda på vad dessa konsultföretag gjorde i
ledarutvecklingsväg.

I de organisationer som hade anlitat externa konsulter för att genomföra delar
av ledarutvecklingen, framhöll aktörerna att just dessa konsulter hade betytt
extra mycket för dem. En av anledningarna till att aktörerna valt just dem var
att de tyckte att konsulterna hade idéer som stämde överens med hur de själva
såg på ledarutvecklingen:

Det kan väl vara en del i deras kursutbud som vi har tittat på. När vi köper in en

konsult så köper man någon som har en bra tanke och sedan diskuterar man

gemensamt igenom innehållet. Så självklart har de här organisationerna påverkat

oss, det har de. (…). Konsulterna kommer med en del idéer till oss, i rätt stor

utsträckning är det så. (Aktör Sjukhuset)

Till denna bild kan också fogas att aktörerna fick en mängd, främst skriftliga,
erbjudanden från konsulter och externa utbildningsföretag som ville att orga-
nisationerna skulle köpa just deras tjänster. Dessa företag erbjöd allt från om-
fattande externa utbildningar, till att hjälpa till med enstaka föreläsningar inom
ramen för organisationens interna ledarutveckling. Flera av aktörerna såg också
som sin uppgift att fungera som en sorts filter för sådana erbjudanden, innan
de passerade vidare ut i organisationen till cheferna. De var således inte bara så





   

att aktörerna självmant och aktivt sökte upp konsulternas idéer. De externa
utbildningsföretagen kan sägas ha pressat på utifrån, oavsett aktörernas öns-
kan.

Idéer från universitet och högskolor

En källa som samtliga aktörer hade hämtat idéer från var utbildningar och
forskning från högskolesektorn. Precis som för de externa
utbildningsorganisationerna verkade aktörerna tycka att det hörde till yrket att
intressera sig för idéer om ledarutveckling därifrån. Men till skillnad från situa-
tionen med de externa utbildningsföretagen, verkade inte högskolorna ha mark-
nadsfört sig aktivt i samma utsträckning mot aktörerna, exempelvis genom att
erbjuda dem att ta del av forskningsrön eller utbildningar som rörde ledarut-
veckling. I det här fallet var de snarast frågan om att aktörerna var de som sökte
upp högskolorna för att finna idéer. Att aktörerna själva hade akademisk ut-
bildningsbakgrund underlättade enligt dem själva deras letande. Flera av dem
hade personliga kontakter vid olika högskolor som de nyttjade.

Samtliga aktörer lyfte fram att de utbildningar som högskolorna gav i ledar-
skap var mycket intressanta att hålla reda på. Det var dem de mest var intresse-
rade av. Däremot sökte inte de flesta aktörer aktivt efter forskning om ledar-
skap eller ledarutveckling. Men därmed inte sagt att inte denna forskning ändå
kom in i de olika organisationerna. Här en röst på detta tema:

Forskning är inget som har direkt påverkat oss. Möjligen indirekt. För jag är ju

lite pionjär hos oss. Jag är den förste beteendevetaren som de ens har sett på

vykort. Och i och med att jag har med mig saker från min universitetsutbildning

som jag använder i organisationen. Frågar du mig så är det klart att det jag har

med mig och det jag läser påverkar upplägg och innehåll. Jag använder ofta

litteratur och sådant som vi har haft på vår utbildning. Däremot så skulle du

fråga ledningsgruppen så skulle de inte se kopplingen på det viset. (Aktör Bruket)

Aktörerna inom Högskolan var de enda av aktörerna som betonade forskning-
ens mycket betydelsefulla roll för deras ledarutveckling. I den organisationen
var det viktigt, för ledarutvecklarnas legitimitet gentemot deltagarna, att kunna
luta sig mot den typen av vetenskaplig kunskap:

Alltså det går inte att gå runt den. Det bildar en ganska gedigen kunskapsmassa.

Tittar man på organisationspsykologin historiskt så … Det var ganska länge

sedan Argyris och alla dom här pratade om vikten av ledarens förmåga och

kapacitet … och handlande och interaktionen är viktigt. Och du har hela

Tavistocktraditionen. Så det finns så väl dokumenterad kunskapsmassa om det
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här så oavsett detta så kommer man inte förbi det. (…). Forskning om ledarskap,

det är centralt här. För att få legitimitet i den här kulturen så är det klart att man

tar tag i sådant som kan kallas forskning. (Aktör Högskolan)

Trycket från omgivningen

Hittills har omgivningen och kanalerna från vilka aktörerna hämtat sina idéer,
framställts som tämligen väldefinierade kontext i form av olika organisationer
på arbetsmarknaden. Men det fanns också en annan dimension av omgivning
som påverkade aktörerna. Genomgående i aktörernas berättelser, om arbetet
med ledarutvecklingen och vad som påverkat dem, fanns ett tema med om ett
mer odefinierbart tryck från omvärlden. Kanske kan detta tryck på aktörerna
beskrivas som en rådande tidsanda som krävde vissa saker av organisationerna:

Strömningarna i samhället totalt sett påverkade mycket. Det är inte så konstigt

att man vaknar upp och satsar på ledarutbildning just idag egentligen. Det hänger

naturligtvis mycket ihop med vad som händer runt omkring. Det är en viktig

och stor faktor. (Aktör Kommunen)

Det är klart att det finns en tidsanda som vi är en del av. Att det heter

ledarskapsutbildning, bara det. (…). Självklart är man påverkad utav det. (Aktör

IT-företaget)

Aktörerna kan i sammanhanget beskrivas som (ofrivilliga) låntagare av vissa
idéer i tiden, men utan att det finns någon specifik och enskild långivare. Idé-
erna var mer som trender som kom och gick, utan att någon enskild verkade
styra över dem:

Trender är självklart med och påverkar vad vi gör i vår organisation. Så är det ju,

absolut. Så nog finns det liksom påverkan utifrån. Det är impulser man har

tagit utifrån. Så inte är vi bara isolerade och sysslar med vårt eget. Sättet att se på

ledarskap är ju också påverkat av influenser utifrån. Så nog är det väldigt, väldigt

mycket som vi tar in utifrån. (Aktör Sjukhuset)

Det finns små korta trender och så finns det längre trender. Det är svårt när man

är i en verksamhet att … Man ser dom korta trenderna. Plötsligt så blir någonting

viktigt och så ska alla göra det. (…). Så det finns olika teman som blir moderna

olika år. Det kan man se. (Aktör Högskolan)

En del av trycket från omgivningen verkade, av aktörernas utsagor att döma,
ha bestått av idéer om att alla organisationer (som var att räkna med) skulle
syssla med just ledarutveckling. Och när många organisationer i fall-





   

organisationernas omgivning gjorde det, varför skulle inte också de själva göra
så? Logiken i resonemanget för tankarna till det som vi till vardags benämner
grupptryck (eller det som vi idag inom akademin talar om i termer av rådande
diskurser). Man ville inte vara avvikaren i negativ bemärkelse och därför följde
man strömmen.

Aktörerna från de olika organisationerna beskrev oberoende av varandra ett
flertal liknande trender som de påverkats av. Något förenklat kan man dela
upp trenderna i två teman, dels handlade det om vissa uppfattningar om
ledarskapsfrågor, dels om ett tryck från marknaden att man måste rationalisera
och effektivisera verksamheten.

Trender om ledarskap

Tankar om ledarskap verkade onekligen ligga i tiden av aktörernas utsagor att
döma. Det var en fråga som de menade att organisationer idag inte kunde
blunda för. Flera av dem talade om hur organisationen fått upp ögonen för hur
centralt ledarskapet var, vilken roll det egentligen spelade för verksamheten,
och hur mycket en dålig chef kunde ställa till med. En av aktörerna uttryckte
det som att det fanns ett tryck från: ”… den stora världen …” som ”… skapat
ett kunnande och medvetande internt här också”.

Det fanns en rad mer specifika trender om ledarskapet inom det här allmänna
trycket. Distinktionen mellan chefen och ledaren, tillsammans med ett mer
demokratiskt ledarideal, verkade vara ett par sådana trender i tiden. En annan
trend var uppfattningen att för att leda andra måste man först kunna leda sig
själv. För att kunna axla chefsrollen bör personen ifråga vara mycket självmed-
veten och ha klart för sig sina starka och svaga sidor. Den självinsikten kunde
cheferna få via ledarutveckling. Ett par citat från aktörerna får representera
dessa specifika trender:

Och att man satsar på cheferna. Det här med att för att leda andra måste du

kunna leda dig själv, de här slagorden som ändå finns. Det är klart att det finns

med och att man är påverkad av det. Det är mycket som påtalas allmänt om

ledarskap som kanske kan sägas tillhöra tidsandan, eller vad det nu är för

någonting. Det tror jag aldrig att man kan kliva ur. (Aktör Högskolan)

Det ligger ju i tiden att diskutera ledarskap och att cheferna skall vara medvetna

om sitt ledarskap på ett annat sätt idag än tidigare, då de bara hade att peka med

hela handen. De skall reflektera över sitt ledarskap, det tror jag är något som

ligger i tiden. Hela samhället ser annorlunda ut, och de påverkar ju självklart

oss. Visst påverkar sådant här oss. Helt klart. (Aktör Sjukhuset)
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En av aktörerna kopplade samman trenderna om ledarskapet med att det ut-
vecklats en ny människosyn som spridit sig i samhället. Denna människosyn
blev i sig till ett ideal som fick konsekvenser, inte bara för cheferna på arbets-
platserna utan även för exempelvis lärarna i skolan. Denna människosyn ge-
nomsyrade hela samhället menade aktören:

Det finns någon slags trend i samhället i stort också. Hur skall den framtida

arbetsplatsen se ut? Åtminstone jag har en tro och tycker mig se i samhället att

man jobbar efter att skapa mera delaktighet och försöker få upp engagemanget

och gå ifrån det här väldigt styrda. Vägen till framgång går genom att människor

själva har motivation och bryr sig. Och den allmänna rörelsen då, den ser vi

överallt i skolan och på alla ställen. Det är inte någon lärare som står och mässar

längre utan nu skall eleverna själva tänka till. Det fortplantar sig in på arbetsplatsen

då. Nu skall inte arbetarna om vi tar dem som exempel, komma hit utan huvud

och göra det de blir tillsagda. Utan även dom ska ha ett annat sätt att vara. Och

det präglar ju satsningarna vi har gjort. Det är kanske den enskilt viktigaste

faktorn som jag kan komma på så här. (Aktör Industrin)

Även om inte samtliga aktörer i de olika organisationerna betonade att en ny
människosyn var den enskilt viktigaste faktorn för att förstå varför de satsat på
ledarutveckling, likt citatet ovan, så betonade de ändå att dagens samhälle ställde
nya och annorlunda krav på ledarskapet. Samhället och förutsättningarna hade
förändrats och nu var det dags för cheferna och deras ledarskap att göra det-
samma. Här en röst på detta tema:

Jo, men det är mer det att man går från chefskapet till ledarskapet. Alltså att

individen blir mer och mer i centrum än gruppen och massan. Det ligger ju

också i att vi får en massa sjuttiotalister och åttiotalister på arbetsmarknaden

och de har en liten annan syn på livet. De har andra värderingar som påverkar

vad vi kan göra. (Aktör IT-företaget)

Dessa trender i tiden om ledarskapet hängde intimt samman med det som
nedan kommer att behandlas, nämligen kravet på en effektivare verksamhet i
såväl de privata som de offentliga organisationerna.

Kravet på en effektivare verksamhet

Aktören vid Bruket redogjorde för ett exempel på hur det fanns ett tryck från
omvärlden som krävde anpassning från den enskilda organisationens sida. Ak-
tören menade att det fanns ett tryck från omvärlden att man skulle rationali-
sera verksamheten, vilket i förlängningen innebar att marknaden påverkade
arbetet med ledarutvecklingen. Bruket sades konkurrera på en marknad där





   

priset var givet och där det enda som gick att påverka från deras sida var att
producera samma vara billigare och/eller att utveckla kvalitén på produkten.
Under många år hade Brukets ledning arbetat hårt med att effektivisera maski-
nerna och höja produktkvalitén, men nu återstod att arbeta med människorna
och inte minst ledarskapet för att få ut mer av produktionen. Åtminstone upp-
levde aktören att trycket från omgivningen var sådant. Omgivningen krävde
rationaliseringar där cheferna och deras ledarskap kom i fokus:

Det har gjort att man har kommit fram till att nu har man jobbat så mycket

med maskinerna, och så var det något konstigt runt omkring där, ja just det, det

var människorna! Det kan ju kanske ha något med saken att göra också. Då

kom man fram till att även kompetensfrågorna blivit upplyft. Den här

människokompetensen och det här som finns i huvudet på folk, det påverkas ju

av ledarskapet. Så det är väl en av de stora anledningarna till att det vuxit fram

att vi skall göra en insats på det området. Den tanken har vuxit färdigt ungefär

nu. (…). Jag skulle kunna tänka mig att det är det som jag sa tidigare, att nu har

man gjort så mycket åt maskinerna så det går inte att optimera så mycket där.

Då hamnar man automatiskt på den andra delen av människa maskin

interaktionen. Nu får vi börja jobba med det för nu kan vi inte göra något mer

åt … vi kan inte tjäna så mycket pengar på att få maskinen att köra fortare,

finare och snabbare, utan det som påverkar är människorna och kanske framförallt

cheferna i organisationen. (Aktör Bruket)

Ibland framställs organisationer inom det privata näringslivet som mer
omgivningsberoende än sina motsvarigheter inom offentlig sektor. De sist-
nämnda anses genom den offentliga finansieringen vara mer skyddade från
marknadens nycker. Dock förde aktörerna från de offentliga fallorganisationerna
fram liknande tankar om trycket från omgivningen, som aktörerna från de
privata organisationerna gjorde. Det verkade i allra högsta grad minst lika
omvärldsberoende som organisationerna inom privat sektor. Här ett exempel
från Högskolan på detta effektivitetstema:

Det är ju då att det finns en medvetenhet om att ledarskap är viktigt och att

man måste kompetensförsörja och stärka ledarskapet för att det är viktigt för

universitetets överlevnad. Och ledarskap är en strategisk fråga idag och vi har en

omvärldsförändring som är väldigt kraftig. Vi har en ökad konkurrens som gör

att det inte är självklart att universitetet kommer att se ut så här. (Aktör

Högskolan)

Omvärlden kan således sägas ha satt organisationerna under ett förändrings-
tryck. Ett tryck där det gällde för organisationerna att effektivisera och rationa-
lisera sina verksamheter och där ledarutveckling blev ett svar på detta tryck.
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Sammanfattande reflektion

I kapitel 3 beskrev jag hur kontexten som kraft betraktad har potential att
fungera både som ett hinder och som en möjliggörare för aktörens arbete. Dessa
tankar går att tillämpa på det som har beskrivits i detta kapitel, men något
modifierat. Jag har nämligen tolkat aktörernas förhållande till omgivningen på
så sätt att jag anser att den fyllt en dubbel funktion. Å ena sidan fungerade
omgivningen som något som aktörerna kunde hämta inspiration ifrån. Aktö-
ren sträckte sig ut över organisationskontexten och plockade in idéer utifrån;
en icke tvingande inifrån – och – ut – process där aktörerna kan sägas ha haft
en (pro)aktiv ambition. Omgivningen fungerade som möjliggörare för aktör-
ens ambitioner. Följande citat utgör ett exempel på ett sådant förhållningssätt
till omgivningen:

Jag suger in intryck utifrån hela tiden. Det gör jag för att överleva på något vis.

För det jag har saknat och som varit jobbigt är att det varit så svårt att bolla och

diskutera idéer i organisationen. Jag har ingenstans att göra det hemma i min

organisation, inte ens med personalchefen för hon är ju civilingenjör förstås.

Däremot vänligt sinnad om man säger så … (skrattar). Men det är ändå lite

svårt. Då får man söka sig det lite utanför vilket gör att man automatiskt får

input. (Aktör Bruket)

Å andra sidan gjorde sig också omvärlden påmind som en näst intill tvingande
kraft, eller åtminstone en kraft som trugade på uppmärksamhet. Trycket från
omvärlden fungerade likt en utifrån – och – in – process, där aktörerna tvinga-
des till en reaktiv strategi. Omgivningen utgjorde på sätt och vis ett hinder som
aktören på ena eller andra sättet var tvungen att förhålla sig till. Följande citat
utgör ett exempel på ett sådant förhållningssätt:

Det är svårt att se sambanden och det är svårt att bevisa att satsningar på ledarskap

skulle leda till en effektivare produktion. Det mäts en jädra massa olika saker. Vi

mäter avloppsvatten, och vi mäter kvalitén, genomflöden och processtid och

allt möjligt sådant. Och ändå så genomför man utbildning trots att man har så

svårt att mäta det. Men någonstans finns det en tro på att det måste påverka.

Mycket tro och lite vetande, och man vet faktiskt inte, men man tror det. Det

borde ju påverka. Dessutom är det bäst att satsa på ledarutveckling för alla andra

gör det också. För tänk om det är något med det som är bra, och vi inte gjort

något med det? (Aktör Bruket)

Jag har medvetet hämtat båda ovanstående exempelcitat från en och samma
aktör. Detta har jag gjort för att visa på att samtliga aktörer gav uttryck för just
detta dubbla förhållande till omgivningen. Det var således inte frågan om att
omgivningen fyllde antingen den ena eller den andra funktionen, utan just en
dubbel funktion för samtliga aktörer. De har både hämtat idéer från (inifrån –





   

och – ut – process) och påverkats av (utifrån – och – in – process) omgiv-
ningen.

En skillnad mellan de här två typerna av funktion som omgivningen kan sägas
ha haft, är att processen utifrån – och – in verkade vara av mer generell karak-
tär. Där fungerade omgivningen som ett tryck på att ledarutveckling borde
bedrivas, men stipulerade inte så mycket om detaljerna, exempelvis under vilka
former eller med vilket specifikt innehåll. Däremot var idéerna som aktören
aktivt samlade in utifrån mer specifika. Där var det specifik information om
innehåll, läromedel etc. som kom organisationerna till del via processen inifrån
– och – ut.

Aktörerna har således, i sitt arbete med ledarutveckling, både hämtat idéer från
och påverkats av omgivningen. Idéer om ledarutveckling från omvärlden hade
kommit in i respektive fallorganisation via aktörerna. Detta utesluter naturligt-
vis inte att även andra intressenter, likt ledningen eller cheferna, skulle kunna
föra in idéer om ledarutveckling utifrån. Dock måste aktörerna, med sina
handlingsutrymmen och ansvar för ledarutvecklingen, sägas vara den kanal
som haft bästa möjligheten att importera idéer utifrån och dessutom inkorpo-
rera dem i ledarutvecklingsprogrammen.

För att sammanfatta resonemanget, pekar mycket mot att ingen utbildnings-
kultur är statisk, utan den utvecklas tillsammans med idéer från omgivningen.
Organisationernas utveckling kan dock varken sägas vara i takt med omgiv-
ningen (enligt någon systemteoretisk determinism) eller helt isolerat från den.
Förhållandet mellan omgivningen och de enskilda utbildningskulturerna ver-
kar vara mer komplext än så. Jag kommer i nästa kapitel återkomma till denna
fråga.
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14. KONTEXTER, AKTÖRER,
SAMT (O)LIKHETER MELLAN

UTBILDNINGSKULTURER

I detta kapitel sammanfattar jag mina resultat, vilka var för sig diskuterats i
flera av de tidigare kapitlen, för att kunna besvara de fyra forskningsfrågor jag
inledningsvis ställde. Frågorna var följande:
– Vilka likheter och skillnader framträder i olika organisationers sätt att göra

ledarutveckling och hur omfattande är dessa (o)likheter? Särskilt utrymme
ges till frågan om organisationernas tilltro till ledarutveckling.

– Vilka kontexter verkar ha haft betydelse för ledarutvecklingens innehåll och
hur den är organiserad i de olika organisationerna, och vilken roll har dessa
kontexter spelat?

– Vilka är ledarutvecklingens aktörer i de olika organisationerna, samt vilken
roll har de spelat i konstruerandet av organisationernas utbildningskulturer?

– Hur kan samspelet mellan aktörerna och kontexterna för hur de olika
utbildningskulturerna kommit att gestalta sig beskrivas och förstås?

Nedan presenteras resultaten som hör till de fyra forskningsfrågorna under
separata rubriker och i den ordning som de ovan skrivits fram.

Om likheter och skillnader i utbildningskulturer

Frågan om likheter och skillnader i olika organisationers sätt att göra ledarut-
veckling har gått som en röd tråd genom flertalet av resultatkapitlen. Vilka och
hur omfattande var dessa (o)likheter?

Inget av de sex ledarutvecklingsprogram som jämförts var en identisk ko-
pia av något annat. Organisationerna uppvisade olika sätt att göra leda-
rutveckling. Vissa organisationer avvek mer från de övriga, sett till antalet
unika drag, men varje organisations ledarutveckling sedd som en helhet
var ändå att betrakta som särpräglad och speciell. Ju djupare jag trängde in
i organisationernas sätt att göra ledarutveckling, desto fler specifika detal-
jer hittade jag. Dock fanns det också gott om likheter, även om dessa i
jämförelse med skillnaderna var av det mer övergripande slaget. Likhe-





   

terna mellan organisationernas utbildningskulturer fanns, precis som skill-
naderna, spridda över de åtta aspekterna av utbildningskulturen, det vill
säga i relation till vilka som utgjorde kursledningen och deltog som utbil-
dare, ledarutvecklingens omfattning och platser för dess genomförandet,
vilka chefer som deltog och hur frågor om närvaro behandlades, vilket
syfte och målsättningar organisationerna hade, vilka innehåll som behand-
lades, vilka arbetssätt och metoder samt läromedel man använde sig av,
samt vilken typ av examination som förekom.

Ett kvantitativt mått på dessa (o)likheter får man genom att jämföra antalet
variabler som är (o)lika för organisationerna. Av de 131 variablerna som an-
vänts vid jämförelserna, var 30 gemensamma för samtliga sex organisationer.
Antalet exklusivt särskiljande variabler uppgick till 34. Organisationerna hade
således både övergripande likheter och betydande skillnader mellan
utbildningskulturerna. Om man till detta lägger att skillnaderna fördjupades
när jag trängde bakom variablernas beskrivningar, är det möjligt att hävda att
dessa organisationer var mer särpräglade än lika i sina sätt att göra ledarut-
veckling.

Tabell 12: Antalet variabler som är exklusivt särskiljande respektive gemensamma för
samtliga organisationer och deras fördelning över de åtta aspekterna

Aspekter av Antalet exklusivt Antalet gemensamma
utbildningskulturen  särskiljande variabler variabler

Kursledning och utbildare 4 2
Omfattning och plats 7 0
Deltagare och deltagande 9 0
Syfte och målsättning 3 7
Innehåll 1 7
Arbetssätt och metoder 1 7
Läromedel 9 3
Examination 0 4

Totalt 34 30

Mina analyser visade vidare att spridningen mellan organisationernas sätt att
göra ledarutveckling var förstålig utifrån hur dessa hade valt att handskas med
frågor som rör ledarutvecklingens innehåll, dess arbetssätt och metoder, samt
vilka läromedel som använts. Det var främst i val som rörde dessa aspekter som
organisationerna som subgrupper utmärkte sig jämfört med varandra. En tyd-
lig skiljelinje gick mellan de organisationer som hade ett innehåll som fokuse-
rade på ledarskap som organisationsledning, och de organisationer där den
innehållsliga tyngdpunkten istället låg på ledarskap som personalledning. Den
andra tydliga skiljelinjen gick mellan organisationer som hade en starkare res-
pektive en svagare organisationsanpassning av de arbetssätt och metoder samt
läromedel som användes. Dessa karaktäristika bidrog, vid sidan av de exklusivt
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särskiljande variablerna, starkast till att särskilja de olika organisationernas leda-
rutvecklingsprogram.

Även de uppfattningar som aktörerna och de inhyrda konsulterna framförde,
pekade mot en viss särprägel av ledarutvecklingen. Aktörerna talade om att de
sneglade mot andra organisationer och omvärlden efter idéer och inspiration
om hur de kunde göra ledarutveckling. De försökte också aktivt hitta idéer
som passade de speciella förutsättningarna om rådde i deras respektive organi-
sationer. Att anpassa ledarutvecklingen till de lokala förutsättningarna var nå-
got som gick igen i aktörernas uttalanden. Metaforen om skelettmässiga likhe-
ter, men samtidigt unika drag, fångar väl det aktörerna beskrev på temat hur
särpräglade de ansåg att ledarutvecklingen var. Alla var även övertygade om att
det fanns inslag i deras ledarutveckling som kunde passa chefer från andra or-
ganisationer, men inte att dessa skulle ha behållning av ledarutvecklingen fullt
ut. Detta på grund av den organisationsanpassning och särprägel som känne-
tecknade deras program.

Avslutningsvis vill jag kommentera en övergripande likhet mellan organisatio-
nerna, nämligen tilltron till ledarutveckling. Temat om tilltro till ledarutveckling
introducerades redan i kapitel 1 och fördjupades i kapitel 6. I det senare kapit-
let visade jag hur organisationernas tilltro, i form av syftes- och målformuleringar,
till ledarutvecklingen var hög. Ledarutvecklingen skulle inte bara åstadkomma
en förändring på individnivå, utan på sikt även bidra till att hela organisatio-
nen förändrades i en bestämd riktning. Däremot hade organisationerna inte
samma höga tilltro till ledarutvecklingen när det gällde dess betydelse för vilka
chefer de rekryterade. Ledarutveckling var således inte något som öppnade dörrar
för chefer som genomgått sådan utbildning. Ledarutveckling var snarast att
betrakta som ett organisationsinternt effektivitetsmedel, inte ett meritvärde.
Organisationerna formade den för chefer som fanns inom den egna organisa-
tionen. Där fyllde ledarutvecklingen en viktig funktion, men den ledarutveckling
som chefen genomgått tidigare värderades inte som en merit. Aktörerna be-
traktade således inte tidigare genomgången ledarutveckling som en garant för
att någon var en bra chef.

I ljuset av dessa båda mått på organisationernas tilltro till ledarutvecklingen,
menar jag att det inte är rimligt att hävda att ledarutveckling betraktas som
lösningen med stort L i dessa organisationer. Även om det finns ett allmänt
prat idag om att ledarutveckling skulle vara just lösningen med stort L, ger
bilden av de här studerade organisationerna en mer nedtonad bild av tilltron.
Aktörerna hade ingen övertro på att lösningen stavades just ledarutveckling.
Däremot verkade ledarutvecklingen fylla en funktion för att effektivisera verk-
samheten, och var närmare bestämt en av flera insatser som organisationerna
kunde ta till för att bättre ta tillvara de mänskliga resurserna och effektivisera
verksamheten. Detta ligger som jag tidigare påpekat i linje med HRM-tänkan-





   

det, där även aktiviteter såsom rekryteringar och belöningar anses fylla en minst
lika viktig funktion som ledarutveckling för att påverka chefernas prestationer,
och i förlängningen organisationens effektivitet.156

Om kontexternas betydelse

I denna studie har jag explicit behandlat fyra kontexters betydelse för ledarut-
vecklingens innehåll och hur den organiseras. Dessa kontexter var organisations-
nivån, branschnivån, sektorsnivån, samt nationsnivån. Dessutom har jag emel-
lanåt benämnt kontexterna som finns utanför organisationen som omvärlden.

Organisationsnivån framstod, utifrån analyserna, som den kontext som hade
störst betydelse för de specifika drag som de olika ledarutvecklingsprogrammen
hade. Under rubriken ovan konstaterade jag att organisationerna hade unika
och särpräglade utbildningskulturer, som bakom jämförelserna med hjälp av
variablerna förgrenade sig ytterligare. De flesta olikheter som framträdde i jäm-
förelserna visade sig vara exklusiva för enskilda organisationer, snarare än för
grupper av organisationer. Att organisationskontexten också tillhandhöll de
roller som aktörerna i egenskap av rollinnehavare tog på sig, återkommer jag
till längre fram när samspelet mellan kontext och aktör diskuteras. Men det
vittnar återigen om den centrala roll som denna kontextnivå spelat. Det var på
organisationsnivån, med de förutsättningar som där rådde, som aktörerna ska-
pade, genomförde och utvecklade de olika ledarutvecklingsprogrammen.

Branschnivåns betydelse för ledarutvecklingen har i min studie framförallt fram-
kommit genom aktörernas uttalanden. Jag hade inte med två organisationer
från samma bransch i mitt urval, så någon egen jämförelse har inte varit möjlig
att göra. Men utifrån aktörernas uttalanden och den observation jag gjorde när
branschföreträdare och ledarutvecklare från olika högskolor träffades, menar
jag att denna nivå verkar spela en viktig roll i sammanhanget. Till denna bild
kan också läggas de branschorganisationer jag identifierat och som intresserade
sig för ledarutvecklingen inom respektive bransch (se kapitel 13). Det förefal-
ler således som om det framförallt var med andra organisationer inom samma
bransch, som aktörerna utbytte tankar och idéer om ledarutvecklingens inne-
håll och organisering. Idéer som de på sikt kan tänkas prova i de egna organisa-
tionerna.

156 Se Berglund (2002), Fombrun, Tichy & Devanna (1984), samt Tengblad (1997).
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Sektorsnivån, det vill säga uppdelningen av organisationerna i en privat och en
offentlig sektor, visade sig vara den av kontexterna som betydde minst för orga-
nisationernas sätt att göra ledarutveckling. Varken min egen analys utifrån
variablernas fördelning, eller aktörernas uttalanden, pekade mot att dessa kon-
texter var meningsfulla för att förstå ledarutvecklingens innehåll och organise-
ring. Aktörerna samarbetade inte sektorsvis med andra aktörer, och det fanns
inte heller någon intresseorganisation som försökte arbeta med ledarutvecklings-
frågor ur ett sektorsperspektiv. Organisationerna uppdelade i sektorer var inte
mer inbördes lika i sättet att göra ledarutveckling än de var lika organisatio-
nerna från motsatt sektor. De hade mycket lite som var unikt gemensamt ur
detta sektorsperspektiv. Däremot hade fallorganisationernas ledarutveckling
betydligt fler gemensamma drag om man betraktade dem som en helhet. Det
leder mig över till nationsnivån.

Det är möjligt att argumentera för att de gemensamma variablerna som jag
redovisat skulle kunna betraktas som ett uttryck för vissa idéer som flera orga-
nisationer tagit till sig oberoende av, om än inte isolerat från varandra inom en
specifik kontext vid en specifik tidpunkt. Närmare bestämt 2000-talstypiska
idéer inom svensk arbetsmarknad för hur en intern ledarutvecklingsinsats för
chefer på låg nivå och mellannivå bör organiseras, och vad den ska innehålla.
De gemensamma idéerna kan tänkas ha spridits inom svensk arbetsmarknad
och slagit rot i de olika organisationerna. De sex organisationerna kan här be-
traktas som strategiskt utvalda fall, där vissa gemensamma idéer kom till ut-
tryck. De gemensamma variablerna reflekterar med det här tankesättet, tidsty-
piska idéer som således skulle vara verksamma inom ett mer omfattande kon-
text än vad de enskilda organisationerna utgör. Aktörernas uttalande pekade
onekligen mot att utbytet av idéer om ledarutveckling skett inom den kontext
som Sverige som nation utgör. Jag återkommer till denna diskussion om
nationsnivåns betydelse i det avslutande kapitlet.

Om aktörerna och deras roll

En forskningsfråga jag försökt besvara rörde vilka ledarutvecklingens aktörer
var, samt vilken roll de spelat i konstruerandet av utbildningskulturerna. Mina
resultat pekar på att det var personalfunktionen inom de olika organisatio-
nerna som hade ansvaret för och organiserade ledarutvecklingen. Ledarut-
vecklingens aktörer har i denna studie följaktligen identifierats som personer
inom denna personalfunktion. Aktörerna var alla högskoleutbildade och hade
ofta arbetat med ledarutveckling i andra organisationer. Aktörerna arbetade
vanligtvis i mindre grupper och var placerade på organisationsnivå. Det var
bara i IT-företaget som aktören återfanns ensam och på koncernnivå. Ledarut-
veckling var vidare en central uppgift för personalcheferna i dessa organisatio-





   

ner, även om personalchefen också hade en eller flera personer som arbetade
större delen av sin tid med just denna fråga.

Av de tidigare presenterade resultaten framgick också att aktörerna vid personal-
funktionen såg sig själva som aktörer, i betydelsen att de satte sin prägel på
ledarutvecklingen. De hade således inte bara ett formellt, utan även ett subjek-
tivt eller upplevt handlingsutrymme. Ledningen i respektive organisation ut-
gjorde i sammanhanget en viktig intressentgrupp för aktörerna, inte minst under
idé- samt genomförandefasen av ledarutvecklingen. Ledningen gav aktörerna
ett uppdrag, men samtidigt stor frihet att lösa det på det sätt som aktörerna
fann lämpligt. Ledningen avsatte resurser till denna verksamhet, de sanktione-
rade och godkände de framtagna ledarutvecklingsprogrammen, och de deltog i
vissa fall som utbildare. Även andra intressenter, likt de deltagande cheferna
och de i vissa av organisationerna inhyrda konsulterna, hade en inverkan på
hur aktörerna löste arbetet med ledarutvecklingen. Aktörerna uttryckte att de-
ras handlingsutrymme var omfattande trots att de tog hänsyn till dessa intres-
senter. De såg inte sig själva som passiva administratörer som gått i någons
ledband. Tvärtom var ledarutvecklingen, enligt aktörernas egna uppfattningar,
en skapelse av dem själva. Vissa föreställningar om ledarskap som aktörerna
hade, kan också sägas ha fått genomslag i de olika ledarutvecklingsprogrammen.

I kapitel 3 gjorde jag en distinktion mellan aktiva och passiva aktörer. Av aktö-
rernas uttalanden råder, som jag ser det, ingen som helst tvekan om att de såg
sig själva som aktiva aktörer. De verkade inte vara fångade av några omständig-
heter, utan satte upp mål med ledarutvecklingen och planerade och arbetade
aktivt för att nå dessa. De sågs sig själva som handlande subjekt, som även tog
hänsyn till vad andra intressenter likt ledningen, chefer, och inhyrda konsulter
hade för synpunkter på ledarutvecklingen. De var handlande men inte isole-
rade subjekt. Aktörerna handlade och skapade på så sätt de olika utbildnings-
kulturerna som jag studerat, och var således att betrakta som kulturskapare. Jag
återkommer under nästa rubrik till aktörerna som kulturskapare.

Om samspelet mellan aktörerna och kontexterna

Den fjärde och sista forskningsfrågan jag försökt besvara fokuserade på hur sam-
spelet mellan aktörerna och kontexterna kan beskrivas och förstås, och närmare
bestämt hur detta sampel kan sättas i relation till hur de olika utbildningskulturerna
kommit att gestalta sig. Till viss del har denna fråga redan behandlats genom det
sätt jag besvarat de tre tidigare frågorna. Här blir dock fokus mer renodlat på just
samspelet mellan dessa två krafter – aktörerna och kontexterna.





.  ,  ,   ⁽⁾   

I ljuset av de resultat jag presenterat anser jag att det är rimligt att beskriva en
organisations utbildningskultur som ett resultat av hur aktören samverkat med
olika kontexter. Formulerad likt en (matematisk) formel skulle mina resultat
kunna skrivas som: Kontext + Aktör = Utbildningskultur. Detta sätt att be-
skriva samspelet får dock inte läsas som en form av determinism, där aktören
blir en förlängning av kontexten. Aktörens handlingar och val, som leder fram
till en viss ledarutveckling, är påverkade av kontexten och de villkor som där
råder, men aktören är en kraft i sig som påverkar. Förhållandet mellan kontext
och aktörer är i fallet med ledarutveckling precis som det tidigare refererade
exemplet med sophämtning och sophämtaren från Bhaskar (1998).157 En om-
skrivning av det exemplet skulle för denna studie kunna lyda: existensen av vissa
ledarutvecklingsideal inom svenskt arbetsliv är inte nödvändigtvis avgörande för
hur en enskild aktör väljer att arbeta med ledarutveckling inom ramen för sin
organisation, men det senare är inte heller frikopplat från det förra.

Resultatet av samspelet mellan aktören och kontexten behöver inte alltid resul-
tera i en ny utbildningskultur. Aktörens val kan också leda till att den gamla
utbildningskulturen förstärks. Det finns således en potential för både transfor-
mation och reproduktion som ett resultat av samspelet mellan de båda kraf-
terna. Det är således inte förutbestämt vad ledarutvecklingen kommer att inne-
hålla eller hur den kommer att organiseras bara för att man vet inom vilken
kontext som aktören återfinns.

Samspelet mellan aktörerna och kontexten kan också beskrivas i termer av att
aktörerna betraktas som kulturskapare respektive kulturbärare. I de fall då ak-
tören agerar kulturskapare innebär det att kontexten transformeras, det vill
säga utbildningskulturen förändras. I de fall aktören agerar kulturbärare inne-
bär det att aktören fortsätter arbeta med de idéer om ledarutveckling som fanns
i en viss kontext, det vill säga aktören reproducerar. Båda dessa typer av sam-
spel har beskrivits i resultatkapitlen, om än med lite olika tyngdpunkter.

Aktören som kulturskapare har tydligt skrivits fram i flera av resultatkapitlen.
Bland annat har jag beskrivit hur aktörerna talade om att de hade satt sin person-
liga prägel på ledarutvecklingen i respektive organisation. Tidigare beskrevs detta
med hjälp av en fotbollsmetafor, där aktören kunde sägas springa på de bollar som
kom (från organisationskontexten) men dribblade mer eller mindre själv mot mål
(influerad av idéer från omvärlden). Flera av aktörerna talade även i termer av att
de kommit till organisationer där arbetet med ledarutveckling var som oplöjd eller
obruten mark. De hade valt att satsa tid och energi på just ledarutvecklingen, och
inte andra personalfrågor. Att aktörerna talade i jordbruksmetaforer är i sig intres-
sant då kulturbegreppet med dess ursprungsbetydelse ( = odling)158 ligger nära

157 För citatet, se kapitel 3 under rubriken ”Sambandet mellan samhället och individerna”.
158 Även engelskans culture och cultivated har samma språkliga rötter i latinet.





   

detta synsätt. Aktörerna kan således säga ha odlat fram specifika utbildningskulturer
i respektive organisation. De var att betrakta som kulturskapare i förhållande till
organisationen som kontext.

Aktören som kulturbärare har inte fått samma utrymme i resultatkapitlen som beskriv-
ningen av aktören som kulturskapare. Förhållandet till omgivningen såsom det be-
skrevs i föregående kapitel är dock ett tydligt exempel på hur aktörerna reproducerar
vissa idéer. Aktörerna lånade idéer och blev påverkade av omgivningen, och förvaltade
dessa inom ramen för den egna organisationens ledarutveckling.

Aktörens samspel med kontexten är således på samma gång kulturskapande
och kulturbärande. Det verkar pågå en fortlöpande transformation och repro-
duktion. Även om transformationen i denna studie varit tydligast i förhållande
till organisationskontexten, och reproduktionen i förhållande till omgivningen,
innebär inte detta att det alltid måste förhålla sig så. Rent principiellt kan aktö-
ren tänkas agera kulturbärare i förhållande till utbildningskulturen i organisa-
tionen, men också agera kulturskapare i förhållande till omgivningen genom
att aktörens idéer om ledarutveckling får spridning utanför den egna organisa-
tionen. Det sistnämnda har jag beskrivit i kapitel 10, då jag visade hur aktö-
rerna tagit med sig idéer om ledarutveckling från sina tidigare arbetsplatser
genom att agera gränsöverskridare (och att flera av dem numer även lämnat de
organisationer vars ledarutveckling jag här studerat). Men även sådana exem-
pel som att aktörerna vid Kommunen tagit emot studiebesök från andra kom-
muner som intresserat sig för deras ledarutveckling, eller att aktören vid Hög-
skolan presenterade Prefektutbildningen för andra högskolors chefsutbildare,
kan sägas vara exempel på sådana processer.

Det nyss nämnde gränsöverskridandet är vidare en central del av den likriktnings-
process som äger rum, och säger oss något om samspelet mellan aktörerna och
kontexten i förhållande till respektive organisations utbildningskultur. Min studie
kan således ses som ett exempel på att tankegångarna inom institutionell teori är
användbara för att beskriva och analysera frågor om ledarutveckling. Dels för att
resultaten pekar på att det existerar vissa moden på ledarutvecklingsområdet, som
påverkar hur enskilda aktörer väljer att ta sig an uppgiften att göra ledarutveckling.
Dels när det gäller aktörernas centrala betydelse för likriktningen. Aktörernas ut-
sagor om sambandet mellan omgivningen och dem själva är i sig belysande exem-
pel på det som i de teoretiska utgångspunkterna beskrevs om förhållandet mellan
kontext och aktörer. Likriktningen kan inte sägas ha varit tvingande, men hade
såväl normativa som härmande inslag. Att aktörer med en likartad utbildnings-
bakgrund, och likartade föreställningar om ledarskap och ledarutveckling, skulle
välja att härma vissa idéer framför andra, håller jag således för troligt.

Uttalanden likt ”… alla andra gör det …” fångar som jag ser det trycket från
omvärlden i termer av att alla andra organisationer sysslade med ledarut-
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veckling.159 Uttalandet sätter fingret på vilka krafter det är frågan om, och detta
kan hjälpa till att förklara den likriktning som är synlig. Vem vill eller vågar
göra något annorlunda, när alla andra som man sneglar på gör ledarutveckling?
Har en organisation väl bestämt sig för att satsa på ledarutveckling, ligger det
nära till hands att aktören där lånar mer konkreta idéer om ledarutvecklingens
innehåll och organisering från omvärlden. Dessa likriktningsprocesser och på-
följande likheter, anser jag har framkommit tydligt i denna studie. Men samti-
digt är organisationerna, som jag också visat, inte varandras identiska kopior
när det gäller sättet att göra ledarutveckling. Aktörerna tillämpar idéerna de
lånar på olika sätt. Det är vidare inte säkert att två aktörer oberoende av varan-
dra lånar samma idéer från omvärlden. Det existerar en mångfald av idéer om
ledarskap och ledarutveckling i organisationernas omvärld.

159 Citatet ingår i ett längre citat från aktören inom Bruket som redovisats i föregående kapitel
under rubriken ”Sammanfattande reflektion”.
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15. DISKUSSION

Syftet med avhandlingen var att bidra med kunskaper om ledarutveckling inom
svenskt arbetsliv. Här diskuterar jag hur jag ser på mitt eget arbete i förhållande till
tidigare forskning. Jag kommer också att föra fram några mer övergripande reflek-
tioner kring fenomenet ledarutveckling, samt ge förslag på fortsatt forskning.

Min avhandling betraktar jag som ett bidrag till forskningsområdet pedagogik i
arbetslivet inom den mer omfattande pedagogikdisciplinen. I kapitel 2 redovisade
jag tidigare forskning på området, främst utifrån de avhandlingar om ledarutveckling
som jag identifierat. Min studie kan ses som en i raden av avhandlingar, närmare
bestämt den artonde, som fokuserar på detta tema. Dock anser jag att det i jämfö-
relse med de tidigare studierna finns flera saker som tål att lyftas fram.

För det första signalerade jag redan i kapitel 1 för att det fanns få studier om
ledarutveckling i ett jämförande perspektiv. Det föreliggande arbetet är, mig
veterligen, det första försöket att jämföra olika organisationers sätt att göra
ledarutveckling. Jag har dessutom utgått från åtta på förhand definierade as-
pekter, som en hjälp för att göra jämförelserna någorlunda strukturerade.

För det andra har inga tidigare studier genomförts utifrån samma teoretiska
utgångspunkter som jag använt mig av. Utbildningskulturbegreppet i kombi-
nation med influenserna från Bhaskars (1998) transformationsmodell, samt
tankegångarna hämtade från institutionell teori, visade sig vara fruktbara att
använda för att forska om ledarutveckling.160

För det tredje har olika kontexters betydelse för den organisationsinterna leda-
rutvecklingen problematiserats på ett delvis nytt sätt.161 Här har organisa-

160 Furusten (1996) och Tengblad (1997) har dock använt sig av institutionell teori. Men då
institutionell teori omfattar flera olika varianter kan man inte säga att vi arbetat på exakt samma
sätt. Jag anser att jag utgått från en betydligt mindre deterministisk variant av institutionell
teori, än vad exempelvis Furusten (1996) gjort.

161 Nationer, sektorer, branscher samt organisationer som kontext har visserligen behandlats i tidigare
studier, men det är ovanligt att dessa olika kontextnivåer diskuteras inom ramen för en och
samma studie (se kapitel 2, under rubriken ”Vilken betydelse tillskrivs olika kontexter inom
forskning om ledarutveckling?”). Studien bekräftar således vissa enskilda resultat från den tidigare
forskningen, exempelvis det som Tengblad (1997) behandlat om hur idéer vandrar mellan
olika (organisations)kontexter, samt hur central organisationsnivån verkar vara för att förstå
ledarutvecklingens upplägg och innehåll, vilket exempelvis Wåglund (1993) behandlat.





   

tionsnivåns centrala betydelse för ledarutvecklingens särprägel lyfts fram, men
också den betydelse som bransch- och nationsnivån verkar spela för de likheter
som existerar. Ett annat intressant resultat rör den ringa betydelse som privat
respektive offentlig sektor verkar ha, för sättet som organisationerna gör leda-
rutveckling. Sektorerna verkar vara för heterogena för att fungera som me-
ningsfulla kontexter i sammanhanget. De generella idéer om ledarskap och
ledarutveckling som rör sig mellan organisationerna, verkar främst spridas
inom bransch- och nationsnivåerna. Utifrån min studie är det således föga
motiverat att tala om ledarutveckling som något enhetligt för privat eller
offentlig sektor.

För det fjärde tillhör det inte vanligheterna att så starkt belysa utbildarnas
sida av en ledarutvecklingsinsats. En majoritet av de tidigare avhandlinga-
rna har främst fokuserat på de deltagande cheferna, samt de effekter som
ett ledarutvecklingsprogram för med sig. Min studie tillhör således en
minoritetsgrupp i sammanhanget, där fokus istället varit på vilket sätt som
ledarutvecklingen är organiserad och vilken roll aktörerna upplevt att de
haft i det arbetet.162 Min studie bekräftar vidare det som vissa tidigare stu-
dier lyft fram, nämligen att ledarutvecklingens aktörer ofta kommer från
organisationernas personalfunktioner, samt att de samarbetar med externa
konsulter.163 Att aktörerna har en aktiv del i de likriktningsprocesser som
pågår mellan organisationerna, har endast Tengblad (1997) behandlat tidi-
gare. Den bild som här presenterats av att aktörerna dels aktivt hämtar
idéer utifrån, dels också mer ofrivilligt tvingas reagera på signaler från om-
givningen är således central.

För det sjätte vill jag lyfta fram den problematisering av organisationernas till-
tro till ledarutveckling som jag gjort. I kontrast till föreställningarna om leda-
rutveckling som lösningen med stort L, som förekommer i det offentliga sam-
talet164, har jag i denna studie visat att organisationerna har en mer begränsad
tilltro till dess effekter. Inte minst ledarutvecklingens närmast obefintliga bety-
delse i rekryteringssammanhang, sätter frågan i ett nytt perspektiv. Resultaten
av platsannonsstudien och de intervjuer jag gjorde om chefsrekrytering är en-
tydiga. Erfarenhet från tidigare genomgången ledarutveckling var inte något
som organisationerna efterfrågade hos sina blivande chefer. Det verkar således
som många chefer i dagens arbetsliv utbildas parallellt med sitt många gånger
tunga och ansvarskrävande arbete. Ledarutveckling verkar inte ges inför chefs-

162 Att jag här skriver om en minoritetsgrupp hänger samman med att jag räknar exempelvis
Björkegrens (1986) betoning på kursledningen samt Trollestads (1994) fokusering på utbildarnas
människosyn som studier som angränsar till det jag själv gjort.

163 Se exempelvis Tengblad (1997).
164 Se exempelvis Alrutz (2004), Bennet & Krantz (2004) samt Alvesson (2001).
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uppdraget, likt en körkortsutbildning för blivande bilister.165 Den organiseras
utifrån andra logiker.

Ledarutveckling, ett område dominerat av kvinnor?

Ledarskapsområdet har inte sällan beskrivits som en domän av män, för män.
Det har blivit ett könsmärkt område, för att låna ett begrepp från Westberg-
Wohlgemuth (1996). Att ledarskap är ett fält där män dominerar är säkert en
korrekt beskrivning av läget i flera sammanhang, inte minst om man studerar
företagsledning, det vill säga toppskiktet inom näringslivet.166 Men det är inte ett
mönster som går igen i min studie, där fokus varit på chefer på låg nivå och
mellannivå. Eller ett mönster som för den delen är giltigt för vissa sektorer av den
svenska arbetsmarknaden. Exempelvis beskriver Thylefors (1991) att det funnits
en tämligen lång tradition av kvinnor som chefer inom åtminstone stora delar av
offentlig sektor. Det är således inte något nytt med kvinnor som chefer, men
däremot har de varit en osynliggjord grupp som nu börjat synliggöras. Thylefors
behandlar också den missvisande titulaturen inom offentlig sektor, som länge
förnekat att kvinnorna skulle vara chefer, och skriver att: ”Vårdsektorns kvinn-
liga chefer är inte riktiga chefer, och näringslivets kvinnliga chefer är inte riktiga
kvinnor. Således finns inte kvinnliga chefer” (a.a. s. 113).

I första kapitlet redovisade jag statistik över hur gruppen män respektive kvin-
nor fördelade sig på de ledarutvecklingsinsatser som genomförs inom svenskt
arbetsliv. Bilden där visade att gruppen kvinnor stadigt utgjort lägst 40 % av
deltagarantalet mellan åren 1998 – 2002. Vissa av fallorganisationerna här hade
en chefssammansättning som får anses vara relativt jämn, då den låg inom
intervallet 40-60 %. I flera av fallorganisationernas ledarutvecklingsprogram
fanns inslag och utbildningsblock som behandlade frågor om ledarskap och
genus, och deltagarna bestod av gruppen chefer på låg och mellannivå oavsett
om de var män eller kvinnor.167 Tilläggas kan att en majoritet av aktörerna, det
vill säga de som hade möjlighet att sätta sin prägel på ledarutvecklingen inom
respektive organisation, var kvinnor. Inte mindre än åtta av de tio aktörerna jag
intervjuat var kvinnor.

165 Visserligen finns det ett antal studier om traineeprogram, se exempelvis Eriksson (2000), Nilsson
(2000a), Höök (2001), samt Porsfelt (2001), men dessa ledarutvecklingsinsatser vänder sig
inte till samtliga blivande chefer i en organisation utan är oftast förbehållna ett mindre antal
personer. En sådan tendens kunde även jag observera i vissa av de organisationer som jag studerat.
Där införde man satsningar på ledarutveckling även för blivande chefer, något som hade varit
mer eller mindre otänkbart några år tidigare (och som i någon av dem fortfarande verkade
otänkbart, eller åtminstone ogenomförbart).

166 Se SOU (1997:135), samt Eriksson (2000), Nilsson (2000a), Höök (2001).
167 Inom Högskolan fanns även en speciell satsning på att få fram kvinnor som chefskandidater.





   

Inte minst det sistnämnda har fått mig att reflektera över, om inte kvinnorna
utgör en maktfaktor när det gäller ledarutveckling i dagens svenska arbetsliv.
Genom de roller de besitter kan de påverka hur organisationens ledarutveckling,
och i förlängningen ledarskapet, utformas. Mina data kan tolkas såsom att
kvinnor faktiskt är på väg att bryta in och ta över en del av det som beskrivits
som en mansdominerad sfär av arbetslivet. Alternativt kan studien tolkas så-
som att kvinnorna som maktfaktor nu synliggörs. Om ledarutveckling betrak-
tas som en central del i ett organisationsinternt förändringsarbete, kan aktö-
rerna sägas utgör centrala förändringsledare i detta arbete.

Aktörernas kön återspeglar ett välkänt förhållande, att personalprofessionen
till stor del kommit att bli ett yrke som kvinnor väljer i högre utsträckning än
män.168 Kvinnodominansen till trots, så har denna yrkesgrupp på sitt bord en
kvalificerad och strategisk arbetsuppgift som på sikt har potential att påverka
hur ledarskapet i dessa organisationer kommer utformas. Detta gäller förstås
bara om vi anser att satsningar på kompetensutveckling kan påverka organisa-
tionerna och arbetslivet i någon riktning. Jag förespråkar här ej någon
(utbildnings)fundamentalistisk169 övertro på kompetensutvecklingens generella
möjligheter, men anser att jag gått igenom tillräckligt mycket forskning för att
säga att ledarutvecklingsinsatser kan leda till vissa önskvärda effekter i specifika
organisationer.170

Utifrån min studie blir svaret jakande på rubrikens fråga om ledarutveckling-
sområdet domineras av kvinnor. Men jag har bara studerat en mindre del av
den totala ledarutvecklingen som ges i arbetslivet, så man bör vara försiktig
med alltför långtgående slutsatser. Jag har exempelvis sparsamt med data om
hur könsfördelningen ser ut i de externa konsultföretagen, som i sig är en makt-
faktor att räkna med på ledarutvecklingsområdet. Dock anser jag mina data
från fallorganisationerna vara så pass intressanta, eftersom de utmanar vissa
rådande uppfattningar om en manlig dominans, att de var värda att lyfta fram.

168 Se även Berglunds (2002) beskrivning av genusordningen inom organisationer samt
personalspecialisterna som en kvinnlig yrkesgrupp.

169 För en diskussion om utbildningsfundamentalism, se Alvesson (1999).
170 Se exempelvis forskningsgenomgången av ledarutvecklingens resultat och effekter jag gjorde i

kapitel 2.
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Bilden av utbildningsplanering

Min studie kan ses som en studie om utbildningsplanering, med fokus på hur
beslut om ledarutveckling i olika organisationer tagits och vad som påverkat dessa
beslut. Jag behandlade kortfattat i kapitel 2 förutsättningarna för utbildningspla-
nering i arbetslivet. En ytterligare aspekt av utbildningsplanering lyfter Lundmark
(1998) fram, genom att fråga om det är möjligt att planera utbildning rationellt,
och utmålar en skiljelinje mellan å ena sidan rationella och å den andra sidan icke-
rationella beslut som ligger till grund för en sådan aktivitet. Rationell utbildnings-
planering blir där detsamma som de mer normativa tekniskt-rationella samt hu-
manistiska perspektiven på kompetensutveckling, som Ellström (1992) presente-
rat. Icke-rationell utbildningsplanering har många drag gemensamt med det
Ellström (1992) benämner för ett konflikt-kontroll samt ett institutionellt per-
spektiv. Lundmark konstaterar också att det finns en hel del empiriska resultat
som talar för att de två sistnämnda perspektiven beskriver hur utbildningsplane-
ring går till i arbetslivet. I den gruppen av studier placerar jag även min egen.

Utbildningsplanering i den tappning som jag studerat är inte någon rationell
process, i betydelsen att krafter utanför organisationen inte spelar någon roll
för de beslut som fattas om ledarutveckling, eller att aktörerna inte skulle härma
andra som de upplever har en bra ledarutveckling. Jag finner, med utgångs-
punkt i mina egna resultat, inget stöd för en utbildningsplaneringsprocess som
inte är influerad av sådana omgivningsfaktorer. Utbildningsplanering handlar
om så mycket mer komplexa processer, än att bara avläsa kompetensglapp mellan
arbetsuppgifterna och de personer som har att utföra dessa arbetsuppgifter.171

Det är som Lundmark (1998) själv skriver, skillnad mellan hur vissa personer
önskar att utbildningsplanering borde gå till och hur den verkligen går till. Jag
har i min studie varit intresserad av att försöka förstå hur man resonerar i de
olika organisationerna, snarare än att döma eller sortera dem efter någon nor-
mativ modell för hur utbildningsplaneringen borde gå till. Inte heller har mitt
syfte varit att föreslå konkreta modeller för hur denna process kan gå till. Som
jag ser det, är det inte en brist på sådana handböcker, utan snarare en brist på
vetenskapliga undersökningar som har ett mer öppet förhållningssätt till den
utbildningsplanering som är möjlig att studera.172

171 Se även Rönnqvist (2001) och hans kultur-institutionella perspektiv där behov härledda inte
bara från arbetsuppgifter utan även från trycket som omgivningen skapar beskrivs som rationella,
eller Sköld (1987, s. 82) som särskiljer mellan individuella behov och sådana behov som kan
lokaliseras till vad hon benämner för olika normgivare i form av samhället, arbetsmarknaden,
företagen etc.

172 Exempel på mer handbockmässig litteratur i ämnet utbildningsplanering är Dalin (1988; 1997),
Engeström (1994), Forsberg, Hede, Lundmark & Söderström (1984), Goldstein (1993),
Granberg (2004), Hård af Segerstedt, Klasson & Tebelius (1996), samt Lundmark (1992; 1998).
I deras arbeten presenteras en fördjupad genomgång av olika tankesätt och modeller kring
området utbildningsplanering, där även de normativa dragen kommer fram.





   

En klassisk strid inom pedagogikämnet rör vad forskningens syfte egentligen
är. Vår förste pedagogikprofessor i landet, Bertil Hammer, skrev att det inte
minst bland fackmän utanför akademin fanns förväntningar på att pedagogiken
skulle leverera färdiga lösningar: ”… och pedagogiken skulle då vara ett slags
teknologi, som har att anvisa regler och handgrepp för läraren-hantverkaren.
Detta är, menar jag, en alltför trång syn på pedagogikens problem …” (Lind-
berg & Berge, 1988, s. 32-33). Jag ansluter mig till Hammers syn på att
pedagogikämnet är mycket mer än att bara försöka agera konsult, och föreslå
nya arbetssätt åt praktiker i arbetslivet. Samtidigt anser jag att en viktig uppgift
för pedagogiken som vetenskaplig disciplin, är att erbjuda (nuvarande och bli-
vande) praktiker möjligheter att reflektera kring sina arbeten, genom att pre-
sentera utmanade perspektiv på hur deras verksamhet kan beskrivas och för-
stås. Där har pedagogikämnet, som jag ser det, en viktig funktion att fylla.

Strävan efter organisationsanpassning, en likhet som leder
till olikheter

En föreställning eller idé, som jag menar starkt bidragit till att de sex fall-
organisationernas utbildningskulturer varit särpräglade, är att samtliga aktörer
utgått från att det är önskvärt att organisationsanpassa ledarutvecklingen. Ak-
törerna var sinsemellan lika på så sätt att de omhuldade idén om att en
organisationsanpassad ledarutveckling var att föredra framför en mycket all-
män ledarutveckling. Allmänna kurser om ledarskap överlämnade de till kon-
sulter eller högskolor att genomföra. I de enskilda organisationerna var istället
fokus på det specifika med att vara ledare just där som skulle lyftas fram. Denna
likhet i utgångspunkt mellan aktörerna, menar jag har bidragit till olikheterna
mellan utbildningskulturerna, liksom att organisationen som kontext fram-
ställts som central för att förstå olikheterna.

Utifrån min egen erfarenhet som universitetslärare, är min uppfattning att
akademin är med och bidrar till aktörernas strävan att organisationsanpassa
ledarutvecklingen. De aktörer som tagit vägen via högskolestudier och mött
pedagogikämnet, har med stor sannolikhet konfronterats med idéer och mo-
deller om utbildningsplanering. Inte sällan tror jag både lärarna och kurs-
litteraturen förespråkar organisationsanpassningen för studenterna. De upp-
manas att göra noggranna behovsinventeringar och välja exempelvis innehåll,
samt arbetssätt och metoder, som tar hänsyn till de enskilda organisationerna
och chefernas särart. Undvik patentlösningar och försök anpassa utbildningen
till den specifika situationen, tror jag är ett återkommande budskap.173

173 Se exempelvis Goldstein (1993), Granberg, Gustafsson, Kindwall, Larsson, Larsson, Litzén &
Måremo (1983), samt Lundmark (1998).
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Denna strävan efter organisationsanpassning leder förmodligen också till att
organisationer med viss storlek organiserar ledarutvecklingen själv, istället för
att köpa en generell ledarutveckling av externa konsulter. Denna förhärskande
tanke om organisationsanpassning verkar också påverka de externa konsulterna
att erbjuda kurser och utbildningar som är någorlunda skräddarsydda. Vid si-
dan av de öppna programmen konsulterna erbjuder, dit alla organisationer kan
skicka sina chefer, har de också kommit att nischa sitt produktutbud och er-
bjuder skräddarsydda program åt enskilda organisationer (eller grupper av or-
ganisationer). Även detta var synligt i min studie, där ett flertal av organisatio-
nerna anlitat externa konsulter för att genomföra delar av ledarutvecklingen.
Inte minst IT-företaget och Sjukhuset hade gått långt när det gällde att köpa
skräddarsydda program av externa konsulter.

Parallellt med idén om organisationsanpassning har jag också kommit att be-
trakta aktörens arbete med ledarutveckling likt ett hantverk, vilket i sig gör
ledarutvecklingen särpräglad. Arbetet som sådant var inte förutbestämt och i
detalj standardiserat, likt ett monteringsarbete vid ett löpande band, utan ak-
törerna fick själva söka sig fram på okända stigar. De satte sin personliga prägel
på det aktuella (organisationsanpassnings)arbetet likt alla hantverkare gör. Vis-
serligen lånade dessa hantverkare idéer utifrån, men de skapade också, som
tidigare påpekats, lokala varianter av mer generella idéer. Hantverksdelen av
arbetet märktes bland annat i att aktörerna hade svårt för att i vissa lägen verba-
lisera vad de hade gjort. Att arbeta med ledarutveckling innehöll en stor por-
tion av förtrogenhetskunskap, eller tyst kunskap som aktörerna samlat på sig.174

Mitt intryck var att aktörerna kunde betydligt mer om ledarutveckling än vad
de förmådde berätta för en vetgirig doktorand. Deras färdigheter var större än
deras förmåga att verbalt (eller för den delen skriftligt)175 förmedla dem till
mig. Denna hantverksmässiga organisationsanpassning var med och förstärkte
intrycket av en särpräglad ledarutveckling.

Ledarutveckling på 2000-talet – den generella kunskapen

De gemensamma dragen, som jag fångat i fallorganisationernas sätt att göra
ledarutveckling, kan sägas utgöra exempel på en tidsanda och ett prat om leda-
rutveckling som förekommer i svenskt arbetsliv. Ledarutvecklingsprogrammen

174 Se exempelvis Grensjös (2003) diskussion om tyst kunskap, och där han också behandlar
tystnande och tystade kunskaper.

175 De flesta aktörerna beklagade vid intervjuerna att de gjort sig av med mycket material om
framtagandet och genomförandet av ledarutvecklingen. De verkade inte ha sett något egenvärde
i att samla i deras tycke gammalt material på hög. De hade inte förväntat sig att någon forskare
skulle dyka upp och intressera sig för hur de arbetat med dessa frågor. Och själva visste de ju vad
de hade gjort, även om de som sagt hade svårt att verbalisera det för andra.





   

som studerats kan onekligen betraktas som produkter av sin tid.176 Ledarut-
vecklingen i de olika organisationerna är på samma gång både specifika och
(tids)typiska. Organisationerna reflekterar något större, där de själva bara ut-
gör en mindre del.

Hittills har jag varit noga med att förhålla dessa likheter till en svensk
nationskontext, inte en mer global sådan. Jag utesluter dock inte att det finns
en spridning av idéer om ledarutveckling mellan olika länder.177 Tvärtom, det
finns mycket som talar för att så är fallet. Speciellt mellan länder som geogra-
fiskt eller kulturellt ligger nära varandra. Jag påpekade redan i kapitel 1, att det
fenomen jag studerat bara är en del av ett mycket större internationellt feno-
men. Ett antal tidigare studier har också fört fram dessa tankar om globalise-
ring av ledarskapsfrågor, eller en global amerikanisering som Sjöstrand (1999)
väljer att benämna det. I min studie framkom också att tre av organisationerna
ingick i internationella koncerner, samt att aktörerna aktivt hämtade idéer från
högskolorna och konsultföretagen, som i sin tur kan sägas ha stått i kontakt
med andra nationer och importerat ledarutvecklingsidéer därifrån. Mycket ta-
lar således för att de generella kunskaperna om ledarutveckling även är giltiga
utanför svenskt arbetsliv.

Märk väl att detta resonemang är teoretiskt och principiellt, och inte grundat
främst utifrån empiriska iakttagelser. Tankegångarna inom institutionell teori
stödjer dock ett sådant vidgat synsätt. Det finns inget som säger att idéerna,
som utgör de gemensamma dragen i organisationernas sätt att göra ledarut-
veckling, av princip stannar inom ramen för vissa nationskontext. Likriktningen
kan fortgå även över nationskontext. De gemensamma dragen kan betraktas
vara en del av en mer global strömning. En empirisk undersökning med ett
sådant fokus skulle vara intressant att genomföra.

En diskussion om det är önskvärt eller ej att organisationer tar till sig idéer från
andra kontexter, har förts i några av de tidigare refererade studierna, såsom hos
Furusten (1996) och Tengblad (1997). Den förstnämnde ställer sig kritisk till
hur idéer om ledarutveckling som är framtagna i en Nordamerikansk kontext,
verkligen är användbara för organisationer i Sverige. Bakom denna kritik finns
en föreställning om att det är bättre att organisationer (i utbildnings-
sammanhang) försöker bygga på sin särart, istället för att kopiera det andra gör

176 Se Hööks (2001) diskussion om ett ledarutvecklingsprogram som ett barn av sin tid, där det
specifika programmet också anses vara ett uttryck för de villkor eller den diskurs som råder
inom samhället i stort. Programmet anses vara både unikt och typiskt, beroende på hur man
analytiskt närmar sig det.

177 Se exempelvis SOU (2000:115) om den internationella kompetensutvecklingsmarknaden, samt
Furusten (1996), Tengblad (1997), Trollestad (1994).
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i tron att det skulle fungera även för dem själva. En diskussion om att bygga på
särarten eller att kopiera andra för också Söderström (2003), och även min
studie kan sägas ge ett bidrag till den diskussionen. Jag levererar inget normativt
bidrag hur det borde vara, utan mer ett konstaterande att det verkar ofrånkom-
ligt att organisationer inte skulle låna idéer från andra. Dock pekar också mina
resultat på, att de studerade organisationerna hade en egen och särpräglad
utbildningskultur, de var långt ifrån varandras kopior. Aktörerna verkade plocka
in generella idéer om ledarutveckling, men gjorde om dem till lokala varianter.
Jag kan i sammanhanget tycka att det finns ett drag av självgodhet och rädsla
för det okända när forskare och debattörer anser, att det är principiellt fel att
låna idéer från andra. Jag förespråkar inte att organisationer ska ta första bästa
utbildning de hittar och kopiera den rakt av, men är tveksam till föreställ-
ningen om att särartstänkandet alltid är att föredra. Jag tror mer på ett öppet
förhållningssätt, och på att våga prova intryck utifrån.

Frågan om särart som något absolut, relationellt eller retoriskt

Likt jag behandlat frågan om ledarutvecklingens särart i olika organisationer,
förekommer diskussioner inom pedagogikämnet där forskare argumenterar för
vissa utbildningsformers särart, exempelvis folkhögskolans, komvux, eller
studiecirklars särart (SOU 1997:158). Frågan är hur andra forskare inom
pedagogikämnet ser på frågan om särarten. Framställs särarten av dessa fors-
kare som något absolut, det vill säga att utbildningen/utbildningsformen per
definition anses som speciell, utan att den behöver sättas i relation till något
annat? Eller anser de, likt jag själv, att särarten endast framkommer i relation
till andra utbildningar/utbildningsformer?

Vid en första anblick framstår vissa texter om olika utbildningsformers särart
som absoluta i sin framtoning. Exempelvis rubriceras de som om det existerar
något absolut särpräglat, likt Nitzlers (1997) ”Folkhögskolans särart och peda-
gogik” eller Höghielms (1997) ”Komvux särart och pedagogiska utgångspunk-
ter”. Intet antyds i rubriksättningen, eller den inledande presentationen för del
delen, att särarten skulle vara relationellt beroende.

När texterna granskas närmare blir det (något) tydligare att det krävts jämfö-
relser för att komma fram till denna särart. Höghielm relaterar Komvux särart
till annan formell (ungdoms)utbildning, samt till den friare folkbildnings-
verksamheten. Och den av Nitzler ställde frågan, ”Vad har folkhögskolan som
inte andra skolformer har?” (a.a. s. 361), vittnar också om ett relationellt syn-
sätt på frågan. Särdragen mejslas där fram i relation till offentliga skolväsendet
och högskolan, och även likheter med dessa och andra skolformer behandlas. I
genomgången poängteras också den mångfacetterade verksamhet som ryms





   

inom ramen för folkhögskolebegreppet, vilket utmanar föreställningar om
folkhögskolan som något enhetligt. Fler exempel på särartsdiskussioner finns för
andra utbildningsformer. Exempelvis relaterar Andersson (1997) studiecirklarna
till andra former av vuxenutbildning. Likadant är det med det Lindberg (1995)
beskriver som kännetecken för akademiska studier och undervisning. Särarten
framställs inte i absolut bemärkelse, utan i jämförelse med grundskolan och gym-
nasiet. Det är i den relationen som den akademiska särarten ringas in.

Även i SOU (2003:94) problematiseras frågan om särart. Där framgår att
folkbildningens särart är något relativt andra utbildningsformer och relativt sig
självt. Folkbildning har, enligt forskningsresultaten om densamma, haft histo-
riskt skiftande innebörder och omfattar en lång rad disparata praktiker. Folk-
bildning blir således långt ifrån något homogent. Dock viker man största ut-
rymmet i utredningen till att diskutera särarten som ett diskursivt fenomen.
Med detta menas att särarten kanske inte finns som någon essens i sig, det vill
säga att det i första hand inte är en fråga om gemensamma och mot annan
utbildningsverksamhet särskiljande karakteristika. Däremot att särarten är nå-
got som konstruerats av olika intressenter (folkbildare, politiker, forskare) som
ett sätt att tala om folkbildning som tjänar deras intressen. Särarten får där en
funktion av en föreställd gemenskap. Detta ligger i linje med att texter på te-
mat särart kan ha något absolut över sig. De som skriver om en specifik utbild-
ningsform kan göra det i syfte att framställa det som något unikt, för att legiti-
mera ett intresse för just detta område.

Det jag anser vara en svaghet i några av de ovan refererade texterna, är att de
retoriskt överbetonar särarten på bekostnad av likheterna, trots att de har ett
relationellt förhållningssätt. Det är som om likheterna är ointressanta. Som jag
ser det, är det viktigt att försöka tränga bakom särartsretoriken och göra jämfö-
relser av det slag som jag gjort här, där (o)likheter får komma fram och
problematiseras. Det är med ett sådant angreppssätt som frågor om (o)likheter
mellan utbildningar kan få en strukturerad och allsidig belysning, utan att en
enskild forskares egenintresse för en specifik utbildning får alltför stort genom-
slag, för vad som skrivs fram som särskiljande.

Kan olika typer av ledarskap förklara den specifika tillämp-
ningen?

Ett av de mer framträdande resultaten här får sägas vara att fenomenet ledarut-
veckling kan ta sig olika uttryck i olika organisationer. Ett sätt att förklara
resultaten av särpräglade ledarutvecklingsinsatser, skulle kunna vara att göra
det utifrån en tanke om en för respektive organisation homogen ledarkultur.
Denna tankebana bygger på att villkoren för ledarskapet i de olika organisatio-
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nerna skiljer sig så mycket åt, att det skulle krävas olika typer av ledarskap i
dessa organisationer. Varje organisation skulle utifrån ett sådant tänkande ha
en egen ledarkultur.178 Ledarutvecklingen som jag fångat skulle i ljuset av detta
bara vara en avspegling av ett sådant förhållande. Då ledarskapet i de olika
organisationerna skiljer sig åt, och aktörerna försöker anpassa ledarutvecklin-
gen till de specifika förutsättningarna som råder, kan det inte bli något annat
än väldigt specifika utbildningar. Tanken är lockande och enkel. Kanske för
enkel. Enligt mig finns det två starka invändningar mot att se ledarutvecklin-
gen som ett resultat av specifika ledarkulturer.

För det första är det fullt möjligt att vända på förklaringsordningen. Ledarska-
pet i organisationen skulle lika gärna kunna ses som ett resultat av hur chefer
rekryterats, belönats samt kompetensutvecklats.179 Detta samtidigt som leda-
rutvecklingen i en specifik organisation kan sägas anpassas till de speciella vill-
koren som ledare i denna organisation har. Vad vi har är då en spiral, utan
någon tydlig början eller slut, där båda dessa faktorer (dels villkoren för ledar-
skapet, dels den specifika ledarutvecklingen) ömsesidigt påverkar varandra. Det
finns således goda skäl för att inte se det som ett kausalt samband, där den
oberoende respektive beroende variabeln är fixerad, utan där dessa positioner
ständigt växlar och kan sägas påverka varandra. Vad vi står inför är bara en
variant på det klassiska problemet om vad som kommer först, hönan eller ägget.

För det andra förutsätter förklaringen att ledarutvecklingen skulle spegla en
ledarkultur, att det verkligen existerar en enhetlig ledarkultur i en organisation.
Om inte detta existerar, utan det finns flera parallella ledarkulturer, faller detta
sätt att argumentera. Utifrån den forskning jag gått igenom finns det argument
både för och emot tanken om enhetliga ledarkulturer.180 I en och samma orga-
nisation (bransch, sektor, nation) finns både sådant som förenar och särskiljer.
Exempelvis visar Haake (2004) hur det verkar existera olika sätt för cheferna
inom en och samma organisation att utöva ledarskap. Hon har utifrån en longi-
tudinell studie följt ett antal chefer, samt också intervjuat personalgrupper, och
funnit att ledarskapet, eller det Haake själv benämner ledarskapandet, skiljer
sig åt i en rad avseenden. I den organisationen kan man svårligen tala om en
enhetlig ledarkultur, även om cheferna delade vissa förutsättningar i sitt arbete.

178 Se Porsfelts (2001) diskussion av en enskild organisations ledarkultur. Se även den forskning
som finns på exempelvis temat akademiskt ledarskap, här representerad av Haikolas (1999)
genomgång.

179 Se Svennerståls (1996, s. 40) resonemang om att skillnader i företagskulturer kan förklaras av
hur ledande grupper i företagen rekryterats, skolats samt befordrats.

180 Se exempelvis Porsfelt (2001) diskussion om del-/mikro-/subkulturer inom ramen för vissa
övergripande (bakgrunds)kulturer, samt om ledarkulturen som en av dessa mikrokulturer. Se
även Edström & Jönsson (1998), Hofstede (1991), Lind (2003), samt Yukl (2002).





   

Som jag tolkar kunskapsläget är det en grov förenkling att förutsätta att den
specifika ledarutvecklingen skulle vara en direkt avspegling av enhetliga
ledarkulturer i olika organisationer. En sådan förklaring skulle också ha ett
tydligt drag av determinism, där vissa förutsättningar i en organisation per
definition skulle leda till viss verkan, utan hänsyn tagen till aktörer som hand-
lande subjekt. Aktörerna reduceras med ett sådant resonemang till marionetter
som dinglar i kontextens snören.

Om man däremot för in aktörernas föreställningar som en aktiv faktor blir
läget däremot ett annat. Jag utesluter nämligen inte att aktörerna i de olika
organisationerna kan ha föreställningar om ett enhetligt ledarskap i organisa-
tionen, som i förlängningen kommit att påverka ledarutvecklingens innehåll
och organisering. Om aktören både har föreställningar om att ledarskapet i
organisation är (eller bör vara) specifikt, och samtidigt strävar efter att skräd-
darsy ledarutvecklingsinsatser som ska passa de lokala förutsättningarna, finns
det onekligen en grund för att det utvecklas specifika utbildningskulturer. Jag
anser denna förklaring vara mer trolig än att det skulle vara en enhetlig
ledarkultur i sig, som ger de specifika drag jag funnit i de olika organisationer-
nas sätt att göra ledarutveckling. Aktörerna och deras föreställningar spelar så-
ledes en viktig roll för de ledarutvecklingsinsatser som kommer till stånd.

Ovanstående resonemang kan överföras på andra kontextuella faktorers påver-
kan för att förstå ledarutvecklingens särprägel, till exempel den särart av förut-
sättningar som existerar inom en bransch eller sektor. Dessa kan i sig aldrig
förklara varför ledarutvecklingen får ett specifikt innehåll och organisering i
enskilda organisationer. Det är inget som är givet i sig bara för att en organisa-
tion tillhör en viss bransch, sektor eller nation.  Tyvärr är detta tänkande en
barlast som organisationsteorierna bär med sig från tidigare forskning, och som
än idag påverkar tolkningar som görs. Scott (2001) skriver utifrån den institu-
tionella teorins perspektiv följande på detta tema:

Earlier studies emphasized the effects of institutional context on all organizations

within the relevant environment. The institutional environment was viewed as

unitary and as imposing structures or practices on individual organizations, which

were obliged to conform either because it was taken for granted that this was the

proper way to organize, because to do so would result in normative approbation,

or because it was required by legal or other rule-like frameworks. Later studies

began to emphasize differences among organizations, recognizing that whether,

when, and how organizations respond depends on their individual characteristics

or connections. Recent theorist and researchers have stressed the varied nature

of organizational responses to institutional demands. (A.a. s. 151)

Varje form av deterministisk kontextförklaring glömmer bort den viktiga fak-
tor som aktören utgör i sammanhanget. Både kontext och aktörer bidrar till
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en förståelse för varför ledarutvecklingen ser ut som den gör i olika organisa-
tioner.

Fortsatt forskning

Utifrån den forskningsgenomgång och de erfarenheter jag gjort under
avhandlingsskrivandet, anser jag att det finns all anledning att fortsätta forska
om arbetslivspedagogiska frågor i allmänhet och ledarutveckling i synnerhet.

Mer konkret ser jag gärna att det genomförs jämförande studier av olika orga-
nisationers ledarutvecklingsaktiviteter inom samma bransch, men också från
olika nationer. Utifrån det urvalet av fallorganisationer jag gjorde, har något
sådant inte varit möjligt för mig att göra. Dock pekar aktörernas uttalanden på
att respektive branscher, snarare än privat eller offentlig sektor, är centrala kon-
texter för att förstå vilka idéer om ledarutveckling som sprids mellan organisa-
tionerna. Är branscherna som kontext så förenande som aktörerna utsagor och
vissa forskningsresultat antyder? 181 Och vilka (o)likheter kommer att fram-
träda om man tar med organisationer från andra länder, inom exempelvis Eu-
ropa?

Ett annat intressant spår att forska om rör yrkesgruppen personalarbetare, då
dessa verkar spela en framträdande roll i egenskap av ledarutvecklingens aktö-
rer i olika organisationer. Även Högskoleverket (2004) anser i en nyligen pu-
blicerad rapport, att det måste till mer forskning om denna profession. Den
här avhandlingen kan ses som ett bidrag till ett sådant forskningsområde. Man
kan säga att min studie delvis belyser hur dessa personalarbetare arbetar med
att säkra den kompetens som organisationer i dagens arbetsliv behöver, samt
under vilka villkor och förutsättningar som ett sådant arbete bedrivs. Men det
behövs fler studier och mer omfattande forskningsprojekt kring denna, förhål-
landevis okända, yrkesgrupp.

Avslutningsvis anser jag att det behövs forskning om den betydelse som UGL-
kurser verkar spela i dagens arbetsliv. Samtliga organisationer som jag varit i
kontakt med använde, eller hade använt, denna typ av externt organiserad
(ledar)utvecklingsaktivitet. UGL verkade närmast som ett icke ifrågasatt
utbildningskoncept av aktörerna jag varit i kontakt med. Jag har inte heller
funnit någon forskning som på allvar försöker beskriva eller kritiskt granska
UGL. Min poäng är att vi vet mycket lite om en utbildning, som förmodligen

181 Se exempelvis Ekstedts (1988) studie om de karaktäristiska formerna för kunskapsuppbyggnad
inom tre olika branscher.





   

används i hög utsträckning i dagens arbetsliv. En studie om UGL-kursernas
utbredning och användning inom arbetslivet, en beskrivning av UGL-koncep-
tet utifrån de åtta aspekterna av utbildningskulturbegreppet, samt en kritisk
diskussion om dess eventuella effekter för organisationerna respektive indivi-
derna, skulle kunna vara ett konstruktivt bidrag till såväl personalchefer och
utbildningssansvariga, som forskningen inom området pedagogik i arbetslivet.





 

ENGLISH SUMMARY

This dissertation is about leader development in Swedish working life. The
focus is on similarities and differences between the contents of different in-
house leader development programs, and on how these programs are organized.
Leader development is defined as the human resource development that is gi-
ven to managers with direct responsibility for staff, and with a content that
focuses on human resource management and inter-personnel competence.

Leader development is a question of current interest, and can be viewed as a
fashion now in the beginning of the 21st century. It is a billion-krona business in
Sweden alone, with numerous education providers and buyers. Swedish
organizations spent approximately 4 billion Swedish kronor annually on leader
development at the turn of the millennium. Leader development costs a lot of
money, and is a considerable part of the human resource development that is
taking place in organizations on the Swedish labour market today. Many
organizations invest in leader development and then seem to apply it as a general
solution to several different problems. Leader development therefore does not
look just like any solution, but as a solution that can be described with a capital
S. Certainly there are critics of the phenomenon of leader development, but my
impression is that the opponents are in a minority, and the criticism is hushed up
by the common talk about the beneficial effects of leader development.

Is it a “Swedish” phenomenon to show such a significant interest in questions
about leadership and human resource development? Certainly not! Trends in
the field of human resource development in Sweden cannot be viewed as an
isolated occurrence. What is happening here has been and still is influenced by
the globalization of the human resource development market that has occurred.
The phenomenon that I focus on in this dissertation, leader development in
the Swedish labour market, is a tiny part of a much bigger phenomenon.

Previous research

Since this is a dissertation in the academic discipline of education, I have mainly
focused on research in an area named education and learning in working life.





   

The characteristic and distinctive features of this research area, compared with
other research on education, is that the educational processes are studied in the
context of working life. The focus is on the educational processes in
organizations, whose foremost mission does not have to be to educate or teach,
but whose educational processes are means for the organizations to attain their
goals and to fulfil the mission they have on the labour market, for example
producing goods and services of some kind. In working life the organizations
themselves are the providers of education, and their employees are the students.

A central basis of research in the area of education in working life is that the
educational processes must be understood in relation to the specific conditions
that surround them. Among other things, the process of planning education in
working life is achieved differently compared with the official educational sys-
tem where we have national governing curricula.

Opportunity to utilize
local conditions

The education becomes
contextual.

Different traditions /
educational cultures are
developed.

Planning of education
without a national and
obligatory curriculum

⇒ ⇒

Figure 1: Planning of education in working life.

I have worked my way through all Swedish dissertations that were written about
leader development up to 2002. All in all I identified 17 dissertations, which
are presented in table 1. Ten of them are dissertations in education (Edu), five
in business (Bus), and one each in theology (The) and human work science
(Hum) respectively.

Table 1: Chronologic overview of Swedish dissertations with a focus on leader
development

1960s 1970s 1980s 1990s 2000s

Last name, Jerkedal, Edu Lennung, Edu Borgbrant, Edu Michélsen, Edu Eriksson, Bus
academic Perneman, Edu Hultman, Edu Trollestad, The Nilsson, Edu
discipline Michélsen, Edu Björkegren, Bus Furusten, Bus Porsfelt, Hum

Sköld, Edu Svennerstål, Edu Höök, Bus
Tengblad, Bus

Number 1 3 4 5 4

Viewed as a group these dissertations are greatly dissimilar. They vary in their
empirical and theoretical foci, and also as to what research methods were used.
At the same time, if divided into smaller groups there are some similarities.
One such similarity is that several of the dissertations are evaluation studies
that focus on the results and effects that a leader development program can





 

lead to. Another similarity is that the focus is often on the participating mana-
gers, rather then on those who are responsible for/in charge of the education.

One can add that very little research has been done on leader development
from a comparative perspective. The studies that exist are often case studies of
a single organization’s leader development. There are no studies where the leader
development of several organizations in the Swedish labour market have been
compared and investigated.

From the research done previously, I have constructed eight aspects that help
to describe different features of a leader development effort. The aspects are
“Course directors and teachers”, ”Time and place”, ”Participators and
participation”, ”Aim and goal”, ”Content”, ”Teaching methods”, ”Educational
materials”, and ”Examination”. I have also divided the aspects into subordinate
variables to capture details within the framework of each aspect. All in all, I
have worked with 131 variables when comparing the organizations.

Theoretical point of departure

The theoretical point of departure may be summarized by leader development
in organizations being understood as a result of external and internal powers,
where the external power may be described in terms of context, and the internal
one in terms of actors. Leader development is studied in the context where it is
situated, and in respect of actors that have created and developed it, as well as
any attendant circumstances. The terminology I will use for a single
organization’s specific way to carry on/manage leader development is educational
culture.

A fundamental scientific matter of dispute in the field of social sciences concerns
the understanding of phenomena that we study in relation partly to the
circumstances in society (or contexts/structures), partly to the action of people
(or individuals/actors). The specific way to view the connection between so-
ciety and individuals used in this dissertation is named by Bhaskar (1998, p.
34): “… the transformational model of social activity”. Essential for this point
of departure is to think analytically of society and individuals as two different
powers, which should never be reduced to one entity. These two powers have
different characteristics or possess different qualities. The two horizontal lines
in figure A illustrate the two. Instead of writing about these powers as society
and individuals, I call them contexts and actors from now on.





   

Figure A: My application of Bhaskar’s (1998) transformational model of social activity.

To make a distinctive differentiation between contexts and actors as two different
kinds of power does not mean that they are viewed as isolated from one another.
There are obvious points of contact between them. In figure A the connections
are symbolized by two vertical arrows between the powers. The first symbolizes
that actors are socialized into an already existing context, and the second that
actors reproduce and transform the context. The powers, or levels, are consequently
inseparable, while at the same time there is relative autonomy. Bhaskar (1998)
describes this in terms of the model being relational, i.e. one power cannot be
understood without consideration of the other. Both powers that constitute context
and actors must be considered, according to Bhaskar, if we want to understand
the phenomenon that we are studying. It is of central importance to study and
understand the interplay between these two powers, as regards both the process
that specifies how the context influences actors, and the process where actors use
their power to reproduce and transform the context.

In my study I use the concept of context to represent working life in the form
of organizations, branches of trade, and sectors (primarily) in Sweden as a na-
tion. The concept of context has a double meaning. In one respect it represents
different levels, that is, context as that which surrounds. In another respect it
represents the circumstances that are current, that is context as that which
keeps things together. The point of departure is that all actions take    place in
a context. A context can in itself never explain the action of the actors. A con-
text is a necessary condition for the actors’ action, but that is something else
than the context determining what is happening. The power that the contexts
represent depends on how it is received by the actors. The effects that this
power has are not direct; rather it mediates through the actions and choices of
the actors. The context is only present in the action of the actors. The context
as a power has the potential to work as both a constraint and as enablement,
since the context sets up different opportunity costs and rewards.

I use the concept of actor for individuals and groups of individuals that create
and develop leader development efforts in specific contexts. Actors are to be
seen as active subjects with both competence and space to act and influence the
contexts that they are a part of. Their personal capacity to identify what they
want and take steps to get there are central traits for understanding the work of
the actors. Their internal conversation and capacity for reflexivity are seen as
the central link between them and the context. Actors have a degree of freedom

Context

Actor

socialization reproduction /
transformation





 

when they choose which way to take, and the actors choose themselves how
they view the opportunity costs that are activated through their choices. Their
personal stance influences their chances of making a success of their project.
One can distinguish between passive actors (people to whom things happen
and who feel captured by the circumstances) and active actors (people who
make things happen and who set goals and strive for them).

An educational culture is a result of actors’ actions and the circumstances that
surround that work. Since the actors are acting subjects, the educational culture
can be described as their specific way of doing leader development. To do leader
development is used here in the same sense as constructing a leader development
effort.

The comparisons between educational cultures that are made in this disserta-
tion should be viewed as relative. In other words, what is described as a similar-
ity or a difference depends on what is compared. When I write about
(dis)similarities, with parentheses around “dis”, this is meant to emphasize this
relationistic feature. But it is also a way of highlighting questions about
similarities and isomorphic processes between organizations that are a central
part of what I am focusing on. Accordingly I am interested not only in what is
distinguishable in the respective organization’s way of doing leader development,
but also equally interested in the similarities.

I got my inspiration from institutional theory to view educational cultures as
local variants or applications of ideas that no specific organization, branch of
trade, sector or even nation has monopoly on. The theory has a potential to
throw some light on how leader development ideals are spreading between
organizations in regard to both the context and the actors. An institutional
perspective on human resource development is characterized by how the hu-
man resource development is shaped in response to signals from the surrounding
world. The context can in this case be viewed as a power that supplies certain
ideas about leader development on a macro level. One could argue that certain
ideas about leader development in a society, at a certain time, are more popular
and cherished then others. These ideas become rules for how organizations
should do leader development. The rules are not coercive, but should be con-
sidered as common ideas or ideals that are so general that actors in different
organizations can adopt them in several different ways without becoming copies
of one another. The context in itself can never create isomorphic processes. It is
actors themselves that make such choices as to structure their leader development
similarly to that of other organizations and thereby make the isomorphic pro-
cess happen. It is through this notion of isomorphic processes, containing powers
in the context of the organizations in combination with local actors, that I have
acquired an understanding of the logic behind organizations’ reasons for
imitating one another.





   

The purpose of the dissertation

The purpose of the dissertation is to contribute knowledge about leader
development in Swedish working life, by describing and analyzing different
organizations’ ways of doing leader development from a context-actor
perspective. From this purpose I have formulated the following research
questions:
– What similarities and differences appear in different organizations’ ways of

doing leader development and how extensive are these (dis)similarities? Spe-
cial attention will be given to the question of the organizations’ confidence
in leader development.

– What contexts seem to have been of importance for the content and
organization of the leader development in the different organizations, and
what roles have these contexts played?

– Who are the actors in the leader development in the different organizations,
and what roles have they played in the construction of the organizations’
educational cultures?

– How can the interplay between the actors and the contexts, in relation to
how the different educational cultures developed, be described and
understood?

Method

The dissertation evolved from the following studies that were carried out at
different points in time:
– A case study of six organizations’ leader development: empirical data was

collected from September 2001 to February 2003 (however, at different times
for the different organizations).

– A study of (externally) advertised job openings for managers and what is
required of these future managers: empirical data was collected in the second
half of 1999.

– A study of an external leader development consulting organization’s course
offering: empirical data was for the most part collected during the latter part
of 2001, but the work went on until 2004.

The first-mentioned case study is the main study of this dissertation, and I will
maintain focus on it throughout the rest of the method section.

The case organizations were selected from a maximum variation sampling, so
that they would come from different sectors and branches of trade in the Swe-
dish labour market. The case organizations are in this study named the Hospi-
tal, the Industry, the IT-company, the Mill, the Municipality, and the Univer-
sity. In these organizations I have interviewed persons that had the responsibility





 

for creating, carrying out and developing leader development efforts, the so-
called actors. In some organizations this responsibility was divided between
several persons, whereas in other organizations a single person had the sole
responsibility. The number of persons interviewed was 13, and I made a total
of 20 interviews with them.

Besides interviewing the actors about their work with the leader development
from the eight aspects, I have also studied different documents from these
organizations, chiefly documents that had something to do with the leader
development, but also some that described the history, hierarchy etc. of the
organization. I have also collected data through observations. The most
comprehensive of these was a participative observation during two days, where
the actors from one of the organizations met their colleagues from similar
organizations for a round-table discussion concerning leader development.

The analysis of the collected empirical data has had a distinct feature of
abduction, i.e. the process has swung to and fro between phases of deduction
and induction. The theoretical points of departure have worked as a frame of
interpretation and were guiding in many ways, but there has also been room
for close concentration on the data and categorization work. Three distinct
phases can be identified. In the first phase, all text data (from the interviews,
documents and observations) was analyzed in detail and close to the data. Among
some things I did was to create detailed case descriptions of each organization
and its leader development. There was room for many details to surface from
the empirical data collected. The case descriptions can be viewed as thick,
comprehensive and detailed narratives. As a result, the comparisons between
the organizations were hard to grasp because of the wealth of detail. That led
me to the next phase of the analysis. In this phase I worked in a more structured
way in order to compare the leader development from the eight aspects and the
related variables. During this phase an extensive reduction of data was perfor-
med, narrowing the data in comparison to the first phase. Hundreds of pages
of text were reduced to variables, whose distributions over the different
organizations were then sorted with the help of a statistic technique named
multivariate correspondence analysis. When this comparison had been made, I
went back to the original material from the first phase. This was the third phase
of the analysis. In this phase I compared the result from the second phase with
the original material, and asked myself if this was a correct way to describe the
(dis)similarities of the leader development in the different organizations. I
particularly studied the patterns that had appeared in the second phase analysis
and tried to understand (and even question) those results.

The results I am presenting are not to be seen as the truth about leader
development in the six organizations. As empirical objects the case organizations
have an independent existence apart from me as a researcher. The empirical





   

data I have collected from them are perspective dependent and influenced by
who I am and the purpose of this study. My constructed empirical object, that
is, all data that the interviews, documents and observations has resulted in, is
then a perspective dependent construction of the empirical objects. What I
have captured in my texts is not to be seen as a representation of an objective
reality. The ontologically objective reality does exist, but can only be captured
by me in a limited perspective, and therefore becomes ontologically subjective.
However, I do use these empirical objects as a starting point for my constructions.
As researchers, we start with something while constructing something else.
The results I am presenting are only knowledge in a particular time and place,
and the notion that it can be liberated from these circumstances and become
universal knowledge is something that is connected with modernism rather
then the foundation that this work rests on.

Results and discussion

None of the six leader development programs that were compared was an
identical copy of another program. The organizations showed different ways of
doing leader development. The deeper I probed into the way the organizations
did leader development, the more specific details I found. But there were also a
lot of similarities, though in comparison to the dissimilarities they were of a
more overarching kind. The similarities between the educational cultures of
the organizations were, just as the dissimilarities, spread over the eight aspects
of the educational culture.

One overarching similarity between the organizations was the confidence they
had in leader development. In comparison with the preconception that leader
development is the solution with a capital S, the organizations gave a more
balanced picture of the situation. For instance, leader development was not
something that the organizations requested when recruiting new managers.
The leader development that the would-be managers had participated in was
not seen as a merit. Leader development was, if anything, viewed as an in-
house instrument for improving efficiency. The organizations shaped it for the
managers within the specific organization. And the leader development was
one of several ways for the organization to utilize its human resources more
effectively and do more efficient business. Not the only solution.

You can get a quantitative measure of the (dis)similarities by comparing the
number of variables that are (dis)similar for the organizations. Out of the 131
variables used in the comparisons, 30 were shared by all organizations. And the
number of variables that were unique to a single organization, what I call
uniquely distinguishable variables, amounted to 34. The organizations’





 

educational cultures had consequently both overarching similarities and
considerable differences. If you add to the picture that the differences were
seen to be greater when I penetrated the descriptions of the variables, then one
can assert that these organizations were more distinct than similar in their ways
of doing leader development.

Table 2: Number of variables that are uniquely distinguishable or shared for all
organizations

Aspects of Number of uniquely Number of shared
educational culture distinguishable variables variables

Course directors and teachers 4 2
Time and place 7 0
Participators and participation 9 0
Aim and goal 3 7
Content 1 7
Teaching methods 1 7
Educational materials 9 3
Examination 0 4

Total 34 30

A clear distinction could be made between organizations that had a content
that focused on leadership as management of an organization, and those
organizations where the central point of content was focused on leadership as
human resource management. Another clear distinction was made between
organizations that had a stronger or weaker organizational adjustment with
regard to the teaching methods and the educational materials they used. These
characteristics contributed, apart from the uniquely distinguishable variables,
to the greatest part of the work of separating the different organizations’ leader
development programs from one other.

I have in this study dealt explicitly with the significance of four different con-
texts for the content and organization of the leader development. These were
the organizational level, the branch of trade level, the sector level and the na-
tional level. The organizational level appeared as the most important context
for shaping the specific characteristic of the different leader development
programs. Most of the dissimilarities that appeared in the comparison turned
out to be exclusive to specific organizations, rather then to groups of
organizations. It was on the organizational level, with the circumstances pre-
sent there, that the actors created, carried out and developed the different leader
development programs. Likewise, the branch level seems to play a central role.
Above all, it appears that in organizations in the same branch of trade, the
actors were most likely to exchange thoughts and ideas about the content and
organization of the leader development. The sector level, i.e. the division of
organizations into a private and public sector, turned out to be the context





   

with the least importance in the organizations’ ways of doing leader development.
Neither my own analysis, which stemmed from the distribution of the variables,
nor the actors’ statements, indicated that these contexts were meaningful for
understanding the content and organization of the leader development.

For the national level it is possible to argue that the similarities the organizations
showed in their ways of doing leader development may constitute an example
of the spirit of the times and everyday talk about leader development that can
be found in Swedish working life. The leader development programs that have
been in studied can without doubt be viewed as products of our times. The
varieties of leader development in the different organizations are at the same
time both specific and characteristic of the present times. Together they reflect
something bigger, whereas individually they are only a small part. The actors’
statements indicated indisputably that the exchange of leader development ideas
had taken place in the national context. It is plausible that the shared ideas
could have spread in the Swedish labour market, and taken root in the diffe-
rent organizations via the actors. However, there is nothing suggesting that this
isomorphic process remains in a certain national context. The shared features
can, at least theoretically and principally, be seen as a part of a larger global
movement. The train of thoughts in institutional theory supports this broader
point of view. My study also showed that three of the organizations were parts
of international conglomerates, and all actors had actively picked up ideas from
universities and consulting firms, which in their turn had contacts with other
nations and imported ideas about leader development from abroad. There is
much to suggest that these shared ideas about leader development are also valid
outside Swedish working life.

When it comes to the actors, they turned out to be part of the organizations’
human resources, and they were not seldom human resource managers and
women. It was above all these actors that had the responsibility for and organized
the leader development. The actors had all university degrees and had often
worked with leader development in other organizations. Usually the actors
worked in small groups and they were placed on the organizational level. The
actors at the human resources viewed themselves as actors, in the sense that
they left their mark on the leader development. They had accordingly not just
a formal, but also a subjective or experienced space of action. In this connection
the executive management in the respective organization constituted an
important interest group for the actors. The executive management set aside
resources for this activity, they sanctioned and approved the leader development
programs, and they participated on some occasions as educators. Also other
interested parties, like the participating middle and lower managers and the
consultants engaged by some organizations had a certain influence on how the
actors solved the work with the leader development. From the actors’ state-
ments there is, as I see it, no doubt that they saw themselves as active actors.





 

They did not seem to be trapped by any circumstances, but set up goals for the
leader development and planned and worked actively to reach these. They viewed
themselves as active subjects that also took into consideration how certain inte-
rest groups viewed the leader development. They were active but not isolated
subjects. In that way, the actors were active and created the different educational
cultures that I have studied.

In the light of the results I am presenting, I consider it reasonable to describe
an organization’s educational culture as a result of how the actors have interacted
with different contexts. Expressed like a (mathematical) formula, my results
could be written as Context + Actors = Educational Culture. This relationship
could be expressed as follows; the existence of certain leader development ide-
als in Swedish working life is not necessarily a determining factor for how a
single actor chooses to work with the leader development in a certain
organization, though it depends on the latter.

The result of the interplay between the actor and the context does not always
have to lead to a new educational culture. The choice of the actor may also lead
to the old educational culture being reinforced. There is consequently a poten-
tial for both transformation and reproduction as a result of the interplay between
the powers that contexts and actors constitute.

The interplay between the actors and the context can also be described in terms
of the actors as creators of culture and bearers of culture respectively. In those
cases where the actors act like creators of culture, it means that the context will
transform, i.e. the educational culture will change. In those cases the actor act
like a bearer of culture, which means that the actor will continue to work with
pre-existing ideas about leader development in a certain context, i.e. the actor
is reproducing. I have observed both these types of interplay in my empirical
data. The picture of the actor as a creator of culture has been most obvious in
the descriptions of the actor as a person that left a mark on the leader
development in the respective organization. Therefore, the actors may be said
to have cultivated specific educational cultures. They were to be seen as creators
of culture in relation to the organization as a context. The actor as a bearer of
culture may be said to have appeared in the descriptions of the actors having an
active part in the isomorphic processes going on between organizations. Firstly,
the actors actively gathered ideas about leader development from the surrounding
context. Secondly, the actors were forced in a more unintentional way to react
to the signals from the surroundings. The actors borrowed ideas and were
influenced by the surroundings, and handled these ideas within the framework
of their own organization’s leader development.

If an organization has decided that they will commit to provide leader
development it is likely that the in-house actor borrows more concrete ideas





   

about the content and organization of leader development from the world aro-
und. These isomorphic processes and the resulting similarities were clear in
this study. At the same time, the organizations are not identical copies of one
another when it comes to their ways of doing leader development. The actors
apply the ideas they borrow in different ways. Furthermore, it is not certain
that two actors will borrow the same ideas from the surrounding world
independently of each other. There exist a great variety of ideas about leadership
and leader development in the world around the organizations.

A conception or an idea that I believe contributed strongly to the distinctiveness
of the six case organizations’ educational cultures was that all actors assumed
from the start that it was desirable to adjust the leader development to fit their
particular organization. The actors were among themselves similar in that they
cherished the idea of applying an organizationally adjusted leader development
program to a general leader development program. The organizations left the
general courses on leader development to be carried out by consulting firms
and universities. In the specific organizations the focus was instead on the
exclusivity of being a leader in that particular company. This similarity in the
starting points between the actors has contributed to the dissimilarities between
the educational cultures, as well as to the organizations as contexts being
described as very important for understanding the dissimilarities.

My study can be seen as a study of educational planning, with a focus on how
decisions about leader development in different organizations have been made
and what factors have influenced these decisions. The type of educational
planning that I have studied is not a rational process in the sense that powers
outside the organization do not affect the decisions that are made about leader
development, or that the actors will not copy others whose leader development
they consider to be excellent. I find, on the basis of my research, no support for
a process of educational planning that is not influenced by such surrounding
factors. Educational planning is about much more complex processes than what
can be seen in the competence gap between the task and the persons that have
to do the task. In my study I have been interested in trying to understand how
people reason in the different organizations. My purpose has been neither to
sort the organizations on the basis of a normative model about how educational
planning should be done, nor to suggest concrete models for how one can
work with this process. In my opinion, there is no shortage of such handbooks,
but if anything there is a lack of scientific studies that have a more open ap-
proach to the educational planning that is possible to study.
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Bilaga 1

EN PRESENTATION AV AVHANDLINGARNA SOM REFERERAS

Nedan presenteras kortfattat varje avhandling som presenterats i tabell 1. Syf-
tet med denna presentation är inte att lyfta fram alla detaljer ur avhandlinga-
rna, utan snarare att försöka ge en övergripande introduktion till byggstenarna
jag använt mig av när jag skrivit stora delar av kapitel 2. I något fall använder
jag också denna presentation för att kommentera varför jag räknar (eller bara
till viss del räknar) avhandlingen som en del i forskningen kring ledarutveckling
i vårt arbetsliv. Avhandlingarna presenteras i kronologisk ordning.

Åke Jerkedals (1967) ”Top Management Education – an evaluation study” är
en utvärderingsstudie av en extern ledarskapsutbildning för högre chefer.
Empirin är hämtad från en av SAF:s klassiska företagsledarkurser på Yxtaholm,
och rör chefernas attityder före och efter utbildningen. 270 chefer besvarade
enkäter och kursledningen intervjuades, i syfte att mäta huruvida kursdelta-
garna uppfyllt målen. En rad pedagogiska frågor kring extern utbildning dis-
kuteras. Bland annat behandlas att förändringsbenägenheten hos kursdelta-
garna hänger samman med den motivation de hade med sig till kursen. Delta-
gare med hög initial motivation tar i större utsträckning till sig kursens bud-
skap än de med låg initial motivation. En mer allmän diskussion förs också om
vilka konsekvenser som en heterogen kursgrupp får för hur väl de individuella
utbildningsbehoven kan tillgodoses.

Även Sven-Åke Lennungs (1974) ”Meta-learning, laborotory training, and
individually different change. A study on the effects of laborotory training” är
också det en utvärderingsstudie. Empirin är i det här fallet hämtat från en
gruppdynamisk utbildning (laboratorieträning) inom ett industriföretag som
samtliga chefer genomgått. Utbildningens effekter men också tillämpning dis-
kuteras. Frågor som fokuseras är bland annat grad av homogenitet i utfallet för
olika individer samt förhållandet mellan individers och gruppers lärande.

Jan-Erik Perneman (1977) studerar en utbildning han själv varit med att skapa
i ”Medvetenhet genom utbildning. Ett försök att utifrån Paulo Freires perspek-
tiv forma ett ledarutbildningsprogram och beskriva utfallet i termer av kvalita-
tiva skillnader”. Utifrån dokumentstudier av utbildningsmaterial och intervjuer
med 29 av de 450 deltagare innan, under och efter utbildningen, diskuteras
om programmet uppnått målet att medvetandegöra deltagarna på det sätt som
Freires pedagogik föreskriver. En stor del av studiens resultat upptas av diskus-
sioner kring olika medvetandenivåer hos deltagarna, samt att programmet ska-
pat olika reaktioner hos deltagarna (negativt, positivt samt neutralt inställda
till programmets grundläggande värderingar). Centralt för studien och de tolk-





   

ningar som görs är den tydliga kopplingen till Freires tankar om frihet från
förtryck och befrielsens pedagogik. Även om denna avhandling tagits med i
uppräkningen har jag inte löpande refererat till den i kapitel 2 på samma sätt
som de sexton andra avhandlingarna. Detta på grund av att ledarutbildningen
som Perneman studerat genomfördes inom ramen för Svenska Missionsför-
bundet Ungdom och vände sig till de barn- och ungdomsledare som där fanns.
Ledarutvecklingen som beskrivs säger mer om våra ideella folkrörelse-
organisationer än vårt arbetsliv. Villkoren skiljer sig i flera avseenden mellan
dessa kontexter. Därav den sparsamma användningen av denna referens.

Utvärderingstemat återkommer i Hans Michélsens (1979) ”Sensitivitetsträ-
ning inom en organisation: en fallstudie”, som bygger på empiri från en in-
tern utbildning för högre chefer vid en statlig myndighet. Intervjuer före och
efter med cheferna, samt observationer under kurserna, bäddar för diskussio-
ner om kurser som isolerade företeelser som inte synkroniseras med den öv-
riga organisationsutvecklingen. Frågan om värdet av att använda sig av en för
organisationen okänd pedagogisk metod diskuteras, samt kopplas till vad
som försvårar respektive underlättar att uppnå de mål som är uppsatta med
en kurs.

Jan Borgbrant (1980a) har en ansats som bäst beskrivs som aktionsforskning i
”Ledningsutveckling. Modellanalys i anslutning till två utvecklingsprojekt”.
En modell för ledningsutveckling presenteras som grundar sig på dels empiri
från ledningsutveckling inom två myndigheter, dels en litteraturstudie om
ledningsutveckling. Centralt för studien är en diskussion om ledningsutveckling
utifrån ett snävare och ett vidare perspektiv, där det sistnämnda angreppssättet
öppnar upp för att inkludera alla personalgrupper, således inte bara chefer, i
något som närmar sig organisationsutveckling.

I Glenn Hultmans (1981) ”Organisationsutveckling genom ledarutbildning.
En utvärdering av skolledarutbildningens första utbildningsomgångar” förs en
diskussionen om individ- respektive organisationsfokuserad utbildning. Det är
en utvärderingsstudie där 506 deltagare inom den statliga skolledarutbildningen
genom enkäter tillfrågats om kopplingen mellan utbildningen och den egna
organisationen. Organisationsutveckling och utbildning som en planerad för-
ändring diskuteras ingående och även hur effekter av utbildning på kort och
lång sikt skall förstås. Även resursfrågan behandlas, utifrån att aldrig så vällov-
liga ambitioner och mål väger lätt mot den resursslukande verkligheten.

Frågor om vilken relevans en extern ledarutbildning har för högre chefer inom
näringslivet problematiseras i Dag Björkegrens (1986) ”Företagsledarutbildning
– en fallstudie”. Genom intervjuer och observationer av kursdeltagare och
utbildningsansvariga, samlas empiri in om en kurs vid ett av Sveriges mer kända
managementinstitut, Institutet för företagsledning (IFL). Här tydliggörs bland







annat hur en utbildning som gapar över ett brett innehåll favoriserar vissa
områden (ekonomi, tekniska kunskaper, affärsmässig kompetens) framför an-
dra (ledarskapsfrågor, sociala kunskaper, social kompetens). Detta får konse-
kvenser om utbildningen syftar till att utveckla personer från en specialist-
funktion (teknisk kompetens som drivkraft) över till en generalistfunktion (med
ledarskaps som drivkraft). Frågor om kunskapssyn, undervisningsmetoder,
inlärningsklimat, olika typer av lärande är exempel på frågor som tas upp till
behandling. Inte minst betonas kursledningens värderingar som styrande för
den pedagogiska processen.

Silva Sköld (1987) utvärderar en intern ledarutbildning för läkare i ”FAL –
Fortbildning i Administration för läkare. Studie av ett personalutvecklings-
projekt”. Detta i syfte att studera vilka effekter utbildningen har på arbetsplat-
sen, samt attityderna till utbildningen hos deltagarna. Förutsättningarna och
villkoren för utbildningen inom sjukvården som kontext problematiseras, och
frågan ställs om varför denna utbildning för läkare genomförs vid den aktuella
tidpunkten. Hon använder intervjuer, observationer och dokumentstudier för
att fånga empirin och frågar inte bara cheferna utan även deras personal och
överordnade för att belysa eventuella förändringar. Hon problematiserar att
även om chefer förändrat sina attityder så innebär inte det att de förändrar sitt
agerande i organisationen. För att få sådana effekter bör utbildningen ta hän-
syn till förutsättningar i organisationen som inte gjorts i detta fall.

Även Monica Wåglund (1993) beskriver en utvärderingsstudie inom sjukvården i
”Orientering mot ledarskap. Analys av en chefsutbildning för läkare”. Hon intres-
serar sig för forskning om ledarutbildningar och försöker utifrån sin empiri disku-
tera huruvida utbildningen påverkat deltagarna i deras syn på chefsrollen, vad
cheferna lärt sig, samt vilka förutsättningar som gavs för lärande i utbildningen.
Empirin består av intervjuer med deltagarna före och efter utbildningen, observa-
tioner samt dokumentstudier. Frågor om rollkonflikter mellan generalist- och
specialisttänkandet, samt professionens betydelse diskuteras i förhållande till det
lärande som skett hos deltagarna. Kontextens betydelse diskuteras i termer av om
utbildningar som bevarande eller utvecklande av densamma.

Frågan om vilka budskap om, och synsätt på människor som sprids via
ledarskapsutbildningar kommer tydligt fram i Claes Trollestads (1994) ”Män-
niskosyn i ledarskapsutbildning”. Utifrån en genomgång av amerikansk och
svensk managementlitteratur samt intervjuer med utbildningskonsulter och
observation av kurser, förs en kritisk diskussion med en rad implikationer för
personer som leder, organiserar och köper ledarskapsutbildningar. Inte minst
kritiseras managementlitteraturen normativa och förenklat stereotypa bilder av
människor, och frågor om och hur sådan litteratur används i utbildningarna
blir central.





   

I Staffan Furustens (1995) ”The Managerial Discourse – A Study of the Creation
and Diffusion of Popular Management Knowledge”, återkommer diskussio-
nen om den litteratur som används i ledarskapsutbildningar.182 Fokus är inte i
första hand på utbildningsfrågor utan mer på litteraturen som sådan och bil-
derna av ledarskapet som de ger. Dock har avhandlingen otvetydigt något att
säga oss om utbildningssammanhangen utifrån ett litteraturperspektiv. Det
empiriska materialet består av managementlitteratur som analyserats. Standar-
disering i språk, skrivsätt och ett tydligt ideologiskt innehåll diskuteras precis
som de kommersiella intressen som finns bakom produktionen och spridningen
av denna litteratur. Inte minst de, ur ett vetenskapligt perspektiv, tveksamma
modellerna och generella budskapen som florerar i litteraturen penetreras in-
gående. Likaså diskuteras hur idéerna om ledarskap på makronivå påverkar
den lokala nivån i form av organisationer och enskilda ledare. Ledarskapskur-
ser och konsulter inom detta område lyfts fram som centrala spridare av detta
standardiserade synsätt på ledarskapsfrågor, frikopplat från alla kontextuella
villkor.

Med titeln ”Framgångsrika chefers syn på sin egen utveckling” fokuserar Hå-
kan Svennerstål (1996) på frågan hur chefer utvecklas. Framförallt diskuteras
vad som karaktäriserar så kallade framgångsrika chefers utveckling. Likheter
och skillnader mellan olika företag inom det svenska näringslivet diskuteras
och begreppet chefskulturer används. Empirin bygger på en enkätundersök-
ning av 519 chefer och 2500 medarbetare inom sex svenska företag, samt inter-
vjuer med 45 av cheferna. Utifrån medarbetarnas bedömningar delas cheferna
in i tre grupper – starka, medelgoda samt svaga chefer. Resultaten pekar mot
att utbildning av chefer och deras förmåga och vilja till lärande är centrala
aspekter för att förstå vad som kännetecknar framgångsrikt ledarskap. Fram-
gång diskuteras också i termer av att chefer kan träna för att nå ledarframgång.

Stefan Tengblad (1997) diskuterar chefsutveckling i ”Chefsförsörjning. Mötet
mellan motstridiga ideal” som en central del i organisationers chefsförsörjning.
Den svenska chefsförsörjningspraktiken diskuteras ur ett historiskt perspektiv
och kontextfrågor behandlas i termer av likheter och skillnader (homogenitet/
heterogenitet) mellan organisationer. Utifrån en institutionell teoriansats syf-
tar avhandlingen till att studera hur idéer och regler om chefsutveckling påver-
kar aktörers handlingar i tre stora företag. Intervjuer görs med 51 chefsförsörjare
och dokument i de olika organisationerna studeras. Fokus inriktas inte minst
på att penetrera frågor om friheten för aktörer på organisationsnivå (mikro-

182 Det finns även en svenskspråkig variant på avhandlingen med titeln ”Den populära
managementdiskursen - om produktion och spridning av populär ’kunskap’ om företagsledning”
(Furusten, 1996). I kapitel 2 har jag genomgående i den löpande texten refererat till denna
svenskspråkiga variant.







nivå) kontra styrkan i institutionaliserade ideal på makronivå, samt att det fö-
rekommer en rad motstridiga ideal som samtidigt är i omlopp. Det ömsesidiga
utbytet mellan centrala aktörer som är med och påverkar utvecklingen av idéer
och aktiviteter inom detta område behandlas likaså.

Blivande chefers utveckling i ett internt traineeprogram har Ulla Eriksson (2000)
studerat i ”Det mangranna sällskapet. Om konstruktion av kön i företag”.
Socialisations-, köns- och kulturbegreppet samt tillhörande forskning om
organisationssocialisation, används för att rikta fokus på hur män och kvinnor
socialiseras till blivande chefer inom ramen för ett traineeprogram. Empirin är
insamlad genom observation av en traineeutbildning då de tio aspiranterna var
samlade för gemensamma kursinslag, samt återkommande intervjuer med dem.
Även om syftet med programmet var att visa på möjligheterna för kvinnor att
slås sig in i en mansdominerad chefsvärld, når programmet inte hela vägen
fram. Frågor om könsbrytande och könsbevarande budskap i utbildningen dis-
kuteras ingående, samt varför programmets ambitioner inte når ända fram i
mötet med praktiken.

I avhandlingen ”Att tilltro sin handlingskraft. Ett mentorprograms betydelse
för fjorton kvinnors chefskarriärer” försöker Leif Nilsson (2000) beskriva och
förstå ett chefsutvecklingsprograms betydelse för kvinnors tilltro till och möj-
lighet att bli chefer inom ett landsting. Frågor om chefsutbildning diskuteras
utifrån tre perspektiv – jämställdhet, lärande samt organisation. De 14 delta-
garna följs före, under och efter programmet genom intervjuer, enkäter och
dagböcker. Likheter och skillnader mellan de kvinnor som blev respektive inte
blev chefer efter programmet diskuteras och kopplas bland annat till professions-
gruppers starka identifiering med sin specialitet. Likaså behandlas frågan om
för- och nackdelar med att ha speciella program för kvinnor, så kallade sär-
program, inte minst i förhållande till hur den övriga organisationen ser på
denna företeelse. Frågor om inre (psykologiska) hinder för att bli chef, ställs
mot yttre (organisatoriska/kontextuella) hinder utifrån vad ett utbildningspro-
gram kan åstadkomma.

Dan Porsfelts (2001) avhandling ”Management trainee. Möten med förhin-
der” fokuserar hur blivande chefer socialiseras in i en större organisation ge-
nom ett traineeprogram. Sex nyutexaminerade ekonomer följs genom delta-
gande observation under det 12 månader långa traineeprogrammet. Forskning
om bland annat sekundär socialisation, organisationskultur samt identitets-
utveckling bildar tillsammans med en etnografisk ansats bakgrund till studien.
Via observationsdata, intervjuer och studier av dokument försöker Porsfelt
beskriva och förstå den kulturöverföring som var tänkt att ske från organisatio-
nen till deltagarna i deras omvandling från studenter till chefer. Resultatet visar
dock att det är långt ifrån en enkel process, utan en mycket komplex process
fylld med bakslag. Bland annat fokuseras hur de högskoleutbildade traineerna





   

möter en icke-akademisk kultur som bidrar till att de skapar en marginalkultur
och distanserar sig, samt hur de på sätt och vis revolterar mot organisationens
högre chefer och den förhärskande ledarkulturen. En rad svårigheter förknip-
pade med sekundär (kollektiv) socialisation diskuteras i studien.

Även Pia Höök (2001) fokuserar på mentorsprogram i ”Stridspiloter i vida
kjolar”. Frågor om ledarutveckling ur ett könsperspektiv och jämställdhetsar-
bete diskuteras ingående. Empirin är en fallstudie hämtad från en stor svensk
industrikoncern där ett ledarutvecklings- och mentorsprogram för kvinnor ägt
rum. Utvecklingsinsatserna hade ett könsutjämnande syfte och de 13 kvinn-
liga deltagarna samt deras mentorer och chefer har intervjuats parallellt med
att programmet observerats. Utifrån socialkonstruktivistisk ansats, och med
hjälp av dikotomerna liberalt respektive radikalt jämställdhetsarbete, diskute-
ras ledarutvecklingsprogrammets möjligheter att förändra rådande strukturer.
Inte minst fokuseras den inneboende motsättningen i programmet, den mel-
lan traditionell ledarutveckling som återskapar rådande strukturer (liberal an-
sats), och en ledarutveckling som vill ändra på grundläggande strukturer inom
organisationen (könsutjämning av radikalt slag).







Bilaga 2

KODNYCKEL FÖR PLATSANNONSERNA INMATADE I SPSS

Variabel Variabelvärde Dummy-
(svarsalternativ) värden

Tidning DN 1
VK 2

Sektorstillhörighet I Privat sektor 1
Offentlig sektor 2

Sektorstillhörighet II Statlig förvaltning 1
(FOB 1990 s. 347) Statliga affärsdrivande verk 2

Kommunal förvaltning 3
Kyrklig kommunal förvaltning 4
Landsting förvaltning 5
Socialförsäkring 6
Övriga offentliga institutioner 7
Icke finansiell företagssektor 9
Hushållssektor 10
Ideella föreningar 11

Bransch Tillverkning 1
(Utifrån SCB:s ”Personal- Byggverksamhet 2
utbildningsstatistik) Handel och kommunikationer 3

Finansiell verksamhet 4
Utbildning 5
Vård och omsorg 6
Personliga och kulturella tjänster 7
Offentlig verksamhet 8

Näringsgren Jordbruk, jakt och service... 01
(Utifrån SCB:s ”Standard för svenska Skogsbruk och service till... 02
näringsindelning 1992”, SNI:s uppdelning ...
på sid 116–119) Rekreations-, kultur- och... 92

Annan serviceverksamhet 93

Titel Chef 1
Ledare 2
VD 3
Direktör 4
Engelsk titel 5
Annat (t ex föreståndare) 6

Chefsposition Hög (inga chefer ovanför sig) 1
Mellan (chefer både ovan och under i hierarkin) 2
Låg (inga chefer under sig) 3

Krav/Önskemål på kön Uttryckligt man 1
Uttryckligt kvinna 2
Uttryckligt båda könen möjliga 3
Inga/Ingen uppgift 4

forts. på nästa sida





   

Variabel Variabelvärde Dummy-
(svarsalternativ) värden

Krav/Önskemål på högsta Grundskola (motsvarande) 1
formell utbildning Gymnasieutbildning (motsvarande) 2

Högskoleutbildning (motsvarande) 3
Forskarutbildning/Disputerad 4
Ingen uppgift 5

Krav/Önskemål på inriktning av Ekonomi & marknadsföring 1
formell utbildning Data och IKT 2

Teknik (övrigt) 3
Naturvetenskap 4
Medicin, vård, omsorg, hälsa 5
Beteendevetenskap och förvaltning 6
Juridik 7
Humaniora (ej språk) 8
Övrigt/Ingen uppgift 9

Krav/Önskemål på arbetslivserfarenhet Arbetslivserfarenhet allmänt/inom yrket 1
Arbetslivserfarenhet från aktuell bransch 2
Ingen uppgift/Ingen arbetslivserfarenhet 3

Krav/Önskemål på chef- eller Projektledare/Handledare 1
ledarerfarenhet Chefs- eller ledarerfarenheter 2

Ingen uppgift/Ingen ledarerfarenhet 3

Krav/Önskemål på chef- eller Chef- eller ledarutbildning 1
ledarutbildning Ingen uppgift/Ingen ledarutbildning 2







 Bilaga 3

INTERVJUMANUAL AKTÖRER

Aktörens/Aktörernas arbete och bakgrund
(Nuvarande arbetsuppgifter och placering i organisationen, Tid i organisationen,
Utbildningsbakgrund, Arbetslivserfarenhet från andra organisationer/branscher/
sektorer)

Om organisationen och chefsrollerna
(Fakta om organisationen, Chefshierarki, Rekrytering av chefer, Chefsrollen i org./
branschen, Grad av särprägel)

Övergripande om ledarutveckling i organisationen
(Olika typer av kompetensutveckling för chefer, Motiv för ledarutveckling, Led-
ningens syn på ledarutveckling, Chefernas efterfrågan på ledarutveckling, Tradi-
tion av ledarutveckling, Förhållandet intern/extern ledarutveckling, Effekter av
ledarutvecklingen)

Specifikt om den mest frekvent genomgångna ledarutvecklingsinsatsen
(Kursledning och utbildare, Omfattning och plats, Deltagare och deltagande, Syfte
och målsättning, Innehåll, Arbetssätt och metoder, Läromedel, Examination)

Ledarutvecklingen i relation till andra organisationer
(Vilka andra organisationer känner ni till, Samarbete, Grad av särprägel, Behåll-
ning för chefer från andra organisationer)

Faktorer/Intressenter som påverkat ledarutvecklingens innehåll och utform-
ning
(Organisationsinterna: Olika intressenter likt ledning, personalfunktion, cheferna,
chefernas fackföreningar, medarbetarna. Tilldelning av resurser.
Externa faktorer/intressenter: Andra organisationer, Konsulter och externa
utbildningsföretag, Högskolor, Bransch- intresse-/arbetsgivarorganisationer, Nät-
verk, Modeströmningar på ledarutvecklingsområdet)

Övrigt om ledarutveckling och arbetet med detta
(Dokumentation, Andra intervjupersoner, Återkomma med tilläggsfrågor)





   

Bilaga 4

VARIABLER FÖRDELADE PÅ DE
OLIKA ASPEKTERNA AV UTBILDNINGSKULTUREN

Här presenteras de åtta aspekterna (Kursledning och utbildare, Omfattning
och plats, Deltagare och deltagande, Syfte och målsättning, Innehåll, Arbets-
sätt och metoder, Läromedel, samt Examination) samt de variabler som jag
brutit ned dessa aspekter till. Fotnoterna vid respektive aspekt ger en vägled-
ning om vilka tidigare forskningsstudier som jag använt för att konstruera just
dessa aspekter.

Kursledning och utbildare (14 variabler) 183

Ledarutvecklingen organiseras och drivs på koncern-/nationsnivå
Ledarutvecklingen organiseras och drivs på organisationsnivå
Kursledningen återfinns inom personalfunktionen
Kursledningen var en enskild person
Kursledningen var en grupp av personer
Delar av ledarutvecklingen gavs av en konsult som en extern öppen kurs
Delar av ledarutvecklingen gavs av en konsult som intern organisationsanpassad
kurs
Extern konsult användes som utbildare och/eller bollplank till kursledningen
Ingen extern konsultmedverkan förekom i något avseende
Kursdeltagarna mötte mest organisationsinterna utbildare
Kursdeltagarna mötte mest externa utbildare
Kursdeltagarna mötte både externa och interna utbildare samtidigt
De interna utbildarna var i stort sett desamma som personer inom kursledningen
Bland de interna utbildarna hade organisationsledningen näst mest tid med
deltagarna

Omfattning och plats (15 variabler) 184

Ledarutvecklingen omfattade totalt 10 kursdagar
Ledarutvecklingen omfattade totalt 12 kursdagar
Ledarutvecklingen omfattade totalt 13 kursdagar

183 Se de diskussioner som förts om ledarutvecklingen som mer eller mindre integrerade med
organisationen där de deltagande cheferna har sin hemvist, exempelvis Höök (2001) som särskiljer
mellan fristående, semi-integrerad samt integrerad ledarutveckling. Extern (fristående)
ledarutveckling behandlas av bland andra Jerkedal (1967) och Björkegren (1986). Intern
(integrerad) ledarutveckling fokuseras av exempelvis Sköld (1987) och Wåglund (1993). Varianter
på detta (semi-integrerad) belyses av bland annat Hultman (1981).

184 Se exempelvis Hööks (2001) programöversikt där såväl den fysiska platsen för undervisningens
genomförande samt hur många dagar man var på dessa platser redovisades, eller Hultmans
(1981) beskrivning av detsamma.







Ledarutvecklingen omfattade totalt 15 kursdagar
Ledarutvecklingen omfattade totalt 19 kursdagar
Ledarutvecklingen genomfördes under en tidsperiod av 8 månader
Ledarutvecklingen genomfördes under en tidsperiod av 1 år
Ledarutvecklingen genomfördes under en tidsperiod av 1,5 år
Ledarutvecklingen genomfördes under en tidsperiod av 2 år
Samtliga träffar förlades till kursgårdar/annan plats än egna organisationen
Såväl hemorganisationen som kursgårdar nyttjades för kursträffarna
Kursdagar förlagda till kursgård dominerade ledarutvecklingen
Kursdagar förlagda till hemorganisationen dominerade ledarutvecklingen
Ledarutvecklingen upprepades med olika kursgrupper från organisationen (ib-
land under ett och samma år)
Ledarutvecklingen genomfördes bara en gång och upprepades ej

Deltagare och deltagande (20 variabler) 185

Ledarutvecklingen omfattade befintliga chefer inom en specifik hierarkisk nivå
Ledarutvecklingen omfattade chefer inom flera hierarkiska nivåer
Ledarutvecklingen omfattade samtliga befintliga chefer oavsett hierarkisk nivå
Så gott som alla chefer ifråga deltog i ledarutvecklingen
En majoritet av cheferna ifråga deltog i ledarutvecklingen
En klar minoritet av cheferna ifråga deltog i ledarutvecklingen
Cheferna sökte/anmälde sig själva till ledarutvecklingen
Ledarutvecklingen var inte sökbar för cheferna utan vissa erbjöds plats/hand-
plockades
Vissa delar av ledarutvecklingen organiseras som drop-in där vem som helst
som var chef kunde delta
Cheferna varken sökte eller erbjöds plats i ledarutvecklingen, de kallades
Chefernas överordnade måste godkänna chefernas eventuella deltagande
Att delta i ledarutvecklingen var frivilligt för cheferna
Ledningen hade uttalat att deltagande i ledarutvecklingen var obligatoriskt för
cheferna, men ödslade ingen energi på kontroller/uppföljning (retoriskt obli-
gatorium)
Ledningen hade uttalat att deltagande i ledarutvecklingen var obligatoriskt för
cheferna, och såg också till att samtliga deltog (reellt obligatorium)
Fanns ett i organisationen känt och omvittnat motstånd till ledarutveckling
hos vissa av de presumtiva deltagarna
Kursledningen gjorde ett urval för att fastställa deltagarna inom ledarutveck-
lingen

185 Avhandlingarna har fokuserat på ledarutveckling för olika chefsnivåer. Ledarutveckling av högre
chefer har exempelvis Michélsen (1979) och Björkegren (1986) fokuserat, medan lägre chefers
ledarutveckling återkommer hos Hultman (1981) och Sköld (1987). Det förekommer också
att en och samma utvecklingsinsats vänder sig till samtliga chefsnivåer, vilket Lennung (1974)
belyst, eller att det är blivande chefer som står i fokus, vilket fångats av exempelvis Eriksson
(2000), Nilsson (2000) och Porsfelt (2001).





   

Krävdes upprepad anmälan av cheferna för att genomgå ledarutvecklingens
samtliga delar
Inom ledarutvecklingen förekom olika deltagarkombinationer beroende på vilket
utbildningsblock som genomfördes
Kursledningen eftersträvade en heterogen sammansättning av kursgruppen
Chefer från olika delar av organisationen var motståndare till en heterogen
gruppsammansättning

Syfte och målsättning (17 variabler) 186

Syftet med ledarutvecklingen var fokuserat på chefsrollen
Syftet med ledarutvecklingen var fokuserat på ledarskap
Syftet med ledarutvecklingen var fokuserat på förändringsarbete (-ledare)
Syftet med ledarutvecklingen var fokuserat på nätverksbyggande och samarbete
Syftet med ledarutvecklingen var fokuserat på att skapa en gemensam värde-
grund
Syftet med ledarutvecklingen var fokuserat på självkännedom
Syftet med ledarutvecklingen var fokuserat på beteendeförändring
Syftet med ledarutvecklingen var en planerad förändring
Syftet med ledarutvecklingen var organisationsutveckling genom individ-
utveckling
Syftet med ledarutvecklingen var grupputveckling
Syftet med ledarutvecklingen var att betrakta som ett nyttoprojekt
Syftet med ledarutvecklingen var relaterat till ekonomiska motiv
Syftet med ledarutvecklingen var relaterat till socialiserande motiv
Syftet med ledarutvecklingen var relaterat till sorteringsmotiv
Syftet med ledarutvecklingen var relaterat till belöningsmotiv
Syftet med ledarutvecklingen var relaterat till symboliskt motiv

Innehåll (21 variabler) 187

Antalet uppräknade innehållsliga teman var färre än 30 stycken
Antalet uppräknade innehållsliga teman var fler än 30 stycken
Innehöll teman om ”Chefsrollen – att bli arbetsgivarföreträdare”
Innehöll teman om ”Omvärlden”
Innehöll teman om ”Organisationskännedom”
Innehöll teman om ”Ledarrollen – att arbeta genom andra”
Innehöll teman om ”Personalfrågor”
Innehöll teman om ”Grupper och deras utveckling”

186 Jämför redovisningen i kapitel 2, under rubriken ”Den tidigare forskningen som stöd i  mitt
eget arbete”, utifrån det bland andra Sköld (1987) samt Trollestad (1994) tar upp på detta
tema.

187 Se exempelvis Björkegrens (1986) studie som visar hur företagsledningstekniker likt redovisning
och budgetering, dominerar en utvecklingsinsats på bekostnad av de mellanmänskliga sidorna
av företagsledning. Dock var det sistnämnda innehållet både kursens innehåll och metod i den
studie som Lennung (1974) gjort om T-gruppsträning.







Innehöll teman om ”Konflikthantering”
Innehöll teman om ”Förändringsarbete och verksamhetsutveckling”
Innehöll teman om ”Kommunikation”
Innehöll teman om ”Målstyrning”
Innehöll teman om ”Självkännedom”
Innehöll teman om ”Hälsoarbete”
Innehöll teman om ”Den egna utvecklingen”
Den innehållsliga tyngdpunkten låg inom området ”Ledarskap som personalledning”
Den innehållsliga tyngdpunkten låg inom området ”Ledarskap som
organisationsledning”
Innehållet var huvudsakligen standardiserat
Innehållet var huvudsakligen flexibelt
Innehållet var i huvudsak att betrakta som allmängods
Innehållet var i huvudsak att betrakta som organisationsspecifikt

Arbetssätt och metoder (16 variabler) 188

Förmedlingspedagogik (föreläsningar) var en frekvent använd metod
Erfarenhetsutbyte (diskussioner) var en frekvent använd metod
Varierade gruppkonstellationer var en frekvent använd metod
Case, rollspel och liknande arbetssätt användes
Verklighetsnära arbetssätt användes
Hemuppgifterna som användes var konstruerade av utbildarna
Hemuppgifterna som användes var arbetsplatsrelaterade (skarpa)
Det förekom verkliga arbetsuppgifter som genomfördes inom ramen för kurs-
träffarna
Vardagssituationer (likt matlagning) användes som arbetssätt
Kollektiva arbetssätt var vanligt förekommande under kursträffarna
Självstudier och kollektiva arbetssätt var sett till kurstiden likvärdiga arbetsfor-
mer
Kollektiva arbetssätten dominerade över självstudierna sett till totala kurstiden
Övervägande användes aktiva arbetssätt och metoder
Övervägande användes varierade arbetssätt och metoder
Organisationsanpassningen av arbetssätt och metoder var starkare
Organisationsanpassningen av arbetssätt och metoder var svagare

Läromedel (22 variabler) 189

Läromedel i form av litteratur/skrifter av olika slag användes
Läromedel i form av tester användes

188 Se exempelvis Björkegrens (1986) diskussion av det utmattningstillstånd som deltagarna
uppvisade till följd av den korvstoppning som arbetssätten inbjöd till.

189 Se exempelvis Lennung (1974) där deltagarna själva och deras interaktion blir läromedlet, eller
managementlitteraturen som beskrivs av både Trollestad (1994) och Furusten (1995), samt det
företagsspel som Höök (2001) behandlar.





   

Läromedel i form av case/fallbeskrivningar användes
Läromedel i form av hemsidor/Internet användes
Läromedlet som användes mest var litteratur/skrifter av olika slag
Läromedlet som användes mest var tester
Läromedel i form av litteratur/skrifter av olika slag samt tester användes unge-
fär i lika stor omfattning
Läromedel i form av managementlitteratur användes
Läromedel i form av forskningslitteratur användes
Läromedel i form av skrifter av olika slag var i huvudsak organisationsinterna
alster
Läromedel i form av externproducerade skrifter av olika slag förekom
Läromedel i form av att skapa en egen (läro)bok användes
Läromedel i form av att skapa en väggtidning användes
Läromedel i form av litteratur/skrifter av olika slag var på svenska
Läromedel i form av personlighetstest användes
Läromedel i form av ledarstils-/ledarrollstest användes
Läromedel i form av lärstilstest användes
Läromedel i form av karriärmotivtest användes
Tester i form av självvärderingar var den vanligaste formen
Tester i form av medarbetarbedömningar förekom
Testerna som användes var att betrakta som allmängods
Testerna som användes var att betrakta som organisationsspecifika

Examination (6 variabler) 190

Examinationen byggde huvudsakligen på närvaro och aktivt deltagande
Examinationen omfattade hemuppgifter
Examinationens funktion var främst motiverande, ej kontrollerande
Examinationen var huvudsakligen formativ (kontinuerlig)
Examinationen var huvudsakligen muntlig
Förekom en avslutande ceremoni som hade inslag av examination

190 Kanske den minst explicit belysta aspekten i de olika avhandlingarna (snarast slås man som
universitetslärare av frånvaron av examinationer i dessa utbildningssammanhang). Se dock Hööks
(2001) redovisning av den sista kursträffen där man knyter ihop programmet och arbetar med
hur deltagarna kan gå vidare på egen hand.







 Bilaga 5

GEMENSAMMA VARIABLER FÖR FALLORGANISATIONERNA

Kravet på att räknas som en gemensam variabel var att helst samtliga, men
åtminstone fem av de sex organisationerna skulle kännetecknas av denna varia-
bel.

Tabell 13: De för minst fem av sex organisationerna gemensamma variablernas antal
och fördelning över de olika aspekterna av utbildningskultur (inom parantes
hur många av dem som hade den relativa styrkan 100% mot 0%)

Aspekter av utbildningskulturen Antal gemensamma variabler

Kursledning och utbildare 4 (2)
Omfattning och plats 1
Deltagare och deltagande 1
Syfte och målsättning 7 (7)
Innehåll 11 (7)
Arbetssätt och metoder 7 (7)
Läromedel 5 (3)
Examination 4 (4)

Totalt 40 (30)

Tabell 14: De för samtliga sex organisationerna gemensamma variablerna samt deras
relativa styrka (angivet i procent av organisationerna som innehar variabeln)

Gemensam variabel Variabelns
relativa styrka

Kursledningen återfanns inom personalfunktionen 100 – 0
De interna utbildarna var i stort sett desamma
som personer inom kursledningen 100 – 0
Syftet med ledarutvecklingen var fokuserat på chefsrollen 100 – 0
Syftet med ledarutvecklingen var fokuserat på ledarskap 100 – 0
Syftet med ledarutvecklingen var fokuserat på beteendeförändring 100 – 0
Syftet med ledarutvecklingen var en planerad förändring 100 – 0
Syftet med ledarutvecklingen var att betrakta som ett nyttoprojekt 100 – 0
Syftet med ledarutvecklingen var relaterat till ekonomiska motiv 100 – 0
Syftet med ledarutvecklingen var relaterat till socialiserande motiv 100 – 0
Innehöll teman om ”Chefsrollen – att bli arbetsgivarföreträdare” 100 – 0
Innehöll teman om ”Organisationskännedom” 100 – 0
Innehöll teman om ”Ledarrollen – att arbeta genom andra” 100 – 0
Innehöll teman om ”Personalfrågor” 100 – 0
Innehöll teman om ”Grupper och deras utveckling” 100 – 0
Innehöll teman om ”Konflikthantering” 100 – 0
Innehöll teman om ”Den egna utvecklingen” 100 – 0
Förmedlingspedagogik (föreläsningar) var en frekvent använd metod 100 – 0
Erfarenhetsutbyte (diskussioner) var en frekvent använd metod 100 – 0





   

Varierade gruppkonstellationer var en frekvent använd metod 100 – 0
Verklighetsnära arbetssätt användes 100 – 0
Kollektiva arbetssätt var vanligt förekommande under kursträffarna 100 – 0
Övervägande användes aktiva arbetssätt och metoder 100 – 0
Övervägande användes varierade arbetssätt och metoder 100 – 0
Läromedel i form av litteratur/skrifter av olika slag användes 100 – 0
Läromedel i form av skrifter av olika
slag var i huvudsak organisationsinterna alster 100 – 0
Läromedel i form av litteratur/skrifter av olika slag var på svenska 100 – 0
Examinationen byggde huvudsakligen på närvaro och aktivt deltagande 100 – 0
Examinationens funktion var främst motiverande, ej kontrollerande 100 – 0
Examinationen var huvudsakligen formativ (kontinuerlig) 100 – 0
Examinationen var huvudsakligen muntlig 100 – 0

Tabell 15: De för fem av de sex organisationerna gemensamma variablerna samt deras
relativa styrka (angivet i procent av organisationerna som innehar variabeln;
avrundat till närmaste femtal)

Gemensam variabel Variabelns
relativa styrka

Ledarutvecklingen organiserades och drevs på organisationsnivån 85 – 0
Kursledningen var en grupp av personer 85 – 0
Kursledningen eftersträvade en
heterogen sammansättning av kursgruppen 85 – 0
Innehöll teman om ”Förändringsarbete och verksamhetsutveckling” 85 – 0
Innehöll teman om ”Målstyrning” 85 – 0
Innehöll teman om ”Hälsoarbete” 85 – 0
Innehållet var huvudsakligen standardiserat 85 – 0
Såväl hemorganisationen som kursgårdar nyttjades för kursträffarna 85 – 0
Läromedel i form av tester användes 85 – 0
Läromedel i form av externproducerade skrifter av olika slag förekom 85 – 0







Bilaga 6

SÄRSKILJANDE VARIABLER FÖR ANALYS AV KONTEXTER
I FORM AV SEKTORER

För distinktionen offentligt – privat sektor gjorde jag ett undantag från de krav på
särskiljande variabler som framgått i kapitel 3. Här togs även de variabler som
hade den relativa styrkan 67 % mot 0 % med. Det gällde således de variabler där
en majoritet av organisationerna inom den ena sektorn kännetecknades av den
aktuella variabeln, samtidigt som ingen organisation inom den andra sektorn upp-
visade något sådant inom ramen för sitt sätt att göra ledarutveckling.

Tabell 16: Översikt över antalet särskiljande variabler för offentlig och privat sektor
fördelat på de olika aspekterna av utbildningskulturerna (inom parentes
anges hur många av variablerna som hade den  relativa styrkan 100 – 0)

Aspekter av utbildningskulturen Antal särskiljande
variabler

Kursledning och utbildare 4
Omfattning och plats 3
Deltagare och deltagande 5 (1)
Syfte och målsättning 0
Innehåll 7 (1)
Arbetssätt och metoder 1
Läromedel 2
Examination 0

Totalt 23 (2)

Tabell 17: De särskiljande variablerna för offentlig sektor samt deras relativa styrka jämfört
med privat sektor (angivet i procent av organisationerna som innehar variabeln)

Särskiljande variabel Variabelns
relativa styrka

Innehöll teman om ”Omvärlden” 100 – 0
Kursdeltagarna mötte mest organisationsinterna utbildare 100 – 33
Cheferna sökte/anmälde sig själva till ledarutvecklingen 100 – 33
Ledningen hade uttalat att deltagande i ledarutvecklingen var
obligatoriskt för cheferna, men ödslade ingen energi på kontroller/
uppföljning (retoriskt obligatorium) 100 – 33
Ledarutvecklingen upprepades med olika kursgrupper från
organisationen (ibland under ett och samma år) 100 – 33
Innehållet var i huvudsak att betrakta som organisationsspecifikt 100 – 33
Ingen extern konsultmedverkan förekom i något avseende 67 – 0
Krävdes upprepad anmälan av cheferna för att genomgå
ledarutvecklingens samtliga delar 67 – 0
Ledarutvecklingen genomfördes under en tidsperiod av 2 år 67 – 0
Den innehållsliga tyngdpunkten låg inom området
”Ledarskap som organisationsledning” 67 – 0





   

Tabell 18: De särskiljande variablerna för privat sektor samt deras relativa styrka jämfört
med offentlig sektor (angivet i procent av organisationerna som innehar
variabeln)

Särskiljande variabel Variabelns
relativa styrka

Chefernas överordnade måste godkänna chefernas eventuella deltagande 100 – 0
Bland de interna utbildarna hade organisationsledningen
näst mest tid med deltagarna 100 – 33
Innehöll teman om ”Kommunikation” 100 – 33
Innehöll teman om ”Självkännedom” 100 – 33
Den innehållsliga tyngdpunkten låg inom området
”Ledarskap som personalledning” 100 – 33
Case, rollspel och liknande arbetssätt användes 100 – 33
Läromedel i form av personlighetstest användes 100 – 33
Testerna som användes var att betrakta som allmängods 100 – 33
Kursdeltagarna mötte mest externa utbildare 67 – 0
Ledarutvecklingen omfattade totalt 10 kursdagar 67 – 0
Ledarutvecklingen genomfördes bara en gång och upprepades ej 67 – 0
Innehållet var i huvudsak att betrakta som allmängods 67 – 0







Bilaga 7

EXKLUSIVT SÄRSKILJANDE VARIABLER FÖR ANALYS AV
KONTEXTER I FORM AV ORGANISATIONER

Kravet på att räknas som en exklusivt särskiljande variabel var att endast en
organisation skulle kännetecknas av denna variabel. Med negativt särskiljande
variabel menas här de variabler där endast en organisation avvek från det som
var gemensamt för de övriga fem.

Tabell 19: Antalet särskiljande variabler med den relativa styrkan 100% mot 0% som
organisationsanalysen genererat

Aspekter av utbildningskulturen Antalet exklusivt
särskiljande variabler

Kursledning och utbildare 4
Omfattning och plats 7
Deltagare och deltagande 9
Syfte och målsättning 3
Innehåll 1
Arbetssätt och metoder 1
Läromedel 9
Examination 0

Totalt 34

Tabell 20: Exklusivt särskiljande variabler för Bruket med den relativa styrkan av 100%
– 0%, samt negativt särskiljande variabler

Särskiljande variabel Variabelns
relativa styrka

Delar av ledarutvecklingen gavs
av en konsult som en extern öppen kurs 100 – 0
Vissa delar av ledarutvecklingen organiserades som drop-in där
vem som helst som var chef kunde delta 100 – 0
Ledarutvecklingen genomfördes under en tidsperiod av 1 år 100 – 0
Läromedlet som användes mest var tester 100 – 0
Läromedel i form av att skapa en väggtidning användes 100 – 0
Läromedel i form av lärstilstest användes 100 – 0
Innehöll INTE teman om ”Målstyrning” 100 – 0
Innehöll INTE teman om ”Hälsoarbete” 100 – 0





   

Tabell 21: Exklusivt särskiljande variabler för Högskolan med den relativa styrkan av
100% – 0%, samt negativt särskiljande variabler

Särskiljande variabel Variabelns
relativa styrka

En klar minoritet av cheferna ifråga deltog i ledarutvecklingen 100 – 0
Chefer från olika delar av organisationen var motståndare
till en heterogen gruppsammansättning 100 – 0
Syftet med ledarutvecklingen var relaterat till symboliskt motiv 100 – 0
Ledarutvecklingen omfattade totalt 12 kursdagar 100 – 0
Samtliga träffar förlades till kursgårdar/annan plats än egna organisationen 100 – 0
Läromedel i form av forskningslitteratur användes 100 – 0
Testerna som användes var att betrakta som organisationsspecifika 100 – 0
Läromedel i form av externproducerade skrifter av olika
slag förekom INTE 100 – 0
Såväl hemorganisationen som kursgårdar
nyttjades INTE för kursträffarna 100 – 0

Tabell 22: Exklusivt särskiljande variabler för Industrin med den relativa styrkan av
100% – 0%, samt negativt särskiljande variabler

Särskiljande variabel Variabelns
relativa styrka

Extern konsult användes som utbildare och/eller
bollplank till kursledningen 100 – 0
Ledarutvecklingen omfattade samtliga befintliga chefer
oavsett hierarkisk nivå 100 – 0
Så gott som alla chefer ifråga deltog i ledarutvecklingen 100 – 0
Cheferna varken sökte eller erbjöds plats i ledarutvecklingen, de kallades 100 – 0
Ledningen hade uttalat att deltagande i ledarutvecklingen var
obligatoriskt för cheferna, och såg också till att samtliga
deltog (reellt obligatorium) 100 – 0
Innehållet var huvudsakligen flexibelt (ej standardiserat) 100 – 0
Ledarutvecklingen omfattade totalt 15 kursdagar 100 – 0
Ledarutvecklingen genomfördes under en tidsperiod av 1,5 år 100 – 0
Vardagssituationer (likt matlagning) användes som arbetssätt 100 – 0
Läromedel i form av att skapa en egen (läro)bok användes 100 – 0
Läromedel i form av case/fallbeskrivningar användes 100 – 0
Innehöll INTE teman om ”Förändringsarbete och verksamhetsutveckling”100 – 0
Innehållet var huvudsakligen INTE standardiserat 100 – 0

Tabell 23: Exklusivt särskiljande variabler för IT-företaget med den relativa styrkan av
100% – 0%, samt negativt särskiljande variabler

Särskiljande variabel Variabelns
relativa styrka

Ledarutvecklingen organiseras och drivs på koncern-/nationsnivå 100 – 0
Kursledningen var en enskild person 100 – 0
Ledarutvecklingen var inte sökbar för cheferna utan
vissa erbjöds plats/handplockades 100 – 0
Att delta i ledarutvecklingen var frivilligt för cheferna 100 – 0
Syftet med ledarutvecklingen var relaterat till sorteringsmotiv 100 – 0







Läromedel i form av hemsidor/Internet användes 100 – 0
Ledarutvecklingen organiseras och drivs INTE på organisationsnivå 100 – 0
Kursledningen var INTE en grupp personer 100 – 0

Tabell 24: Exklusivt särskiljande variabler för Kommunen med den relativa styrkan
av 100% – 0%, samt negativt särskiljande variabler

Särskiljande variabel Variabelns
relativa styrka

Syftet med ledarutvecklingen var relaterat till belöningsmotiv 100 – 0
Ledarutvecklingen omfattade totalt 19 kursdagar 100 – 0
Läromedel i form av tester användes INTE 100 – 0

Tabell 25: Exklusivt särskiljande variabler för Sjukhuset med den relativa styrkan av
100% – 0%, samt negativt särskiljande variabler

Särskiljande variabel Variabelns
relativa styrka

Ledarutvecklingen omfattade totalt 13 kursdagar 100 – 0
Läromedel i form av karriärmotivtest användes 100 – 0
Kursledningen eftersträvade INTE en heterogen
sammansättning av kursgruppen 100 – 0





   

Bilaga 8

SÄRSKILJANDE VARIABLER FÖR ANALYS AV SUBGRUPPER
AV ORGANISATIONER

Kraven på vad som räknas som en särskiljande variabler följde den i kapitel 4
angivna kravlistan.

Tabell 26: Antalet särskiljande variabler med den relativa styrkan 100 % mot 0 %
som analysen utifrån subgrupper genererat

Aspekter av utbildningskulturen Antalet särskiljande
variabler

Kursledning och utbildare 1
Omfattning och plats 0
Deltagare och deltagande 0
Syfte och målsättning 0
Innehåll 3
Arbetssätt och metoder 5
Läromedel 3
Examination 0

Totalt 12

Tabell 27: Översikt över antalet särskiljande variabler för positionerna som hade med
den innehållsliga tyngdpunkten av ledarutvecklingen att göra (inom parentes
anges hur många av variablerna som hade den relativa styrkan 100 – 0)

Aspekter av utbildningskulturen Antal särskiljande
variabler

Kursledning och utbildare 2 (1)
Omfattning och plats 2
Deltagare och deltagande 2
Syfte och målsättning 2
Innehåll 7 (3)
Arbetssätt och metoder 1 (1)
Läromedel 1 (1)
Examination 2

Totalt 19 (6)







Tabell 28: De särskiljande variablerna för position ”Ledarskap som organisationsledning”
samt deras relativa  styrka jämfört med position ”Ledarskap som personal-
ledning” (angivet i procent av organisationerna som innehar variabeln)

Särskiljande variabel Variabelns
relativa styrka

Den innehållsliga tyngdpunkten låg inom området
”Ledarskap som organisationsledning” 100 – 0
Ledarutvecklingen omfattade chefer inom flera hierarkiska nivåer 100 – 25
Antalet uppräknade innehållsliga teman var fler än 30 stycken 100 – 25
Innehöll teman om ”Omvärlden” 100 – 25
Kursdagar förlagda till hemorganisationen dominerade ledarutvecklingen 100 – 25
Förekom en avslutande ceremoni som hade inslag av examination 100 – 25
Kursdeltagarna mötte mest organisationsinterna utbildare 100 – 50
Examinationen omfattade hemuppgifter 100 – 50

Tabell 29: De särskiljande variablerna för position ”Ledarskap som personalledning”
samt deras relativa styrka  jämfört med position ”Ledarskap som organisations-
ledning” (angivet i procent av organisationerna som innehar variabeln)

Särskiljande variabel Variabelns
relativa styrka

Bland de interna utbildarna hade organisationsledningen
näst mest tid med deltagarna 100 – 0
Innehöll teman om ”Självkännedom” 100 – 0
Den innehållsliga tyngdpunkten låg inom området
”Ledarskap som personalledning” 100 – 0
Case, rollspel och liknande arbetssätt användes 100 – 0
Läromedel i form av personlighetstest användes 100 – 0
Chefernas överordnade måste godkänna chefernas eventuella deltagande 75 – 0
Syftet med ledarutvecklingen var fokuserat på förändringsarbete (-ledare) 75 – 0
Syftet med ledarutvecklingen var fokuserat på självkännedom 75 – 0
Antalet uppräknade innehållsliga teman var färre än 30 stycken 75 – 0
Kursdagar förlagda till kursgård dominerade ledarutvecklingen 75 – 0
Innehöll teman om ”Kommunikation” 75 – 50

Tabell 30: Översikt över antalet särskiljande variabler för positionerna som hade med
graden av organisationsanpassning av ledarutvecklingen att göra (inom parentes
anges hur många av variablerna som hade den relativa styrkan 100 – 0)

Aspekter av utbildningskulturen Antal särskiljande
variabler

Kursledning och utbildare 0
Omfattning och plats 0
Deltagare och deltagande 6
Syfte och målsättning 3
Innehåll 1
Arbetssätt och metoder 7 (4)
Läromedel 7 (2)
Examination 0

Totalt 24 (6)





   

Tabell 31: De särskiljande variablerna för position ”Svagare organisationsanpassning”
samt deras relativa styrka jämfört med position ”Starkare organisations-
anpassning” (angivet i procent av organisationerna som innehar variabeln)

Särskiljande variabel Variabelns
relativa styrka

Hemuppgifterna som användes var konstruerade av utbildarna 100 – 0
Kollektiva arbetssätten dominerade över självstudierna
sett till totala kurstiden 100 – 0
Organisationsanpassningen av arbetssätt och metoder var svagare 100 – 0
Läromedel i form av ledarstils-/ledarrollstest användes 100 – 0
Tester i form av medarbetarbedömningar förekom 100 – 0
Fanns ett i organisationen känt och omvittnat motstånd
till ledarutveckling hos vissa av de presumtiva deltagarna 75 – 0
Läromedel i form av tester användes 100 – 50
Tester i form av självvärderingar var den vanligaste formen 100 – 50
En majoritet av cheferna ifråga deltog i ledarutvecklingen 75 – 50
Cheferna sökte/anmälde sig själva till ledarutvecklingen 75 – 50
Ledningen hade uttalat att deltagande i ledarutvecklingen var
obligatoriskt för cheferna, men ödslade ingen energi på
kontroller/uppföljning (retoriskt obligatorium) 75 – 50
Inom ledarutvecklingen förekom olika deltagarkombinationer
beroende på vilket utbildningsblock som genomfördes 75 – 50
Syftet med ledarutvecklingen var organisationsutveckling
genom individutveckling 75 – 50
Ledarutvecklingen upprepades med olika kursgrupper
från organisationen (ibland under ett och samma år) 75 – 50
Läromedel i form av managementlitteratur användes 75 – 50
Testerna som användes var att betrakta som allmängods 75 – 50

Tabell 32: De särskiljande variablerna för position ”Starkare organisationsanpassning”
samt deras relativa styrka jämfört med position ”Svagare organisations-
anpassning” (angivet i procent av organisationerna som innehar variabeln)

Särskiljande variabel Variabelns
relativa styrka

Organisationsanpassningen av arbetssätt och metoder var starkare 100 – 0
Syftet med ledarutvecklingen var fokuserat
på nätverksbyggande och samarbete 100 – 25
Syftet med ledarutvecklingen var grupputveckling 100 – 25
Innehållet var i huvudsak att betrakta som organisationsspecifikt 100 – 25
Hemuppgifterna som användes var arbetsplatsrelaterade (skarpa) 100 – 25
Läromedlet som användes mest var litteratur/skrifter av olika slag 100 – 25
Det förekom verkliga arbetsuppgifter som
genomfördes inom ramen för kursträffarna 100 – 50
Självstudier och kollektiva arbetssätt var sett
till kurstiden likvärdiga arbetsformer 100 – 50







Bilaga 9

EXEMPEL PÅ (O)LIKHETER I ORGANISATIONERNAS SÄTT
ATT GÖRA LEDARUTVECKLING

Denna bilaga är en fördjupning av det som behandlats i kapitel 9. Först följer
en redovisning av resultatet från en empirinära analys som genomförts utifrån
aspekten ”Innehåll”. Därefter redovisas några tabeller som belyser olikheter
hänförbara till andra aspekter av utbildningskulturbegreppet.

Exempel på (o)likheter utifrån aspekten ”Innehåll”

Presentationsordningen nedan följer rubrikmässigt de tretton innehållsliga te-
man från tabell 11 och visar på vissa (o)likheter som existerade mellan organi-
sationernas sätt att behandla dessa innehåll.

Chefsrollen – att bli arbetsgivarföreträdare

Ett i samtliga organisationer återkommande innehållsligt tema rörde chefs-
rollen, att bli arbetsgivarföreträdare och fungera som representant och huvud-
ansvarig för en verksamhet. Inom Industrin, Kommunen och Sjukhuset an-
vändes policydokument som ett sätt att förmedla detta innehåll, då det i dessa
framkom vilket uppdrag som väntade cheferna. I de andra organisationerna
kommunicerades dessa förväntningar på annat sätt, exempelvis genom att hö-
gre chefer muntligt berättade om vad som förväntades av cheferna. Några van-
ligt förekommande inslag på temat chefsrollen var:
– ansvaret, befogenheterna, arbetsuppgifterna (uppdraget som chef ).
– mandatet ovanifrån i organisationen (vara en del av ledningen).
– lagar, förordningar, avtal, policys som utgör förutsättningar för arbetet som

chef.
– chefens uppgift, roll och position i förhållande till medarbetare och andra

intressenter.
– förväntningar från olika intressenter på chefsrollen.
– personliga förväntningar/farhågor om chefsrollen (problem/glädjeämnen).

Hur dessa teman behandlades omfattningsmässigt i de olika organisationerna
varierade. Ett sådant belysande exempel rör chefens arbete med och ansvar för
ekonomifrågor. Det innehållet behandlades tydligast inom Kommunen och





   

Sjukhusets ledarutveckling. Inom exempelvis Kommunen gav man samtliga
chefer en snabbkurs i grundläggande ekonomi, behandlade de viktigaste
ekonomifrågorna (budgetering, finansiering, upphandling, fakturering), samt
gick igenom olika ekonomirapporter och rutiner som användes inom organi-
sationen. Något liknande förekom inte alls inom de övriga fyra organisationer-
nas ledarutveckling. Ett annat tema som kan fungera som exempel på olikheter
rör frågan om chefskap och kön. Inom både Högskolan och Kommunen fanns
frågan om chefskap och genus tydligt representerad i innehållet, vilket den inte
gjorde i de övriga organisationerna.

Omvärlden

Om man med temat omvärlden menar något annat än att via ledarutvecklin-
gen förmedla lagar och föreskrifter som chefer måste ta hänsyn till i sitt arbete,
förekom ett tydligt sådant tema inom Högskolan, Kommunen samt Sjukhu-
set. Omvärldsförändringar samt omvärldsanalys var två begrepp som användes
i detta sammanhang. Händelser i omvärlden som belystes kunde vara av eko-
nomisk, politisk, teknologisk och/eller sociokulturell/demografisk karaktär. Vad
mer om omvärlden som fokuserade varierade mellan dessa tre organisationer
från offentlig sektor. Dock hade de det gemensamt att deras respektive omvärldar
antogs påverka den egna organisationen och i förlängningen chefernas arbete
och ledarrollen. Här var således tankegångarna om öppna system från
organisationsteorierna tydligt representerade.

Organisationskännedom

I samtliga organisationer förekom ett innehåll som kan rubriceras som
organisationskännedom. Mycket övergripande kan man säga att detta innehåll
handlade om att sätta in chefsrollen i ett större sammanhang, att skapa en
medvetenhet om organisationen betraktad som en helhet. Ofta förekom just
begrepp såsom helheten, organisationskunskap, eller den egna verksamheten
som rubriker. Några återkommande inslag på temat organisationskännedom
var:
– organisationens historik, storlek, struktur och hierarki.
– organisationens mål, visioner, strategier, värdegrund etc.
– centrala ledningsfunktioner samt stödfunktioner (ansvar och befogenheter).
– viktiga policydokument, regler och rutiner i organisationen.

Inom Kommunen förekom att deltagarna gjorde studiebesök på olika arbets-
platser för att skapa en förståelse för helheten. Så var inte fallet i de andra







organisationerna. Inom Kommunen ordnade man, inom ramen för ledarut-
vecklingen, att deltagarna fick lära känna den stora centralorten inom kommu-
nen (Stadens historia, nutid och framtid). Organisationskännedomen var såle-
des något som hade en framträdande plats inom Kommunens ledarutveckling
jämfört med de andra organisationerna. Bruket får sägas vara Kommunens
motpol i detta avseende, då temat organisationskännedom endast behandlades
mycket flyktigt.

Ledarrollen – att arbeta genom andra

I samtliga organisationer gjordes en åtskillnad mellan olika typer av mandat för
chefen. I rollen som chef kom mandatet uppifrån i hierarkin, medan en ledare
fick sitt mandat från de hon eller han var satt att leda. Temat om ledarrollen
och mandatet underifrån återfanns i samtliga organisationer. Innehållsligt togs
exempelvis följande områden upp på temat ledarrollen:
– ledarskap (att arbeta genom andra, mandatet underifrån)
– ledaridentitet (individen som ledare)
– ledarstilar (situations- och kompetensanpassat ledarskap)
– förväntningar från olika intressenter på ledarrollen.
– personliga förväntningar/farhågor om ledarrollen (problem/glädjeämnen).

Organisationerna lade olika mycket tid på dessa olika teman och behandlade
dem också på olika sätt. Exempelvis fick utbildarna inom Högskolan och Sjuk-
huset lägga mycket tid på inslaget om ledaridentitet, då det i dessa organisatio-
ner fanns ett motstånd från (vissa av) cheferna att se sig själva som ledare (och
chefer). Cheferna i dessa organisationer hade svårt för att sluta identifiera sig
och agera som specialister, och istället bli mer av generalister och ledare med ett
kollektivt perspektiv. I de andra organisationerna var diskussionerna om
ledaridentitet inte lika omfattande.

Även om man i samtliga organisationer presenterade idéer om ledarstilar och
situationsanpassat ledarskap, varierade också det inslaget mycket. Inom Hög-
skolan och Kommunen presenterades det som en idé bland flera andra hur
man kan tänka om ledarskap. IT-företaget var den enda organisationen där
större delen av ledarutvecklingen byggde på tankarna om ett situationsanpassat
ledarskap och där organisationen föreskrev att det var önskvärt att cheferna
anammade detta. Där identifierade man varje persons primära och sekundära
ledarstil/ledarprofil, deras styrkor och svagheter i olika situationer, gav råd om
centrala utvecklingsområden etc. De andra organisationerna låg någonstans
mellan Högskolans och Kommunens beskrivande och IT-företagets norme-
rande förhållningssätt. Var man hämtade tankar om det situationsanpassade
ledarskapet ifrån varierade också mellan organisationerna. IT-företaget lutade





   

sig mycket mot (Hersey &) Blanchard, medan exempelvis Sjukhuset hämtade
idéerna från Ichak Adizes.191

I några av organisationerna förekom också att forskning om ledarrollen och
ledarstilar presenterades. Detta ska inte förväxlas med att man inom samtliga
organisationer behandlade ledarstilsbegreppet, vilket inte med nödvändighet
tvingade utbildarna att berätta om forskningen bakom konceptet. Tydligast
var detta mer teoretiska inslag om ledarskap inom Högskolan, men det åter-
fanns också en strimma av det inom Bruket och Kommunen.

Ovanstående tema om ledarrollen vävdes ofta samman med några av de teman
som nedan kommer tas upp, såsom personalfrågor, grupprocesser, förändring-
sarbeten, kommunikation m.m. Dessa teman presenteras i denna framställ-
ning som självständiga, men specificerar ytterligare vad organisationerna la in i
ledarrollen och ledarskapet.

Personalfrågor

Inom samtliga organisationers ledarutveckling har personalfrågorna, d.v.s. ar-
betsuppgifter som är relaterade till chefens personalansvar, varit ett innehållsligt
tema. I två av organisationerna, Bruket och Högskolan, behandlades dessa frå-
gor mycket övergripande, medan man i de fyra andra organisationerna gick
mer på djupet kring dessa frågor. Om man i de två förstnämnda organisatio-
nerna nöjde sig med att diskutera personalfrågor som en helhet, delades dessa
upp i specifika områden inom de fyra andra. Personalfrågor som behandlades
var exempelvis:
– rekrytering.
– lönesättning och belöningsfrågor.
– kompetens- och karriärutveckling.
– arbetsmiljöfrågor och ledighetsregler.
– jämställdhetsarbete.
– avsluta en anställning.

Lite förenklat kan man säga att personalfrågorna spände över hela anställnings-
processen, från att medarbetaren börjar, till att hon eller han lämnar organisa-
tionen. Inom Industrin, Kommunen och Sjukhuset användes respektive orga-
nisations personalpolicy som utgångspunkt. Där blev det, på en ganska praktik-
nära nivå, tydligt hur organisationen önskade att cheferna skulle arbeta med
dessa frågor.

191  För läsaren som inte är bekant med dessa namn kan jag hänvisa till Adizes (1979) samt Hersey
& Blanchard (1982). Jag diskuterar inte dessa författarens bidrag i denna avhandling djupare
än så här.







Ett specialfall av personalfrågorna utgör arbetsrätten. På sätt och vis har
arbetsrätten indirekt redan behandlats ovan, när chefsrollen och de lagar och
förordningar som styr chefens arbete togs upp. Dock är detta otvetydigt ett bra
exempel på hur vissa innehållsliga teman är svåra att hålla isär. Rena arbetsrättsliga
teman där lagstiftning om medbestämmande, informationsplikt, ledighet, dis-
kriminering, arbetsmiljö etc. togs upp, förekom inom samtliga organisationer
utom Högskolan.

Grupper och deras utveckling

Temat om grupper och deras utveckling återkom i samtliga organisationers
ledarutveckling. I vissa organisationer talade och skrev man i termer av team
istället för grupper, men i båda fallen handlade det innehållsligt om kollektiv
av individer som skulle arbeta tillsammans. Utgångspunkten var oftast att le-
daren har att göra med arbetslag av olika slag, något man i Högskolans
utbildningsbeskrivning uttryckte som att: ”… samspelet mellan ledaren och
medarbetaren utgör en central del av ledarskapet. Ledarskapet innebär att möta,
leda och utveckla stora såväl som små grupper, arbets- och projektgrupper etc.
sammansatta på olika villkor. Det innebär ökade kunskaper kring arbete i och
med grupper blir viktig för utvecklingen av ledarens kompetens”. Inslag på
detta övergripande tema var exempelvis följande:
– grupper och roller i grupper (mångfald, homogenitet).
– gruppers utveckling över tid och grupprocesser/-dynamik.
– gruppen och ledaren.
– lagarbete och samspel (att samarbeta i grupp som ett vi).

Hur mycket tid man lade ner på detta tema varierade, även här mellan organi-
sationerna. Inom Bruket, Högskolan, Industrin samt Sjukhuset uppehöll man
sig vid temat på ett djupare sätt än inom IT-företaget och Kommunen, men
skillnaderna var inte speciellt stora. Inom de två sistnämnda organisationerna
var dock detta innehåll hopslaget tillsammans med många andra teman, medan
de fyra förstnämnda organisationerna hade mer renodlade block som behand-
lade grupper och deras utveckling.

Konflikthantering

Konflikthantering kan mycket väl betraktas som en del i temat om gruppers
utveckling. Jag har dock valt att särredovisa det som ett eget tema. Främst beror
det på att konflikthantering inte bara är relaterat till större arbets-/personal-
grupper, utan att konflikter som chefer måste hantera mycket väl kan tänkas





   

uppstå mellan chefen och en enskild medarbetare, eller mellan två chefer. Men
denna särredovisning beror också på att samtliga organisationer utom Högsko-
lan hade med konflikthantering som ett eget namngivet innehåll. Dock ingick
även konflikthantering inom Högskolan, men där talade man om det i termer
av att ledaren ska hantera problemsituationer som uppstår i grupper.

Några återkommande inslag på temat konflikthantering var följande:
– definitioner av konflikt.
– olika typer av konflikter.
– konfliktförebyggande åtgärder.
– hantera utbrutna konflikter.

Någon större variation mellan organisationerna sett till vilka inslag som be-
handlades har jag i inte kunnat hitta. Dock lade organisationerna ned olika
mycket tid på detta tema.

Förändringsarbete och verksamhetsutveckling

Att det övergripande syftet med ledarutvecklingen i samtliga organisationer
kan betraktas som en mer eller mindre planerad förändring är en sak. En an-
nan sak är huruvida det innehållsligt förekom ett tema inom ledarutvecklingen
som behandlade förändringsarbeten. Så var fallet inom samtliga organisationer
utom Industrin. Några likartade inslag på temat förändringsarbete mellan de
övriga fem organisationerna var:
– olika typer av förändringar.
– olika faser i ett förändringsarbetet.
– uppdraget som förändringsledare (ansvar, information, samverkan, delaktig-

het).
– reaktioner hos medarbetare och grupper (hur hantera förändringsmotstånd).
Ytterligare ett gemensamt inslag kan sägas vara en fokusering på framtidsfrågor
snarare än operativt dagliga frågor, men det ligger kanske i förändringens na-
tur.

Variationen mellan organisationerna på förändringstemat var dock stora. Inom
Bruket nöjde man sig exempelvis med att bjuda in en gästföreläsare som talade
om detta tema under ett par timmars tid. Inom Högskolan hade man avsatt så
gott som ett helt utbildningsblock under rubriken ”Strategiskt ledarskap”, där
fokus var just på frågor om förändringsarbeten och verksamhetsutveckling. De
tre andra organisationerna låg närmare Högskolan än Bruket i behandlingen
av detta tema, och ledarnas egna arbetsplatser involverades också. Inom Kom-
munen knöt man frågorna om verksamhetsutveckling starkt till kvalitetsar-
betet, vilket inte var lika tydligt i de andra organisationerna.







Kommunikation

Inom samtliga organisationer, utom Högskolan och Kommunen, förekom ett
tema som specifikt fokuserar på ledarskapets kommunikativa sida. Detta tema
behandlade något annat än den informationsplikt och samverkan som chefen
enligt lag är skyldig att ha med arbetstagarorganisationerna. Snarare var fokus
på kommunaktion och dialog som viktiga verktyg för ledarna.

Det varierade mellan organisationerna vad som lyftets fram under
kommunikationstemat, men några exempel på inslag var:
– allmänt om kommunikation (definition av kommunikation).
– kommunikationsmönster i grupper och egen kommunikationsprofil.
– retorik och presentationsteknik (tala inför grupp).
– samtalstekniker (hantera svåra samtal).
– återkoppling (ge och ta positiv/negativ feedback, coaching).

Ett specialfall på temat kommunikation rör inslag om de planerings-/
utvecklingssamtal som förekom. Inslaget kan betraktas som en formaliserad
samtalsteknik mellan ledaren och medarbetarna där frågor som inte är dagsak-
tuella får komma fram. Organisationerna hade ofta rutiner för hur och när
dessa samtal skulle föras, så cheferna fick i de flesta organisationerna ta del av
en skriftlig beskrivning eller policy på temat. Detta inslag återfanns inom de
fyra organisationer som också hade ett allmänt kommunikationstema, men
även inom Kommunen. Trots avsaknaden av ett mer allmänt kommunikations-
tema hade Kommunen ett inslag om dessa samtal i samband med att personal-
frågorna behandlades.

Industrin var den enda av organisationerna som i sin ledarutveckling behand-
lade den skriftliga kommunikationen, samt hur man bör handskas med en
overheadprojektor. Där lade man också ner energi på att deltagarna skulle vara
bekväma med att skriva på tavla inför grupper. Ett genomgående tema för
samtliga kommunikationsinslag inom Industrin var också tydlighet. Detta var
inget som man tryckte explicit på i de andra organisationerna, även om det
indirekt kan sägas ha förmedlats via retorikinslagen. Industrin var i jämförelse
med de andra organisationerna den organisation där kommunikationsinslaget
var mest omfattande. Bruket, IT-företaget och Sjukhuset var mer inbördes lika
varandra i det avseendet.

Målstyrning

Målstyrning har tidigare redovisats som ett innehållsligt tema och variabel som
förekom i fem av de sex organisationernas ledarutveckling. Bruket var den or-





   

ganisation som inte behandlade detta tema. Exempel på inslag som togs upp i
de fem organisationerna på temat målstyrning var:
– olika typer av mål (individuella, grupp- och organisationsmål).
– målformulering och framtagande av mål.
– uppföljning av målen.
– ledarens ansvar för mål och måluppfyllelse.

Vid närmare studier av de fem organisationernas sätt att behandla målstyrnings-
temat framträdde vissa olikheter. De var trots allt inte helt lika i detta avseende,
vilket variabelfördelningen antytt. Inom exempelvis Kommunens Grundkurs
förespråkade man att målframtagandet skulle kännetecknas av delaktighet, men
stannade vid att prata om detta med cheferna, medan man inom Industrins
Ledarprogram gick längre och arbetade fram skarpa mål i arbetsgrupper med
chefer från olika nivåer i organisationen. Industrin var den av de fem organisa-
tionerna som både lade ned mest tid och i konkretisering gick längre än de
andra med målstyrningstemat.

Temat om målstyrning var i organisationerna ofta intimt sammankopplat med
teman om omvärld samt förändringsarbete.

Självkännedom

Inom Bruket, Högskolan, Industrin samt IT-företaget förekom ett innehåll
som kan beskrivas i termer av personlig utveckling eller självkännedom. Kon-
sulten som Bruket använde, men också aktören inom Industrin, berättade bland
annat följande om detta innehåll:

En av våra grundteser det är ju att för att kunna leda andra måste du kunna leda

dig själv. Och förstå det här med hur påverkas jag av andra och hur påverkar jag

andra. (…). Men då för att förstå den här ledarskapsdelen så måste du ju ha en

insikt i din egen personlighet, men också insikt i hur andra personligheter

påverkar dig. Alltså varför triggas du av vissa sorters människor? (Konsult Bruket)

Det är mycket sådant här vi har tränat, som känns som lite halvenkla och

halvflummiga saker, med de är svåra att ta i. (…). Det har byggt på att skall man

fungera som ledare så måste man vara en hel person, som har trygghet i sig själv,

som vet vem man är, vet vad man tycker, vet vad man vill och vågar stå för det.

Om man skall fråga andra människor om deras åsikt, så måste man våga att inte

ha svaren själv alltid. Då måste man våga ta emot feedback och kritik. Det är ju

rätt enkla saker, men i verkligheten är de rätt svåra. (Aktör Industrin)







Återigen ses här i citaten hur ett tema ligger väldigt nära andra teman, likt
Ledarrollen samt Kommunikation. Dock var det otvetydigt så att temat om
självkännedom innehöll specifika inslag, exempelvis följande:
– den egna och andras personligheter (personlighetsprofiler).
– fördjupad självkännedom (vem är jag, personliga förhållningssätt, våra starka

och svaga sidor).
– personlighetsutveckling (vad kan man utveckla i sin personlighet, hur vår

personlighet påverkar/påverkas).

Några inslag om självkännedom förekom inte inom Kommunen och Sjukhu-
set, även om de där hade inslag om ledaridentiteten som angränsade till detta
tema. Dock var temat om självkännedom i de fyra andra organisationerna upp-
byggt kring att belysa personen bakom ledarrollen och även bakom yrkesrollen.
Man skulle kunna uttrycka det så att temat om självkännedom visserligen ut-
gick från villkoret att personen ifråga var ledare, men strävade mot att belysa
delar som inte nödvändigtvis direkt var kopplade till detta villkor. Fokus var på
mer allmänmänskliga sidor.

Hälsoarbete

Inom samtliga organisationer utom Bruket återkom ett tema om hälsoarbete.
Vad exakt detta tema behandlade såg dock olika ut.

Gemensamt för Industrin, IT-företaget, Kommunen och Sjukhuset var att häl-
sotemat fokuserade på chefens roll i att minimera medarbetarnas ohälsa, och
omfattade inslag såsom:
– sjukskrivningar.
– rehabilitering.
– företagshälsovård.

Inom Högskolan förekom inte några av de nyss uppräknade inslagen. Däre-
mot var hälsotemat där inriktat på chefens egen hälsa under rubriken ”Ledar-
skap och hälsa”. Där behandlades bland annat frågor om stress, behov av gräns-
sättning samt att skapa och bryta mönster. Även inom IT-företaget och Kom-
munen förekom ett kortare inslag om chefernas egen hälsa och då närmare
bestämt om stresshantering. Industrin och Sjukhuset hade inte något liknande
inslag om chefernas egen hälsa.





   

Den egna utvecklingen

Det innehållsliga tema som här åsyftas med den egna utvecklingen är något
delvis annorlunda än temat om självkännedom, eller ”… personligt navelskåderi
…” som en av aktörerna vid Högskolan skämtsamt uttryckte sig om temat
självkännedom. Vid sidan av det faktum att cheferna deltog i ledarutveckling-
sinsatser, diskuterades det inom ramen för dessa hur ledarna kan arbeta med
sin fortsatta utveckling efter kurstidens slut (en form av hjälp till självhjälp). Så
var fallet inom samtliga organisationer, även om detta tema behandlades på
olika sätt.

Inom Bruket utgick man från en teori om olika lärstilar som man menade
kunde underlätta för cheferna att förstå det egna sättet att lära, och därmed
underlätta den framtida utvecklingen. Inom Industrin använde kursledningen
en liknande teori, men försökte specifikt förbereda cheferna för att lära i det
dagliga arbetet. Inom Högskolan diskuterades kompetensutveckling för ledare
i mer allmänna ordalag.

Mest lika upplägg av detta tema återfanns inom IT-företaget, Kommunen och
Sjukhuset. Där avslutades respektive ledarutvecklingsprogram med att cheferna
fick upprätta planer på hur den egna utvecklingen skulle fortgå efter kursens
slut.

Exempel på olikheter utifrån några övriga aspekter

Att inte presentera en fördjupad analys av samtliga aspekter (och därmed ut-
mana var och en av de 131 variablerna) motiveras av att en sådan redovisning
visserligen skulle öka antalet avhandlingssidor radikalt, men inte tillföra mot-
svarande kvalitetshöjning. Presentationen av aspekten ”Innehåll” får helt en-
kelt tjäna som exempel på en mer omfattande analys som genomförts för var
och en av de åtta aspekterna.

Att som nedan sammanfatta och ge exempel på en mer empirinära analys i
tabellform kan uppfattas som något motsägelsefullt. Detaljerna riskerar att ra-
tionaliseras bort på grund av tabellernas krav på översiktlighet. Mer flödiga
textmässiga beskrivningar hade otvetydigt gjort olikheterna mer rättvisa, men
jag menar att tabellerna ändå på ett kort och koncist sätt fungerar som bely-
sande exempel. Här följer fem sådana tabeller som belyser vissa olikheter uti-
från aspekterna ”Kursledning och utbildare”, ”Omfattning och plats” samt
”Deltagare och deltagande”.







Tabell 33: Uppskattad andel av totala kurstiden som deltagarna möter organisations-
interna och/eller externa utbildare i respektive organisation (total kurstid =
100%; siffrorna i tabellen avrundade till närmast hela femtal)

Organisationsinterna Externa Både organisationsinterna
utbildare (%) utbildare (%) och externa utbildare (%)

Bruket 20 75 5
Högskolan 95 0 5
Industrin 75 25 0
IT-företaget 20 80 0
Kommunen 100 0 0
Sjukhuset 55 25 20

Tabell 34: Olika grader av externa medverkan i respektive fallorganisations ledar-
utvecklingsprogram (ett kryss symboliserar förekomst av)

Delar av ledarut- Delar av ledarut- Extern konsult Ingen extern

vecklingen gavs av vecklingen gavs av utbildare och /eller konsultmedverkan

konsult som extern konsult som intern bollplank till i något avseende

öppen kurs organisationsan- aktörerna vid

passad kurs personalavdelning

Bruket x
Högskolan x
Industrin x
IT-företaget x
Kommunen x
Sjukhuset x

Tabell 35: En jämförelse av organisationernas ledarutvecklingsprogram utifrån antalet
kursdagar, den totala kurstiden, samt studietakten

Antal Total kurstid Studietakt
kursdagar från start till slut (kursdagar per månad)

(månader)

Bruket 10,5 12 0,9
Högskolan 12 24 0,5
Industrin 15 18 0,8
IT-företaget 10 8 1,3
Kommunen 19 8 2,4
Sjukhuset 13 24 0,5





   

Tabell 36: En jämförelse av organisationernas ledarutvecklingsprogram utifrån antalet
kursdagar som förlagts till hemorganisationen respektive på kursgårdar

Antal kursdagar Antal kursdagar
 i hemorganisationen på kursgård

Bruket 2,5 8
Högskolan 0 12
Industrin 9 6
IT-företaget 0,5 9,5
Kommunen 15 4
Sjukhuset 9 4

Tabell 37: Exempel på olika kombinationer av deltagare och deltagande inom tre
organisationer

Högskolan Industrin IT-företaget

Låg närvaro Hög närvaro God närvaro
En chefsnivå Samtliga chefsnivåer En chefsnivå

Heterogena och homogena grupper Heterogena grupper Heterogena grupper
Chefer motståndare Inget motstånd från chefer Inget motstånd från chefer
till ledarutveckling att delta i ledarutveckling att delta i ledarutveckling

Retoriskt obligatorium Reellt obligatorium Frivillighet
Sökförfarande (upprepat) Kallelse Erbjudande

Överordnad chef har ingen prak- Överordnad chef har en Överordnad chef har en reell
tisk inverkan på deltagandet reell inverkan på deltagandet inverkan på deltagandet
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