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Purpose: The aim of our study is to find out what 

effect a leadership program has on the 
company and its employees.  

 
Theoretical perspectives: Theories used are: Identity regulation, career 

development, human capital management, 
mentorship and evaluation. 

 
Empirical foundation: The empirical data is collected from six 

different semi structured interviews with 
program participants. 

 
Methodology: The research is based on a qualitative, 

interpretative approach. Theoretical and 
empirical data have been used in an 
abductive course of action. 

 
Conclusions: Our study has proved that the identity 

boosting effect of the program had the 
largest impact on the individual and 
indirectly on the organisation. 
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1 INLEDNING 
I uppsatsens inledande kapitel ges en bakgrund till valt ämne, samt vår 
problemformulering och syfte. Vi tar även upp ämnets avgränsningar och redogör för 
ett par begrepp som kommer att prägla uppsatsen. 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Då 40-talisterna kom ut på arbetsmarknaden i början av 60-talet var situationen en helt 
annan än idag. Jobbtillfällena var många och med en utbildning i bagaget kunde man 
välja tämligen fritt. Många upplevde tillhörighet och lojalitet med det företag och de 
kollegor som de arbetade med och stannade på samma företag större delen av sitt 
yrkesverksamma liv.  
 
Idag ser arbetsmarknaden annorlunda ut och dagens ungdomar är betydligt mer öppna 
för förändringar och mer rörliga än den äldre generationen. De flesta har redan innan de 
börjar jobba tillbringat en eller flera längre perioder utanför Sverige, antingen som 
backpackers eller som studenter i olika utbytesprogram. Sådana erfarenheter bidrar till 
ett ökat intresse för en karriär utomlands och till avsaknad rädsla för att åtminstone 
under några år pröva lyckan utanför hemlandets gränser.  
 
En annan viktig faktor som skiljer dagens generation från tidigare är dess synsätt på 
arbete. Tidigare levde de flesta för sina jobb medan man idag snarare arbetar för att 
leva. De flesta värderar idag arbete, fritid samt relationer lika mycket och dessa bitar 
måste fungera i samspel med varandra. Denna balansgång blir än mer viktig då 
jämställdheten idag har kommit så långt att det inte endast är mannen som gör karriär.   
 
Få är trogna sin arbetsgivare på samma sätt som förr och individer kan ses som enskilda 
små aktiebolag som gör mer eller mindre frekventa nedslag i olika organisationer. Den 
som inte har möjlighet att fortsätta utvecklas och få nya utmaningar söker sig helt enkelt 
vidare för att kunna utvecklas yrkesmässigt och som person. 
 
I och med att dagens samhälle ser ut som det gör är det viktigt för företagen att vidta 
åtgärder för att behålla kärnkompetensen och humankapitalet inom företaget. Ett sätt att 
göra detta är att erbjuda utvecklingsprogram för sina anställda som visar att man är 
beredd att satsa på dem.  
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1.2 Problemdiskussion  
 
Företag satsar allt mer på personalutveckling, inte bara ur ett strategiskt perspektiv för 
att bli mer lönsamma, utan även för att locka till sig och behålla duktig personal i 
dagens allt mer konkurrensintensiva marknad. Bland utvecklingsprogram blir 
ledarskapsutveckling allt vanligare. Detta då företag vill komma bort från ett förlegat 
synsätt på chefer som såg på chefskapet som det naturliga karriärsteget för duktiga 
medarbetare. Organisationer inser idag vikten av att chefskap är mycket mer och letar 
därför efter personer med naturliga ledaregenskaper. Idag är det inte längre självklart att 
man blir en kompetent chef bara för att man är framgångsrik i sin nuvarande position. 
Chef anses vara en titel som man blir tilldelad av företaget medan ledare är något som 
man blir utnämnd till av sina arbetskamrater. Många av dagens karriärister strävar 
snarare efter personliga utmaningar istället för chefs- och ledarpositioner. Därför blir 
företag tvingade att se om sin chefsförsörjning för att få fram de personer som drivs av 
att leda och vars ledarstil passar in i företagets kultur och strategiska skede. 
Ledarskapsutveckling blir därmed ett verktyg för att utvärdera och skapa sådana ledare 
som man vill ha i organisationen. I ledarskapsutvecklingsprogram kan företag forma de 
personer man i framtiden vill ha som ledare och förbereda dem på vad det innebär att ta 
på sig det större ansvar som en sådan position innebär. 
 

”Talented leaders are not just found – they are made.” (Lena Nordberg) 
 
Vi ämnar i denna undersökning söka svar på vad det egentligen är som sker under ett 
ledarskapsutvecklingsprogram och vilken inverkan ett sådant program kan få på 
individerna i det. Hur avspeglas programmet i verkligheten, det vill säga gör 
utbildningen dem till bättre ledare eller är det andra effekter som är det centrala? Vårt 
fokus ligger på vilka effekter programmet får på individen och om det kan leda till 
några bestående fördelar för företaget. Man kan tänka sig att flera faktorer är relevanta 
då man som individ blir utvald att delta i ett sådant program. Vi vill försöka hitta vilka 
faktorer det är som driver dagens ledare. Kan det vara sådant som titlar, lön, utveckling 
och status? Eller ligger motivationen på ett annat plan?  Då få studier har gjorts på hur 
ledarskapsutveckling påverkar individen på ett djupare personligt plan, finner vi det 
intressant att även titta på om och i så fall hur deltagarnas identitetsprocess påverkas av 
ett ledarskapsutvecklingsprogram.  
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1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka hur ett ledarskapsutvecklingsprogram påverkar deltagarnas 
upplevelse av sig själva samt deras motivation och lojalitet mot företaget. Följaktligen 
kommer vi försöka finna svar på vilken betydelse dessa program får för individ och 
organisation, utifrån de ovan nämnda perspektiven. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Undersökningen har genomförts i flera steg. I ett första samtal med Gambros två 
ansvariga för ledarskapsutveckling, Lena Nordberg och Märta Mörling, fick vi en 
överblick över, och information om, företagets ledarskapsutbildningar. Vårt intresse 
väcktes för ledarskapsprogrammet, Future Leader. Nästa steg i processen blev att 
intervjua de fyra svenska deltagarna i detta program för att få deras syn på utbildningen. 
Avslutningsvis träffade vi Nordberg och Mörling igen för att följa upp deltagarnas svar 
och få företagets perspektiv samt ge feedback på intervjuerna. I uppsatsen utgår vi 
främst från, och hänvisar till, de fyra deltagarnas intervjusvar. I analysen refererar vi 
dock även till de reflektioner och intryck vi fått i samtal med Nordberg och Mörling. I 
vår uppsats begränsar vi oss till en diskussion kring programmets effekt på individ och 
företag med fokus på begrepp som uppföljning, motivation och lojalitet.  
 

1.5 Begreppsdefinitioner 
 

1.5.1 Identitet 
 
Självidentitet 
Begreppet identitet använder vi, liksom Alvesson och Willmott (2002) i betydelsen; 
individens uppfattning och bild av sig själv. Identitetsbegreppet svarar på frågor som: 
Vem jag/vi är? Vad jag står för? Samt vem jag vill vara? Utifrån denna definition blir 
individens självuppfattning, identitet, ett centralt begrepp för att förstå motivgrunderna 
för en persons handlingar. 
 
Identitetsskapande som en process  
Identitetsarbetet definieras som det ständiga arbetet med att försöka skapa och återskapa 
denna självbild, bygga sin självidentitet. Vi utgår i studien från att skapandet av den 
egna identiteten är en process i ständig rörelse och något som går att påverka. 
Byggandet av självet är alltså något som kontinuerligt formas, kan behöva repareras, 
revideras, upprätthållas och stärkas (Alvesson & Willmott 2002; Sveningsson & 
Alvesson, 2003).     
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Vi ser alltså individens egen självbild som utgångspunkt för dess handlande och utgår 
från att, då konstruktionen av denna självbild sker i en ständigt pågående process kan 
den också påverkas (Alvesson & Willmott 2003). 
 

1.6 Disposition  
 
I följande kapitel ges läsaren en översikt över studiens tillvägagångssätt, vilka 
metodologiska val vi gjort, liksom varför och hur vi använt metoden. I kapitel tre följer 
en teoretisk presentation där vi kort redogör för den teoretiska litteratur som vi tillämpar 
på studien. Nästföljande avsnitt behandlar empirin och ger läsaren en inblick i 
fallföretaget och dess verksamhet, varpå resultaten av intervjuerna sorterade under 
tematiska ämnen följer. Därpå följer analysen i vilken vi jämför intervjuresultaten med 
de teorier vi anser relevanta i sammanhanget och presenterar våra egna tolkningar av 
materialet. I de avslutande kapitlena; sex och sju summeras de viktigaste analytiska 
resultaten och tolkningarna liksom förslag till framtida forskning. 
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2 METOD 

I detta kapitel ges läsaren en inblick i den kvalitativa fallstudiens metodval. Där vi 
antar en tolkande, abduktiv ansats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Vi beskriver hur 
urvalet och insamlingen av primär- respektive sekundärmaterial gjorts. Sist i kapitlet 
förs en metoddiskussion i termer av validitet, reliabilitet samt källkritik av data. 
 
 
 

2.1 Den kvalitativa fallstudien 
 
Vår undersökning kan beskrivas som en kvalitativ fallstudie över ett enskilt företags 
interna ledarskapsprogram och ett antal av de medverkande. Studien baseras på 
intervjuer och företagsinterna dokument som analyseras och kopplas till aktuell 
teoretisk litteratur. Ambitionen med den kvalitativa studien är snarare att göra en 
djupgående analys av några individers upplevelser och se eventuella mönster som 
framkommer, än att verifiera befintliga teorier. (Patel & Davidsson 1994) 
 
Det finns ingen självklar definition av kvalitativ metod, men det går att peka på vissa 
generella egenskaper som kvalitativa undersökningar har gemensamt. Centralt är att 
fokus ligger på en öppen empiri och att den utgår från studiesubjektens, i vårt fall de 
intervjuades, perspektiv. Däri skiljer den sig från kvantitativ metod där det är forskarens 
idéer om vad som skall stå i centrum för undersökningen som är utgångspunkten. För 
att på bästa sätt fånga det som är intressant har vi låtit frågeställningen växa fram under 
uppsatsens gång. (Alvesson & Sköldberg 1994) 
 
Vi vill genom det kvalitativa angreppssättet skapa djupare förståelse för Future 
Leaderprogrammet och få en nyanserad bild, ta del av reflektioner och se tendenser hos 
respondenterna. Studien är således av förklarande och tolkande karaktär snarare än 
syftar till att dra generella slutsatser som kan appliceras på andra sammanhang. Av den 
anledningen passar den kvalitativa metoden syftet bäst.   
 

2.1.1 Ansats 
 
Den empiri som samlas in vid en kvalitativ undersökning används till tolkning av 
verkligheten. De två vanligaste tillvägagångssätten för att närma sig verkligheten kallas 
deduktiv och induktiv ansats. Den största skillnaden mellan dessa två ansatser är 
öppenheten för ny information. (Jacobsen 2002) 
 
Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från teorin. Detta innebär att 
forskaren enbart letar efter den information som den tycker är relevant och som ger stöd 
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åt hans eller hennes förväntningar. Risken är att viktig information inte 
uppmärksammas Målet med en induktiv ansats är att forskaren inte skall styra den 
information som samlas in. Detta sker genom att man inte har förutfattade meningar och 
förväntningar när undersökningen inleds. Den abduktiva ansatsen kan sägas vara en 
slags kombination av deduktion och induktion. Den utgår från empiri som den induktiva 
ansatsen, men avvisar ändå inte att forskaren tar sig an problemet utifrån ett teoretiskt 
perspektiv. På så vis ligger den även nära den deduktiva ansatsen. Under 
forskningsprocessen sker en växelverkan mellan teori och empiri där båda omtolkas i 
samspel med varandra. Det empiriska undersökningsområdet utvecklas hela tiden och 
teorin justeras och förfinas allteftersom. (Jacobsen, 2002; Alvesson & Sköldberg, 1994) 
 
Eftersom vi utgår från att det inte är möjligt för oss som forskare att agera objektivt, 
utan antar ett hermeneutiskt perspektiv där vi tror att vår egen förförståelse påverkar 
studien kan vår studie sägas vara av mer abduktiv karaktär. Vi utgår från det insamlade 
empiriska materialet och i det söks teoretiska infallsvinklar som kan förklara empirin 
men det kontinuerliga inhämtandet av teori påverkar också hur vi utför undersökningen. 
Anpassningar har skett kontinuerligt efter hur undersökningen fortlöpt. Det har varit 
svårt att fastställa exakt från början hur det ska gå till, men den har skett i växelverkan 
mellan litteraturstudier, insamling och tolkning av empiriskt material. Frågeställningen 
har fått växa fram påverkad av både teori och empiri. Denna växelverkan av deduktiv 
och induktiv ansats innebär alltså att vi använder den abduktiva ansatsen. 
 
Studien tar således sin utgångspunkt i empirin där vi strävar efter att finna förståelse för 
fenomenet i just det specifikt utvalda fallföretaget. Detta flexibla arbetssätt förutsätter 
en stor grad av öppenhet hos oss som forskare där vi kontinuerligt omvärderar 
information. Vi angriper problemområdet genom djupintervjuer där vi vill fånga 
individernas föreställningar och subjektiva upplevelser av Future Leaderprogrammet. 
Sedermera tolkar vi data i skenet av vår egen förförståelse. Då studien begränsats till ett 
fallföretag syftar vi till att finna samband och mönster i just det undersökta fallet men 
inte till att hävda våra resultat som generellt giltiga. Vår ambition är dock att skapa en 
teori som är giltig för det undersökta och att lämna ett bidrag till ledarskapsprograms 
effekter ur individens perspektiv 
 

2.1.2 Perspektiv  
 
Som nämnts ovan antar vi som forskare ett hermeneutiskt perspektiv där vi utgår från 
att det vi studerar är subjektiv kunskap som utgår från respondenten och som kan 
uppfattas olika beroende av betraktare. Vi interagerar med intervjumaterialet och 
resultatet är beroende av vår tolkning och vilket perspektiv vi har. Med det 
hermeneutiska synsättet är vårt mål således att studera av oss valda delar och tolka hur 
det påverkar fenomenet. Vi är väl medvetna om att vi som subjekt påverkar 
datainsamling såväl som urval och tolkning av data och teori (Patel & Davidsson 1994). 
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Ambitionen med vår uppsats är att gå djupare in på individerna för att få reda på deras 
känslor och tankar. Vi vill veta hur verkligheten egentligen ser ut ur respondenternas 
perspektiv. Den hermeneutiska tanken och den abduktiva ansatsen har likheter, bland 
annat då utgångspunkten är att tolkning av fakta sker med viss förförståelse (Alvesson 
& Sköldberg, 1994). Vi har gjort löpande analyser och reflektioner under arbetets gång 
vilket genererat nya idéer om hur vi ska gå vidare. Således har vi påverkat det fortsatta 
arbetet. Målet har varit att hitta mönster samt se teman och kategorier för att generera 
teoretiska infallsvinklar ur det undersökta materialet (Patel & Davidsson 1994). 
 

2.2 Insamling och bearbetning av data 
 
”Paper and People” är ett uttryck som britterna använder sig av då de talar om olika 
datakällor. Insamlad data delas in i primär- och sekundärmaterial där det primära är 
sådan data som är insamlad av författarna själva medan det sekundära materialet 
insamlats och utformats av någon utomstående. (Lundahl & Skärvad 1999) 
 

2.2.1 Primärmaterial - intervjuer  
 
Vårt primärmaterial utgörs av intervjuer med fyra deltagare i Future Leaderprogrammet. 
Med en kvalitativ datainsamling önskar vi således komma bortom den formella bilden 
som ges av Gambros ledarskapsprogram och se hur det fungerar i praktiken. Genom 
djupintervjuerna vill vi komma under ytan och få verklig insikt i problemet. Detta 
ställer krav på oss och vår förmåga att uppmärksamma det som kan finnas i det 
fördolda. Vi har därför varit öppna för nya uppslag och tankar under processen. Den 
explorativa arbetsgången innebär att vi till en början inhämtat så mycket kunskap som 
möjligt om problemområdet för att senare smalna av frågeställningen och bli mer 
deskriptiva då vi i denna studie är tvungna att begränsa oss till några väl valda och 
relevanta aspekter i analysen (Patel & Davidsson 1994).  
 
Valet av intervjupersoner började med att vi bokade tid med Lena Nordberg (Director 
Training & Development) på fallföretaget. Av henne fick vi reda på att det var 13 
stycken som gick programmet just nu, varav fyra av dessa var svenskar. Inom ramen för 
denna studie valde vi att begränsa oss till intervjuer med dessa fyra svenskar. Värt att 
notera är alltså att de internationella deltagarnas syn ej representeras i undersökningen. 
Det hade givetvis varit intressant att också få ta del av deras upplevelser och se om 
kulturella skillnader avspeglades i olika syn på i utbildningen, men då vi ville träffa våra 
intervjupersoner personligen styrdes valet till att omfatta de svenska deltagarna som 
finns i Lund. 
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När väl kontakt etablerats med Gambros Lena Nordberg, ansvarig för Future 
Leaderprogrammet innebar det inte något problem, att få tillträde till deltagarna.  
Nordberg ställde sig positiv till undersökningen och gav sitt medgivande till intervjuer 
med de anställda utan att ställa några speciella villkor gällande exempelvis frågornas 
art. Innan intervjuerna bokades med var och en per telefon fick deltagarna via e-mail 
från Nordberg information om att hon hade accepterat att låta oss utföra 
undersökningen. Ett brev där vi presenterade oss och vår avsikt med intervjuerna 
bifogades. De tilltänkta intervjuobjekten hade inte något att invända mot att delta i 
undersökningen utan visade intresse för att medverka. 
 
Vi valde att göra personliga intervjuer, vilket förväntas bidra till en öppen dialog. Lantz 
beskriver skillnaden mellan olika intervjumetoder utifrån hur stor struktureringsgrad 
som man använder sig av. Den öppna intervjun är tämligen ostrukturerad och låter den 
intervjuade tala fritt och prata om det som han eller hon upplever som betydelsefullt, 
medan den strukturerade intervjun består av smalare frågor där respondenten inte får 
lika stort handlingsutrymme i sina svar. (Lantz, 1993) 
 
Initialt användes en ostrukturerad intervjumetod, för att få kännedom om vilka begrepp 
som kunde vara centrala för just Future Leaderprogrammet. De första intervjuerna var 
vägledande för vilka aspekter som var mest intressanta att fördjupa sig i. Ur detta 
empiriska material tog vi fasta på ett antal nyckelbegrepp med relevans för 
problemområdet. Dessa begrepp var inte definitiva och vi försökte vara öppna för nya 
intryck och kunskaper som tillkom. Även om de senare intervjuerna följde samma 
frågemall, specificerades våra följdfrågor ju mer insikt vi fått. På det sättet styrdes 
respondenterna i viss mån in på de områden vi identifierat som centrala för att ta tillvara 
intervjupersonernas perspektiv kring ett begränsat antal begrepp. 
 
Senare använde vi semistandardiserade intervjuer då vi pratade med deltagarna för att 
på så sätt få mer uttömmande svar som även tog hänsyn till respondentens egen 
bedömning av verkligheten. Intervjumallen bestod av ett trettiotal förutbestämda men 
relativt öppna frågor där varje intervju sträckte sig över dryga timmen. Intervjuguiden 
utformades för att i möjligaste mån ge oss svar kring områdena uppföljning, motivation 
och lojalitet.  
 
Vid intervjuer är det en fördel att kunna föra ett naturligt samtal, något som försvåras av 
anteckningsskrivande. Detta avhjälptes av att endast en av oss höll i intervjun medan de 
andra koncentrerade sig på att föra noggranna anteckningar. Utöver detta spelades 
intervjuerna in eftersom ljudupptagning ger fördelen att intervjun ordagrant kan fångas 
upp och att röstläge och betoning av ord kan vägas in. Nackdelen med tekniska 
hjälpmedel är att de kan ha en hämmande effekt på vissa personer. Rädslan för att säga 
för mycket och risken att materialet kan användas mot en kan leda till att respondentens 
svar inte blir helt tillförlitliga (Jacobsen 2002). I beaktande av de nackdelar som finns 
med ljudupptagning beslutade vi trots det att spela in alla intervjuer för att förbättra 
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tillförlitligheten i materialet, och försäkra oss om att inte missa något av det 
intervjudeltagarna sade.  
 
Deltagarnas anonymitet klargjordes tydligt, vilket är viktigt för att respondenterna skall 
känna trygghet och våga svara utan oro för att svaren skall kunna kopplas till dem som 
personer. Utan anonymitet skulle intervjuernas utfall kunna komma att påverkas 
negativt då svaren skulle kunna anpassas för att trygga egenintresset (Jacobsen 2002). 
Respondenternas anonymitet garanterades även om alla var medvetna om att deras 
namn var kända av företaget. 
 

2.2.2 Sekundärmaterial 
 
Sekundärmaterial utgörs i denna studie av företagets interna presentationsmaterial 
gällande Mentorskapsprogrammet, Future Leaderprogrammet samt företagsinterna 
artiklar om programmet från intranätet. Det externa materialet vi använt oss av har varit 
Gambros Årsredovisning 2005 samt information från företagets officiella hemsida. 
Sammantaget har detta givit oss en bättre blick över hur företaget och programmet 
fungerar. Materialet har vi sedan använt som bakgrund för att beskriva programmet och 
dess relation till företaget. Med hjälp av denna kunskap och inblick har vi beretts bättre 
bas för att kunna analysera Future Leaderprogrammet. 
 

2.3 Metoddiskussion 
 
Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att en undersökning uppfyller krav på giltighet och 
trovärdighet vilket innebär att det som önskas undersökas också är det som undersöks. 
Eftersom vår undersökning inte genomfördes med alla deltagare i programmet kan den 
generella validiteten ifrågasättas. Vi vill poängtera att vår studie är giltig endast för det 
specifikt undersökta, det vill säga de fyra svenska deltagarnas upplevelse av 
programmet.  
 
Med reliabilitet menas att undersökningens resultat är tillförlitliga och att de ej beror på 
slump eller subjektivitet (Jacobsen 2002). Då vi hävdar vår subjektiva påverkan som 
forskare ställer vi oss skeptiska till att vår undersökning skulle gå att upprepa med exakt 
samma resultat. Den kan aldrig reproduceras eftersom den inte kan studeras under exakt 
samma omständigheter. Vi har som nämnts tidigare utgått från att vi som individer och 
forskare påverkar frågorna och svaren genom våra egna subjektiva tolkningar. Utöver 
det tror vi att deltagarnas upplevelse kan variera över tiden eftersom programmet pågår 
kontinuerligt och därmed ständigt utvecklar och förändrar individernas tankar om 
detsamma.  
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Vidare tyckte vi oss märka att undersökningen satte igång tankeprocesser hos 
intervjupersonerna vilket kan leda till att de har en annan syn på samma fråga nästa 
gång. Dock menar vi att resultatet är tillförlitligt för just den undersökta gruppen, i just 
detta skede av utbildningen.  För att öka undersökningens reliabilitet spelades 
intervjuerna in för att på så sätt minska risken för att vi missförstått informationen de 
delgivit oss. Dessutom var vi i intervjusituationen noga med att följa upp svar och be 
om förtydliganden när vi var osäkra på svaret. Medvetenhet ska finnas om att en 
intervjuareffekt existerar där vi kan ha påverkat respondenterna att tillrättalägga svaren 
för att passa våra förväntningar (Patel & Davidsson 1994). Då vi ej föresatt oss att 
presentera en objektiv sanning utan poängterar att undersökningen är kvalitativt 
tolkande, blir begreppet reliabilitet mindre angeläget i just denna studie. 
 

2.3.1 Källkritik primärmaterial 
 
Då vi utfört personliga intervjuer finns risken att vi som subjekt påverkar 
intervjupersonerna och vilka svar de ger på frågorna. Exempelvis kan eventuell sympati 
för forskaren leda till att den intervjuade instämmer med oss för att vara till lags. Även 
en önskan om att vara lojal mot arbetsgivaren kan ha styrt respondenternas svar i en viss 
riktning och gjort att de kanske avstått från att svara utförligt i frågor där de har en mer 
negativ uppfattning. (Bell 2003) 
 
Dessutom tillkommer aspekter som rädsla för att svaren inte ska förbli anonyma samt 
individens förmåga att reflektera och uttrycka sig i tal. Vi räknar med att en viss 
självcensur har förekommit i intervjuerna, av rädsla att drabbas personligen om man 
öppet framhåller kritik och eventuella framtidsplaner. Graden av öppenhet och ärlighet 
kan därför ha varierat hos de olika personerna beroende av deras personlighet, ställning 
på arbetsplatsen samt hur pass bekväma de känt sig i intervjusituationen. 
 
När det gäller tolkningen av svaren sker detta utifrån oss själva och vårt eget perspektiv. 
Vår analys är alltså präglad av vår egen subjektivitet och hur vi vill se svaren. Det finns 
därmed en risk att vi misstolkar informationen och urvalet av denna i analysen (Bell 
2003). 
 
Vad gäller urvalet av intervjupersoner hade det varit önskvärt med fler deltagares 
medverkan, även icke-svenska sådana. Vidare hade det kunnat tillföra ytterligare djup 
om uppföljande intervjuer gjorts, något som vi av praktiska skäl inte haft möjlighet till. 
Det hade också varit intressant att få ta del av övriga anställdas syn på programmet och 
deltagarna (chefer, medarbetare, mentorer osv.). 
 
Då vi ovan redogjort för våra metodologiska val går vi nu vidare med att presentera det 
urval av teorier vi gjort. Följande kapitel presenterar således de teorier vi anser 
relevanta och som sedan kommer att appliceras på det empiriska materialet.  
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3 TEORI 
I detta kapitel tar vi upp och skildrar för studien relevanta teorier. Inledningsvis 
kommer vi att behandla Alvesson & Willmotts artikel om identitetsreglering. Därpå 
följer teorier om humankapital, mentorskap och karriärutveckling. Avslutningsvis 
presenterar vi teorier om utvärdering och uppföljning. 
 
 
 

3.1 Val av teori 
 
Då vi sökt litteratur har vi främst använt oss av sökdatabaserna Lovisa och Elin. Vi har 
använt oss av sökord som kompetensutveckling, handledning, mentorskap, 
humankapital och liknande konstellationer av dessa ord tillsammans. Utifrån de träffar 
vi fått så har vi bedömt de olika titlarna inom uppsatsgruppen för att kunna göra ett 
första urval. Vi har även använt oss av artiklar på rekommendation av vår handledare. 
Som komplement till detta så har vi samlat in material i form av liknande uppsatser och 
tidskrifter för att kunna jämföra deras litteraturlista med vår. Detta lade grunden till det 
slutliga urvalet av relevanta teorier som följer nedan.  
 

3.2 Identitetsreglering  
 
Individens självuppfattning; identitet, är centralt för hur den enskilda människan finner 
mening i tillvaron, en utgångspunkt för hennes motivation, engagemang och lojalitet. 
Vidare utgör identitetsuppfattningen en grund för vilka beslut hon fattar, hur hon utövar 
sitt ledarskap, fungerar i interaktion med andra och i det organisatoriska samarbetet 
(Sveningsson & Alvesson, 2003). Enligt Alvesson & Willmott (2002) fungerar 
individens egen självbild som utgångspunkt för dess handlande och vi utgår från att då 
skapandet av denna självbild sker i en ständigt pågående process kan den (självbilden 
och identitetsskapandet) också påverkas. Detta för oss in på begreppet 
Identitetsreglering, som ett verktyg för att utöva organisatorisk styrning. 
 
I “Identity regulation as organizational control” talar Alvesson & Willmott (2002) om 
identitetsreglering som ett styrmedel från organisationens sida. Detta innebär att man 
genom att påverka de anställdas identitetsutveckling och självbild kan styra deras 
agerande så att den överensstämmer med och främjar organisationens syften. Från 
företagets håll kan man på detta sätt forma individer att fatta rätt beslut och självmant 
agera utifrån företagets värderingar och dess bästa. Uppmuntrandet och byggandet av 
rätt identitet utgör alltså en ytterligare potentiell dimension för organisatorisk kontroll. 
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Enligt Alvesson & Willmott (2002) finns det olika sätt på vilka man kan reglera 
individers identitet för att nå flera nivåer av personligheten. Identitetsreglering som 
kontrollverktyg används på - och riktas samtidigt mot flera plan, det individuella och 
grupplanet men även i mer indirekta och mindre fokuserade sammanhang. Kontrollen 
utövas mer eller mindre subtilt och att påverka och styra identitetsbyggandet och 
självbilden är en komplex process. Denna reglering kan utövas genom att vända sig 
direkt till den anställde, vara av mer aktionsorienterad karaktär, (företagsaktiviteter), 
eller genom att påverka personens känslor för det sociala sammanhanget, att skapa 
emotionella band till och känna gemenskap med rätt grupp.  
 
Regleringen kan ske genom att definiera personen som individ och att ge den 
bekräftelse och uppskattning för sina egenskaper men också genom att definiera den 
från andra genom att särskilja den från mindre önskvärda identifikationsobjekt. Även 
genom att uttrycka och signalera värderingar i aktiviteter kan man påverka den 
anställdes inställning och motiv till företagsangelägenheter. Ett annat redskap för att 
påverka individens självuppfattning är att erbjuda utbildning och utökade kunskaper. 
Ofta utgår nämligen människor från att det man kan, är man. På så vis skulle 
exempelvis en ledarskapsutbildning inte bara utveckla personens färdigheter i ledarskap 
men också understödja tanken på och bekräfta att personen är en ledare. Dessutom kan 
åtgärder vidtas på gruppnivå där man strävar efter att påverka personens 
gruppidentifiering, få individen att ta till sig ett vi och dem tänkande, där det 
eftersträvade naturligtvis blir att utveckla vi-känslan. När individen anknyter och binds 
känslomässigt till gruppgemenskapen, familjen ökar också ansvarskänslan för den och 
lojaliteten till sin familj blir större än viljan till individualism och materiella värden. På 
grupplanet ligger även värdet av en social positionering, individen tillskrivs ett värde 
och status av att ingå i en viss grupp, antingen det är en undergrupp i organisationen 
eller organisationen som helhet. 
 
Vidare hävdas att alla individer är unika och därför olika mottagliga för denna 
påverkan. Styrningen får ej vara för uppenbar och propagandaliknande eftersom känslor 
av avsky och aversioner då kan väckas och åtgärden få motsatt effekt, där individen 
istället definierar sig bort från det önskade. Ett gynnsamt resultat förutsätter också att 
identifikationsfaktorerna är sådana som har ett verkligt känslomässigt värde och reell 
mening för personen. Vi tolkar Alvessons och Willmotts tankar som, om målet 
exempelvis är att utveckla personens självförtroende i ledarrollen, att uppfatta sig själv 
som den naturliga ledaren, krävs alltså att individen drivs och motiveras av faktorer 
som personlig utveckling, ansvarskänsla och att vara centralfigur i en grupp. 
 
Målet för identitetsregleringen är att alltså att utöva och uppnå organisatorisk kontroll 
genom att försöka få anställda att självmant identifiera sig med och engagera sig i för 
organisationens viktiga syften. Med sina egna värderingar och föreställningar som bas 
och drivkraft ska de ta beslut, leda andra och i allt övrigt agera i enlighet med 
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organisationens intentioner och inte utifrån personliga mål som står i konflikt med 
organisationens. 
 

3.3 Humankapital 
 
Begreppen kunskap, kompetens och humankapital kan i det närmaste användas som 
synonymer då vi talar i termer om företagens kunnande.  Kompetens inom 
organisationer är knuten till de anställda. Information kan till skillnad från kunnande 
och kompetens lagras skild från människor och anställda i till exempel arkiv eller 
databaser. Människor kan själva öka sitt humankapital genom att ta del av information 
men då krävs ett aktivt deltagande och att individen har förmåga att ta till sig den tänkta 
kunskapen. (Ekstedt 1988) 
 
Begreppet humankapital kan i första hand länkas till kompetens och kunskap, men i ett 
vidare perspektiv innefattar det mer än kunskap då man även kan länka det till 
begåvning, social kompetens och nätverk. Den som får förmånen att vara del av nätverk 
ger sig själv eller företaget möjligheten att ligga steget före sina konkurrenter. På så vis 
bidrar nätverket med en form av kommunikativ makt, vilket innebär att den sociala 
biten får en väsentlig del i humankapitalet. Detta medför att individen måste kunna 
tolka den sociala rollen och sammanhanget på ett relevant sätt för att kunna utföra de 
uppgifter som man kommer att ställas inför på bästa möjliga vis. (Ekstedt 1988) 
 
Ekstedt menar att det inte är mängden humankapital eller kunskap som finns i en 
organisation som är det viktiga utan att det är företagets satsningar på att bygga ut den 
kompetens som redan finns inom organisationen som är det mest väsentliga.  
 

3.3.1 Vem har rätt till humankapitalet 
 
Grant (2004) menar att ett företags framgång till stor del bygger på den kunskap som 
finns i organisationen. Gränsen mellan vad som är personligt humankapital och 
företagets humankapital är oerhört tunn. Problem uppstår när individer med värdefulla 
kunskaper får möjlighet att byta arbetsgivare. Om sådan kunskapsförlust sker och 
upprepas kontinuerligt drabbas man av en ständig läcka av humankapital från företaget. 
Ett sätt att minimera denna process är att på något vis skapa kontroll över 
humankapitalet inom organisationen. Det är en svår uppgift men Grant menar att man 
bör erbjuda de anställda ägarskap i företaget de jobbar för att minimera risken för alltför 
stor förlust av humankapital.  
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3.4  Mentorskap 
 
Sokrates var det för Platon, Haydn var det för Beethoven, båda agerade de mentorer för 
sina adepter. Mentorer och mentorskap är så gammalt att vi kan finna spår ända till den 
grekiska mytologin. När kung Odysseus gick ut i det trojanska kriget bad han sin gode 
vän Mentor att verka som lärare, fostrare och rådgivare åt hans son Telemachos. 
Konkret kan mentorskapet beskrivas som en relation mellan en erfaren person med 
mycket kunskap som tar sig an en duktig och lovande adept som befinner sig i början av 
karriären. (Arhén 1991) 
 
Ett seriöst och välstrukturerat, modernt mentorsprogram omfattar utbildningar av 
mentorer och adepter men även ett gemensamt startseminarium med efterföljande 
utbildningsdagar, uppföljningsseminarium, och avslutning är förekommande. Hur 
mentorer och adepter lägger upp det egna programmet är individuellt men att 
rekommendera är att träffas eller höras ca en gång per månad, beroende på programmets 
längd och omfattning (Bergqvist 1994).  Mentorsprocessen ses som en ömsesidig 
kontakt, karakteriserad av öppenhet och förtroende både från mentor och från adept. För 
att samarbetet ska fungera väl kan vissa spelregler och kontrollstationer behövas. 
(Arhén 1991) 
 
Ahrén menar att det är viktigt att den eller de mentorer som utses är väl införstådda i det 
utbildningsprogram eller arbete som adepten kommer att utföra. Mentorns roll ska inte 
bara vara som i form av ett bollplank utan den ska även kunna komma med sin 
personliga syn på saker och ge stöd utifrån egen erfarenhet. Vanligtvis får mentorer 
ingen ersättning utan deltar i mentorsprogrammet på frivillig basis. Mentorsrollen ses 
som något utav en hedersuppgift att få. Därför är det ingen mening med att låta en 
jäktad specialist ta sig an en ung adept om inte tiden, viljan och orken räcker till. En bra 
mentor är en förtroendeingivande person med stor erfarenhet och omfattande 
kontaktnät. Mentorn förväntas se helheter och inte vara rädd för att blotta sina svaga och 
starka sidor inför adepten. Vidare måste adepten vara öppen, aktiv och ge hundra 
procent för att kunna ta emot handledning och återkoppling på bästa sätt. Givet dessa 
förutsättningar är kostnaden för ett mentorprogram relativt liten. 
 
Hinder som man kan stöta på under mentorprogrammets gång är bland annat att 
adeptens mål och förväntningar är orealistiska, att målet med mentorskapet definieras 
alltför grundligt och att mentorn inte har möjlighet att sätta av den tid och intresse som 
processen kräver. Det räcker med att en av parterna i mentorskapet inte håller vad som 
var sagt för att göra bägge parter irriterade och frustrerade. En annan anledning till att 
samarbetet inte alltid fungerar väl är att personkemin inte stämmer överens. Av den 
orsaken bör stor vikt läggas vid att finna rätt mentor till rätt adept redan från början. 
(Arhén 1991) 
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3.5 Karriärutveckling 
 
Karriärutveckling kan ses som en naturlig del av ett företags personalpolitik och en 
förmån som bör gälla alla anställda. Synsättet inom en organisation på att göra karriär är 
olika beroende på vilken grupp av anställda man frågar. Frågar man medarbetarna så ser 
de karriär som ett sätt att klättra uppåt inom organisationen, medan mellanchefer oftast 
ser karriärutvecklingen som ett problem då man kan förlora kompetenta medarbetare då 
de får möjlighet att ta steget vidare inom organisationen. Därför bör ordet karriär 
användas med viss försiktighet, då det lika gärna kan betyda att man flyttar sig 
horisontellt inom företaget. (Mangell 1995) 
 
Företagsledningen har i sin tur ett övergripande mål och ansvar för organisationens 
vidareutveckling, vilket leder till annan uppfattning kring de anställdas 
karriärutveckling. Ledningen ser vanligen den strategiska kompetensplaneringen inom 
företaget på mycket längre sikt än medarbetarna, tidshorisonten är normalt på fem år 
och framåt. Till skillnad från medarbetarna ser ledningen till hela organisationens 
framtid och man är därför angelägna om att rätt kompetens stannar kvar inom 
organisationen. Genom att erbjuda utbildning, karriärutveckling och planering visar 
företaget att man värnar om sina anställda och vill att de ska bli än bättre lämpade för 
kommande företagsspecifika uppgifter. På samma gång som ledningen planerar för en 
anställds framtid får företaget i sin tur veta vad den anställde har för mål och syn på sin 
vidareutveckling. På så vis kan ledningen tillgodose individens behov genom att ta fram 
rätt utbildning och mål för den enskilde. (Mangell 1995) 
 
En viktig signal till de anställda inom organisationen är att belöna de chefer som 
utvecklar sina medarbetare och låter dem avancera framåt. Vill företagsledningen att 
karriärutvecklingsprogrammen ska fungera väl inom organisationen så är det viktigt att 
alla delar inom företaget förstår vikten av programmen, och att det är för företagets 
framtida personal och chefsförsörjning som de finns. Detta kan man uppnå om 
organisationen i sig känner att det finns stöd från allra högsta ledningen menar Mangell 
(1995). 
 

3.6 Utvärdering och uppföljning 
 
Efter varje utbildningsprogram bör utvärdering för att följa upp och se resultat 
genomföras. I många fall verkar det som om kursdeltagande automatiskt leder till 
lärande och ytterligare kompetens inom ett specifikt område. som Det är dock värt att 
påminna om Jerkedals (1973) tes att lärande och utbildning inte självklart leder till ny 
kunskap, varför en  kursutvärdering kan vara nyttig. (Lundmark 1992) 
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Utvärderingens egentliga syfte är att ge ett resonemang till den teoretiska del som 
utvärderingen behandlar. Vill man på ett meningsfullt sätt utnyttja de synpunkter som 
finns om en viss utbildning så krävs att man systematiskt analyserar de resultat och 
effekter som kursen gav. Vad man sedan utvärderar och hur man gör det beror på vilken 
nivå och vilken typ av utbildning det rör sig om. Utgångspunkterna kan vara många 
men det går väldigt sällan att utvärdera allt man vill utan man får göra vissa 
prioriteringar. Det övergripande målet med utvärderingen är att erhålla någon form av 
beslutsunderlag så man kan ta välgrundade beslut om man vill förändra det nuvarande 
utbildningsförfarandet. Lundmark menar att en utvärdering inte får stanna vid en 
beskrivning av det resultat och effekter som utbildningen gett. Man måste som 
utvärderare gå ytterligare ett steg på djupet för att förstå sig på utbildningsförloppet och 
dess effekter. En sådan förståelse ökar om man har god inblick i programmet och 
deltagarnas olika förutsättningar.  
 
Att utvärdera ska inte vara något självändamål utan det måste finnas något slags 
problem att angripa (Lundmark 1992). Tidpunkten som väljs för utvärdering är direkt 
relaterad till vilket syfte man har med själva utbildningen. Även om man har en 
utvärdering direkt efter kursen så är det minst lika viktigt att ha en utvärdering cirka ett 
halvår eller mer efter kursens slut. Det är först då man kan se bestående effekter av 
utbildningen och hur relevant den egentligen är samt om den uppfyller de mål som 
företagsledningen ställt. Således är det viktigt att planeringsprocessens olika steg 
(planering, genomförande utvärdering och uppföljning) kontinuerligt följs upp under 
processens gång. (Lundmark 1992) 
 
Efter denna genomgång av teoretiskt material övergår vi till att presentera det empiriska 
materialet i nästkommande kapitel. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för det material som vi under uppsatsens gång 
samlat in och som vi anser viktigt för uppfyllandet av uppsatsens syfte. Det insamlade 
materialet består av tryckt material från fallföretaget samt resultat från våra intervjuer. 
Vi inleder med en kort presentation av fallföretaget Gambro och övergår sedan till att 
presentera innehållet och upplägget i programmet Future Leader. Sist följer 
intervjuresultaten samlade under följande teman: urvalsprocessen, förväntningar, 
tidsallokering, kvalitet, nätverk, förpliktelser samt uppföljning. 
 
 
 

4.1 Företagspresentation 
 
Gambro är ett medicinteknikföretag med marknadsledande position inom 
blodreningsteknik samt blodkomponentsteknik. Företaget startades i Lund 1964 av 
Holger Crawford vars intention var att skapa världens första artificiella njure. Idag är 
Gambro ett globalt företag med tre olika affärsområden: Gambro Renal Products, 
Gambro Healthcare samt Gambro BCT. Sätet finns i Stockholm och antalet anställda i 
koncernen uppgår i dagsläget till drygt 11 000 globalt varav knappa tusentalet i Sverige.  
 
Gambro Renal Products är marknadsledande inom dialys samt blodreningsteknik. 
Dialys innebär att man på artificiell väg tar över njurens funktion att rena blodet från 
slaggprodukter hos patienter med njurproblem. Gambro erbjuder helhetslösningar inom 
området dialys med produkter, kringtjänster samt terapibehandlingar. 
Dialysbehandlingen kan ske antingen på klinik, i hemmet eller genom att man sprutar in 
dialysvätska i kroppen och sedan tömmer ut den fyra timmar senare. I de fall som 
behandlingen sker på klinik eller i hemmet så låter man blodet passera igenom en 
maskin som renar blodet och en sådan behandling tar cirka fem timmar och görs 
varannan dag.  
 
Gambro BCT är världsledande inom blodkomponentseparation samt blodrening. Blodet 
består av bland annat röda och vita blodkroppar, plasma och stamceller, och är kroppens 
viktigaste transportmedel. Dessa komponenter kan skiljas åt så att man kan använda 
endast de komponenter som behövs till exempelvis cancerpatienter eller patienter under 
operation.  
 
Gambro Healthcare består av 150 dialyskliniker i 14 länder och tillhandahåller själva 
behandlingen av dialyspatienter.  
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4.2 Presentation av Future Leader programmet 
 
Gambros övergripande ledarskapsutvecklingsprocess kallas för LDP (Leadership 
Development Process) och innehåller fyra stycken program: Leadership Fundamentals, 
som erbjuds till nya/mellanchefer, vilket innehåller baskunskaper i ledarskap. IMP som 
riktar sig till Gambros toppchefer, IMP+ som är ett uppföljningsprogram till IMP samt 
Future Leaderprogrammet vars syfte är att synliggöra och accelerera utvecklingen av 
framtidens ledare så att chefsförsörjningen säkras. Då Future Leaderprogrammet är helt 
nytt och nu går för första gången så tyckte vi att det vore mest intressant att titta 
närmare på detta samt att se vilken påverkan det får på deltagarna samt organisationen. 
Gambros Future Leaderprogram innehåller tre olika block: Mentoring/Coaching, 
Formal education samt International projects och presenteras efter ett inledande stycke 
om urvalsprocessen. 
 

4.2.1 Urvalsprocessen  
 
Future Leader programmets syfte är att locka till sig, behålla och utveckla 
högpresterande personal. Dessa personer strävar efter nya utmaningar och 
karriärmöjligheter vilket gör det viktigt att lyfta fram dem i organisationen, och ge dem 
det stöd till utveckling som de behöver.  
 

”The competition for highly talented people will continue to increase and want to ensure 
we have a steady stream of future leaders within Gambro” (Sören Mellstig VD 
Gambro.) 

 
De kriterier som ligger till grund för nomineringen är:  
– anställd på Gambro minst ett år,  
– max tio års arbetserfarenhet,  
– akademisk bakgrund samt  
– utomordentliga arbetsresultat.  
 
Utöver dessa ramar ska personerna vara villiga att spendera en kortare eller längre 
period utomlands. Urvalet sker genom att alla chefer utvärderar sina anställda på 
ovanstående punkter samt utifrån sex personliga ledarskapsegenskaper som Gambro vill 
att deras framtida ledare ska ha (se vidare 4.2.3).  
 
Liknande utvärderingar sker årligen för att på så vis få en överblick över sina anställda, 
där de kategoriseras in i någon av följande rubriker; Potential, High Potential, Low 
Performer och High Performer. Denna kategorisering utgår från hur väl man hanterar 
sin nuvarande tjänst samt om man är kapabel till att ta på sig mer ansvar. 
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Därefter skickas de personer med högst resultat till ett assesment center där de 
genomgår mer djupgående tester. Under assesment center värderas de utvalda på hur de 
interagerar genom rollspel, självständiga uppgifter, gruppaktiviteter, case-lösningar 
samt intervjuer. Efter genomgående tester får alla deltagare personlig feedback som är 
tänkt att användas som bas till den personliga utvecklingen. Därefter blir de bästa, så 
kallade ”high potentials” erbjudna att delta i Future Leaderprogrammet. Tanken är dock 
att även de som inte blev uttagna till programmet ska få möjlighet till lokala 
utvecklingsmöjligheter. 
 

4.2.2 Mentoring/Coaching 
 
Varje deltagare tilldelas en mentor som är tänkt att fungera som ett bollplank under 
programmets gång. Denna mentor ska ej vara en tidigare bekant i företaget utan någon 
från en annan avdelning. Mentorsrelationen skall ge deltagaren möjlighet att dela tankar 
och erfarenhet, bygga nätverk samt ge en djupare förståelse för vad det innebär att vara 
en ledare på Gambro. Däremot skall inte mentorn försöka skapa en kopia av sig själv 
utan snarare hjälpa deltagaren att utveckla sina egna talanger oavsett hur olika dessa är 
gentemot sina egna. Mentorn skall fungera som ett stöd och hjälpa sin adept att nå de 
mål som han själv sätter upp. Tanken är att dessa möten ska äga rum ungefär en gång i 
månaden och det är upp till deltagarna själva att se till att de får det stöd som de 
förtjänar. Därför uppmanas deltagarna att vara så öppna som möjligt och att se till att de 
är förberedda inför varje möte så att man utnyttjar tiden på bästa möjliga sätt. Alla 
chefer på Gambro blir årligen utvärderade i något som de har valt att kalla 360 graders 
feedback. Detta innebär att alla i ens omgivning, från chefer till anställda till 
utomstående företagskontakter lämnar feedback på hur man är att jobba med vilket 
leder till en omfattande bedömning på hur man uppfattas i sin yrkesroll. Av mentorn får 
sedan deltagarna hjälp att utvärdera sin 360 graders feedback för att se vad vilka 
egenskaper som man behöver arbeta vidare med och vilka som är ens starka sida. 
 

4.2.3 Formal education 
 
Blocket är uppdelat i tre olika delar: Building on talent, Global perspectives, samt 
Leadership fundamentals.  
 
Building on talent  
Detta är ett businessprogram på IMD Business School i Schweiz. Denna del syftar till 
att lära känna sig själv bättre som person samtidigt som man ska få en djupare 
affärsförståelse och bättre analytisk förmåga. Upplägget är uppdelat i två moduler där 
man inför den första ska utveckla baskunskaper i redovisning och den operationella 
verksamheten. Den första modulen sker sedan på plats i Schweiz och är två veckor lång. 
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Under dessa två veckor ska deltagarna utveckla en djupare förståelse av att driva en 
affärsverksamhet.  
 
Global Perspectives  
Blocket syftar till att ge en djupare förståelse av Gambro och dess verksamhet. Under 
detta moment får man träffa nyckelpersoner eller ansvariga för de olika affärsområdena, 
som förklarar sina delar djupare och på så vis skapar en helhetssyn på företaget som 
man inte får i sitt vardagliga jobb. Dessa moduler ska ge förståelse för företagets kultur, 
strategiska mål, affärsportfölj samt utbildning på företagets produkter och tjänster. Man 
ska även få inblick i vilka delar som koncernledningen jobbar med och vilka 
ledaregenskaper som företaget söker. Denna utbildning består av 4-5 moduler á 3-4 
dagar och sker främst internt. 
 
Leadership Fundamentals 
Gambro har tagit fram sex stycken egenskaper som de värderar allra högst hos sina 
chefer: interpersonella egenskaper, strategiskt tänkande, resultatorientering, 
kommunikationsegenskaper, villighet till förändring samt ambition. Leadership 
Fundamentals syfte är just att ta tillvara på samt förstärka dessa egenskaper hos de 
utvalda. Det är även på dessa punkter som deltagarna blivit bedömda under uttagningen 
till Future Leader programmet. 
 

4.2.4 International projects 
 
Mellan modul ett och modul två ska deltagarna genomföra ett grupprojekt på Gambro 
som går under namnet International Projects, vilket är ett businessrelaterat projekt som 
ska utföras men som ingen haft tid eller kunskap att göra tidigare. Detta projekt ska ske 
utanför deltagarnas ordinarie avdelning för att på så vis förstärka den bredare 
förståelsen för Gambro och dess affärsområden. Momentet avslutas med uppföljning 
under en vecka i Schweiz som är mer inriktad på att lära känna sig själv, personlig 
utveckling samt återkoppling till tidigare moment. 
 

4.3 Intervjuresultat 
 
Då det är första gången som Future Leader programmet går så har det under 
intervjuernas gång dykt upp en hel del intressanta reflektioner som vi kommer att 
redogöra för. Här nedan kommer vi att presentera ett urval av de svar som framkommit i 
intervjuerna med de fyra deltagarna. Intervjumaterialet har analyserats och presenteras 
under kategorier som vi kunnat identifiera som genomgående och återkommande i 
samtliga intervjuer. Närmast följer här en redogörelse för respondenternas svar ordnade 
under de sju temana: Urvalsprocess, Förväntningar, Tidsallokering, Kvalitet, 
Nätverkande, Förpliktelser samt Uppföljning. 
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4.3.1 Urvalsprocessen 
 
Ett av de vanligast återkommande ämnena då vi pratade om svagheter var hur 
urvalsprocessen hade gått till. Alla intervjuade var överens om att man borde vara 
klarare på vilka kriterier som urvalet baseras på. En av de saker som kändes oklart var 
att spannet på de utvalda till assesment center var väldigt brett. Som en intervjuad 
uttryckte det:  
 

”Det är en väldig skillnad gällande erfarenhet och kunskap på någon som har jobbat 
två år och någon som har jobbat i tio”. 

 
En annan respondent tyckte dock att just detta kunde vara bra för Gambro då man i 
framtiden behöver folk som kan kliva in på alla olika nivåer i företaget.  
 
De flesta upplevde nomineringen till assesment center som väldigt positiv, lite som ett 
kvitto på hur duktig man var. När de sedan kom dit var det dock flera som fick en 
känsla av att andra hade blivit ditskickade som en klapp på axeln, vilket gav ett 
tvetydigt intryck. Kriterierna blev än mer otydliga då vissa av de nominerade redan 
hade kommit upp en bit i organisationen medan andra i samma ställning blivit bedömda 
som överkvalificerade av sina chefer, och därmed ej fått chansen att visa upp sig själva, 
trots att dessa förmodligen hade haft goda chanser att komma med i programmet. 
 

4.3.2 Förväntningar inför programmet 
 
Då det är första gången som Future Leaderprogrammet går var det få som hade några 
konkreta förväntningar inför programmets start. Samtliga tyckte dock att det var väldigt 
spännande och smickrande att vara bland de tretton som blivit utvalda då de uppfattade 
det som ett kvitto på sin kompetens. De som hade varit på företaget en längre tid och 
hade längre arbetslivserfarenhet kände dock att det vore intressant att få en bredare bild 
av företaget så att man i framtiden skulle kunna ta på sig ett större ansvar. Ingen av de 
tillfrågade hade några uttalade konkreta karriärmål i form av positionstänkande utan 
talade snarare om personlig utveckling och vidare utmaningar och ansvarsområde som 
drivkraft. 
 

4.3.3 Tidsallokering 
 
Eftersom programmet går parallellt med deltagarnas vanliga tjänst är det viktigt att 
företaget är flexibelt och lyhört så att detta sker problemfritt. Det är inte självklart att en 
person som redan innan programmets start sitter på en 100-procentig tjänst kan ta på sig 
ytterligare 20 procent utan avlastning. Detta såg väldigt olika ut för de olika deltagarna 



Ledarskapsutvecklingsprograms påverkan på individ och organisation 

 27 

och berodde på faktorer som närmsta chefen, arbetsuppgifter och hur väl de olika 
momenten passade in tidsmässigt. Ingen av de tillfrågade hade dock haft några problem 
med detta och upplevde att företaget var väldigt tillmötesgående vid eventuella 
problem. 
 

4.3.4 Kvalitet  
 
Deltagarna är alla överens om att utbildningen håller en väldigt hög kvalitet. 
Programmets bredd med uppdelning i de olika blocken Mentoring, Formal education 
och International projects är något som är väldigt uppskattat. Utbildningens bredd är 
viktig då eleverna får en möjlighet att förkovra sig i Gambros olika 
verksamhetsområden. Detta skapar en bred kunskap om organisationen som är viktig 
eftersom deltagarna i framtiden är tänkta att ta på sig ett allt större ansvar. Genom 
projektarbeten tvingas deltagarna samarbeta och lära känna andra delar av 
organisationen, vilket ytterligare bidrar till en ökad förståelse för företagets olika delar. 
Mixen i blockens olika delmoment upplevdes som väl integrerade och relevanta. 
Bredden och mixen i programmet tillfredställde verkligen de förhoppningar som vissa 
hade om att få en klarare och tydligare bild av företaget. Trots att eleverna befann sig i 
olika faser av programmet så var alla nöjda med det som de hade fått uppleva hittills. 
Det mest positiva momentet och det som deltagarna framhöll mest var utan tvekan 
utbildningen på IMD i Schweiz. Detta moment beskrevs som en riktig ögonöppnare då 
man lärde sig otroligt mycket om sig själv och varför personer runt omkring sig beter 
sig som de gör. Utbildningen på IMD erbjöd en bra balans mellan konkret kunskap och 
praktiska moment där man bland annat fick ta del av hur man som ledare kan agera i 
vissa situationer. På det personliga planet fick deltagarna en större självinsikt och bättre 
självförtroende vilket ledde till ökad motivation. I rollen som chef så upplevde de flesta 
att självkännedom är en väldigt viktigt egenskap för att kunna leda sin personal på ett 
bra sätt. På det hela taget så väckte IMD många tankar och alla som hade varit där 
beskrev hur det tog ett tag att landa i vardagen efter alla nya intryck som man hade fått 
ta del av. Däremot så framhöll deltagarna att det ibland kunde vara svårt att anamma det 
de lärt sig då de lätt föll tillbaka i gamla rutiner då de kom tillbaka till jobbet och en full 
mailbox och mycket att stå i. 
 

4.3.5 Nätverk/Integration 
 
Ett moment som är väldigt uppskattat är integrationen mellan anställda från olika 
avdelningar och länder. De flesta upplevde att de innan programmet var ganska 
begränsade till sitt eget arbetsområde och att programmet erbjuder insyn i hur andra 
avdelningar arbetar, och hur det skiljer sig globalt. Deltagarna kommer från olika delar i 
företaget och lär känna varandra på ett mer personligt plan än vad man gör under 
exempelvis ett möte. Via kontakten med sin mentor, som ofta är lite högre upp i 
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organisationen, får man möjlighet att lära känna högre chefer vilket man inte har 
möjlighet till i det vardagliga arbetet. Integrationen mellan de olika avdelningarna 
ansågs gynna samarbetet då man i och med internutbildningen lättare förstår varandra 
och ser helheten i företaget istället för bara sitt kunskapsområde. Under IMD-veckorna 
fick deltagarna möjlighet att knyta kontakter med high potentials från andra 
organisationer och länder. Denna grupptillhörighet upplevdes av deltagarna som något 
positivt då den ytterligare förstärkte känslan av att vara en utvald. Deltagarna såg många 
personliga och företagsmässiga fördelar med det nya internationella kontaktnätet men 
medgav också att det för företaget innebar risker att hjälpa deltagarna till ett externt 
nätverk. 
 

4.3.6 Förpliktelser 
 
Någonting som alla tillfrågade har tagit upp som ett hot mot programmet är avsaknaden 
av förpliktelser från deltagarna om fortsatt anställning efter programmets slut. Även om 
ingen av de tillfrågade hade några planer på att söka sig vidare insåg alla risken med att 
skicka iväg sina bästa kandidater till skolor som IMD där man bygger upp ett stort 
nätverk av duktiga människor från intressanta företag i spännande branscher. Om man 
då inser att man är eftertraktad på den öppna marknaden och dessa företag erbjuder 
fördelaktigare anställningsavtal blir just denna risk uppenbar.  
 

”talented employees are eager to find the best possible career opportunities inside or 
outside Gambro” (Internt dokument Gambro) 

 
Någon berättade att det är vanligt att folk byter jobb efter just kurser som den på IMD 
och att många företag därför skriver kontrakt med de anställda innan de skickas iväg. 
Dessa kontrakt förpliktar den anställde att stanna i organisationen i två år efter avslutad 
utbildning eller bekosta denna själv. Denna typ av kontrakt är dock inget som Gambro 
tillämpar. De intervjuade anser sig inte lockade att byta jobb så länge de får fortsatta 
utmaningar och får fortsätta att utvecklas i sitt nuvarande jobb. 
 

4.3.7 Uppföljning  
 
Vad gäller uppföljningen fanns det funderingar på vad som händer med de personer som 
inte blev uttagna till Future Leader programmet. Då även dessa var utvalda på grund av 
att deras chefer tyckte att de var värda att satsa på, upplevde de intervjuade det som 
viktigt att även dessa fångas upp i organisationen och får ta del av någon form av 
kompetensutveckling. På frågan om de som ej blev utvalda ändå inte såg nomineringen 
som ett kvitto på sin egen uppskattning så svarade de tillfrågade entydigt nej. 
Deltagarna trodde snarare att de ratade fick en liten knäck av att inte kunna mäta sig 
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mot de övriga och att det kan ha påverkat deras motivation negativt på samma sätt som 
de utvalda fick en självförtroendekick och ökad motivation av att väljas ut. 
 
Då lärandeprocessen bygger väldigt mycket på vad man själv gör det till, kan det bli 
svårt med direkt återkoppling av de olika momenten. Till saken hör också hur närmsta 
chefen ställer sig till programmet och hur intresserade de är av att följa upp deltagarnas 
utveckling. Här verkar det finnas möjlighet till så mycket uppföljning som man själv är 
intresserad av, men det är ingenting som är programstyrt från företagets sida. Vilket kan 
bero på att deltagarnas chefer inte genomgått IMD och därmed kan ha svårt att förstå 
utbildningens dignitet. Det är heller inte klart vad som händer med deltagarna efter 
programmets slut, då företaget är noga med att påpeka att detta inte är någon gräddfil 
till en högre befattning utan snarare en möjlighet till utveckling. 
 
I detta kapitel har vi presenterat företaget och det specifika ledarskapsprogrammet 
Future Leader liksom redogjort för de intervjuades svar i tematiserad form. I följande 
avsnitt sker vår analys av intervjumaterialet. 
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5 ANALYS 
I uppsatsens analyskapitel kommer vi att analysera det insamlade materialet med hjälp 
av tidigare nämnda teorier. Vad som presenteras nedan är vår bild av den empiriska 
studien rörande effekterna av ett ledarskapsutvecklingsprogram. Vidare presenteras en 
modell som vi skapat för att på ett enkelt sätt redogöra för vårt resonemang.   

 
 
 

5.1 De tre cirklarna 
 
För att visualisera hur Future Leaderprogrammet samspelar med den anställde och 
företaget har vi skapat en enkel modell. Den består av tre sammanlänkade cirklar där 
Future Leaderprogrammet, Gambro och Individen symboliserar varsin cirkel. Då vi 
diskuterar modellen utgår vi från Future Leaderprogrammet, den övre cirkeln och dess 
inverkan på de andra två cirklarna, individen och företaget.  
 

 
Figur 1. ”De tre cirklarna” 

5.1.1 Future Leaderprogrammet 
 
Det empiriska materialet visar att Future Leaderprogrammet med sina olika delmoment 
ger deltagarna många nya erfarenheter och låter dem utveckla sig själva såväl socialt 
som intellektuellt. Detta bekräftas av Ekstedt som menar att det är viktigt att bygga upp 
humankapitalet inom organisationen med hjälp av utbildningsaktiviteter. Genom att 
deltagarna hela tiden lyfter fram programmets positiva sidor så är det till stor grad de 
själva som sätter kvalitén på programmet. Deras egna förhoppningar att vara delaktiga i 
någonting speciellt och meningsfullt gör att de gärna projicerar denna positiva bild på 
omvärlden för att på så vis förstärka sin identitetsbekräftelse. Det finns även en trygghet 
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i att vara delaktig i något bra vilket gör dem mer mottagliga för de positiva effekterna 
programmet medför.  
 
Lundmark talar om vikten av uppföljning vid utbildningsprogram, dels för individernas 
skull men även för företaget så att man kan se hur utfallet blev. Vidare har Lundmark en 
viktig poäng när hon menar att uppföljningen även är viktig ur perspektivet att 
utbildningen inte bara ska vara en utbildning för syns skull, utan att den dessutom måste 
ha ett bestående värde för att fylla en funktion. Ur intervjuresultaten kan vi konstatera 
att deltagarna i stort sätt är mycket nöjda med programmet och känner att de vuxit som 
personer av utbildningen. Men för att behålla denna positiva känsla skulle ytterligare 
uppföljning vara till stor hjälp. Risken uppfattas som stor att ju längre tiden går desto 
större risk att man tappar det man lärt sig. Nordberg och Mörling höll med om att 
uppföljning är en viktig del men betonade även individens eget ansvar att initiera den. 
 
Vår empiriska studie visar vidare att den grupp på ca 40 aspiranter som inte fick plats i 
programmet även de behöver någon form av uppföljning. Detta då våra intervjupersoner 
trodde att de som inte kom med upplevde det som negativt att inte ta sig vidare och att 
det sänkte deras motivation. Därför är det viktigt att även dessa får en välplanerad och 
tillfredställande uppföljning, om organisationen ska kunna behålla högpresterande 
anställda inom företaget.  
 

5.1.2 Individen 
 
Vårt empiriska material visar att de individer som blev utvalda till Future 
Leaderprogrammet upplevde en identitetsbekräftelse av att ha kommit med. Dessa 
personer blir plötsligt synliga på ett nytt sätt i organisationen. Alvesson och Willmott 
(2002), visar i sin artikel om identitetsreglering att så ofta är fallet. Artikeln bekräftar att 
individer upplever en form av status och särskild identitet av att tillhöra en viss utvald 
grupp inom organisationen. Denna identitetshöjande effekt tror vi är beroende av att 
urvalsprocessen inte är helt klar, utan en viss mystik och ritualism är viktig för att 
ytterligare spä på känslan av att vara utvald. Därmed anser vi att programmets lite 
oklara urvalsprocess är positiv i sammanhanget då den uppfyller dessa krav och väcker 
känslor bland företagets anställda. I och med att deltagarna kommer från olika delar av 
organisationen och snabbt blir en sammanflätad grupp växer även en känsla av 
tillhörighet fram, något som ytterligare förstärker personerna som individer. 
Möjligheten att uppmärksammas och bli synliga ger många fördelar, till exempel 
kommer individens arbetsinsats att uppmärksammas på ett helt annat sätt inom 
organisationen.  
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Utifrån deltagarnas uppfattningar och den bild som Nordberg och Mörling har givit var 
IMD-kursen oerhört tillfredsställande för deltagarna. Möjligheten att få analysera sin 
egen ledarstil och gå till botten med sina personliga kvaliteter var väldigt givande för 
deltagarna och något de fått användning av när de väl kommit tillbaka till sitt vanliga 
jobb. Vårt teoretiska ramverk täcker inte in huruvida det är viktigt att finna sig själv, sitt 
inre ledarskap och hur det skulle påverka individen i arbetsrollen. Men utifrån 
uppsatsgruppens egna värderingar och de intryck som vi fått via våra intervjuer vill vi 
belysa denna aspekt som mycket intressant. IMD-kursen var viktig då den vidgade 
deltagarnas vyer och gav dem djupare förståelse och ökad kunskap vilket är viktigt då 
ett företags framgångar till stor del bygger på den kunskap som finns inom 
organisationen. Kursen är även viktig för att den förstärker deltagarnas känsla av att det 
är en viktig länk i företagets långsiktiga satsningar, något som Mangell såväl som 
Nordberg och Mörling lyfter fram som betydelsefullt. 
 
Ytterligare en intressant aspekt med IMD-kursen är att Gambro här har möjligheten att 
styra den identitetsutveckling och självbild som deltagarna skaffar sig så den kan passa 
in i företagets mål och värderingar. Denna identitetsanpassning kan göras på olika sätt, 
bland annat genom att påverka deltagarna genom företagsaktiviteter eller med att skapa 
emotionella band. Detta tas upp av Alvesson & Willmott (2002) och är en mycket viktig 
del för företaget då man vill att dessa framtida ledare ser en långsiktig karriär inom 
företaget. 
 
Mentorskapet hjälper deltagarna att nå nya mål då de har möjlighet att utnyttja 
mentorernas erfarenhet och kunskap på olika sätt. Dock ligger utfallet av denna 
möjlighet på individerna själva då det gäller att vara förberedd och öppen för att kunna 
nyttja denna chans på bästa möjliga sätt enligt Mangell. Vidare påstår hon att det är 
viktigt att mentorerna tar sig tid att vara mentor och inte har för många bollar i luften. 
Dessutom bör mentorn vara en person med mycket erfarenhet, förtroende och en högre 
ålder än adepten. I och med att deltagarna inom Future Leaderprogrammet tillhör en 
sällsynt skara utvalda skapar de ett internt nätverk mellan sig som växer sig starkare 
under programmets gång.  
 

“Not about shaping the mentoree in the mentor’s own image but to try to cultivate the 
mentoree’s own talents and gifts, no matter how different these may be from those of 
the mentor” (Lena Nordberg) 

 
Det nätverk som deltagarna bygger upp sinsemellan och via mentorn hjälper till att 
skapa ett inflytelserikt kontaktnät mellan olika affärsområden. Då mentorn ofta är en i 
jämförelse högt uppsatt person bekräftar detta ytterligare deltagarnas bild som att vara 
prioriterade och betydelsefulla, vilket vidare förstärker den identitetshöjande effekten. 
 
En intressant iakttagelse var att deltagarna, trots ovanstående motivationshöjande 
effekter, ej påverkades i sin lojalitet mot företaget. Vi tolkar avsaknaden av 
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lojalitetshöjning som ett uttryck för den yngre generationens mer individualistiska syn. 
Vidare kan det bero på att deltagarna genom identitetsförstärkningen inser sitt eget 
värde och attraktionskraft även utanför företaget. Därmed kan vi inte utifrån vårt 
empiriska material dra några generella slutsatser om att motivationen står i direkt 
koppling till lojaliteten. 
 

5.1.3 Företaget Gambro 
 
Eftersom Future Leaderprogrammet startades på initiativ av högsta ledningen på 
Gambro har det en väldigt hög acceptans inom organisationen, vilket stärker både 
deltagarnas och resten av företagets bild av programmets betydelse. Detta förhållande 
späder ytterligare på bilden av att vara utvald och tillhöra en utvald grupp. Då Gambros 
VD Sören Mellstig ofta tar upp programmet blir gruppen än mer synlig bland 
organisationens 11000 anställda vilket förstärker deltagarnas identitetsbekräftelse och 
självförtroende i enlighet med Alvesson & Willmotts tankegångar (2002).  
 
Lena Nordberg och Märta Mörling var noggranna med att poängtera att man inte vill att 
individerna i gruppen ska tycka att de är mer värda eller bättre än någon annan, trots att 
sådana tendenser kunde skönjas i början. Vår tolkning av det uttalandet är man måste 
vara försiktig så att man inte lyfter ut gruppen ur företagskulturen och exponerar dem 
allt för mycket. Det kan lätt leda till avundsjuka och negativa associationer från 
kollegorna, något som vissa av deltagarna också säger sig ha upplevt, varför det blir 
betydelsefullt hur de bemöter och beter sig bland sina kollegor då de nu är än mer under 
luppen. 
 
En aspekt som kom upp under flera av intervjuerna var hur deltagarnas närmaste chef 
såg på utbildningen. En del chefer var mer positiva än andra i fråga om uppmuntran och 
uppföljning. Detta är att föredra snarare än att försöka binda - och behålla den bästa 
personalen till sig själv och sin avdelning. Mangell menar att om ett chefsprogram av 
denna kaliber ska lyckas är det oerhört viktigt att den närmaste chefen blir belönad när 
den uppmuntrar och driver sin högpresterande kollega framåt.  
 

”We need to continuously ensure that we attract, retain and develop leadership talents 
within Gambro” (Sören Mellstig, VD Gambro) 

 
För Gambros del är det en stor satsning man gör på dessa individer, då både tid och 
pengar investeras. Deltagarna är tänkta att kunna stå för morgondagens 
chefsförsörjning. Därför är det viktigt att dessa personer trivs i rollen som naturlig 
ledare, strävar efter personlig utveckling, gillar att ta ansvar samt vara en central gestalt 
i gruppsituationer, vilket stöds av Alvesson & Willmotts (2003) tankegångar. 
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5.2 Kritiska framgångsfaktorer 
 
Under studiens gång har vi uppmärksammat ett par områden som vi tycker är kritiska 
för Future Leaderprogrammets framgångar och som därför är viktiga att belysa. 
 

5.2.1 Urvalets påverkan på motivationen 
 
Som vi tidigare nämnt skiljer sig de uttalade urvalskriterierna från deltagarnas 
upplevelse. Vi förstår komplexiteten i att göra ett perfekt urval på tretton personer ur en 
anställningspool på 11 000, men nomineringarna skulle kunna ha skett mer noggrant för 
att inte uppfattas som orättvisa och motivationssänkande. Vi tycker därmed det är 
viktigt att belysa urvalsprocessen som ett av de problemområden vi identifierat i Future 
Leaderprogrammet. 
 
De personer som inte blev nominerade kan i värsta fall utveckla en känsla av 
utanförskap då de kan känna sig förbisedda och orättvist behandlade. Frågan vi ställer 
oss är om dessa personer tappar motivation då de trots hårt arbete inte lyckats väcka det 
intresse som de är ute efter då de inte får den positiva identitetsbekräftelsen.  
 
Det andra problemet är de personer som kanske inte borde ha fått chansen men trots 
detta blev nerskickade till uttagningarna. Dessa personer kommer aldrig att kunna mäta 
sig mot de andra vilket i sin tur kan leda till motsatt effekt. De kommer hem med ett 
sämre självförtroende än vad de hade innan nomineringen. Det förstärker även 
missunnsamheten och avundsjukan hos de personer som borde ha varit nominerade men 
av en eller annan anledning inte fick chansen. 
 
Det tredje problemet är att de personer som är rättfärdigt nominerade inte med 
nödvändighet upplever den uppskattning som nomineringen egentligen innebär. I 
slutändan lyckades man trots allt skaka fram tretton väldigt kompetenta personer, som 
förmodligen hade stått sig väl även under tuffare omständigheter.  
 

5.2.2 Vikten av uppföljning 
 
Det är inte bara IMD-kursen som är i behov av uppföljning utan även programmet i 
stort. Trots att programmet löper parallellt med det vanliga arbetet är det viktigt att man 
har någon form av uppföljning så att man ser att deltagarna tillgodogjort sig kunskapen 
på längre sikt och att utbildningen inte bara blev någon form av nice to have-utbildning. 
Uppföljningen skulle även i större utsträckning kunna visa på programmets starka och 
svaga sidor. Detta skulle i sin tur leda till att man kunde göra programmet mera effektivt 
inför nästkommande kull.  
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Redan innan programmet börjat kunde man skönja positiva effekter på deltagarnas 
självförtroende då alla var mycket glada över att ha fått en plats i programmet. På 
samma sätt som dessa personer lyfte sig själva kan de personer som inte lyckades få en 
plats få en knäck självförtroendemässigt, vilket gör det viktigt att företaget verkligen 
fortsätter att följa upp dessa så att även de kan känna sig uppskattade i organisationen. 
Vi ser den knappa uppföljningen som ett potentiellt problem för företaget. Företagets 
mål bör vara att få ut så mycket som möjligt av det kapital man investerat i 
utbildningen, därav bör en kontinuerlig uppföljning bli viktigare. 
 
Sammanfattningsvis vill vi i vår analys poängtera att för att ett företag ska kunna 
behålla nyckelpersoner inom organisationen är det viktigt att satsa på och stimulera de 
individer som är högpresterande. Ett av de vanligaste sätten att göra detta på är att 
erbjuda möjligheter till utveckling så att de anställda inte behöver söka utmaningar 
utanför företaget. Vår undersökning visar att de som blir utvalda till särskilda 
utvecklingsprogram upplever en känsla av uppskattning och tillfredsställelse, vilket 
ledde till ökad motivation men inte visade sig ha effekt på lojaliteten. I nästkommande 
kapitel kommer vi utifrån vår problemdiskussion och syfte försöka svara på vad 
programmet får för effekt på företaget och de individer som medverkar i det. Vi 
kommer med hjälp av vår modell belysa den effekt som fått störst betydelse i 
programmet. 
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6 SLUTSATS 
Uppsatsens slutsatser grundar sig i den tidigare analysen och lyfter fram de faktorer 
som vi anser bäst besvarar problemformuleringen och uppsatsens syfte.  
 
 
 
Vårt syfte var att utreda vilken betydelse utvecklingsprogram får för individen samt 
vilka indirekta konsekvenser det medför för organisationen. Mer konkret innebär detta 
att vi har försökt finna svar på vad det är som sker under ett 
ledarskapsutvecklingsprogram och hur detta påverkar individ och företag.  
 
Utifrån den modell vi använt oss av i analysen kommer vi här att konkretisera hur 
ledarskapsprogram påverkar individ och företag, samt belysa de bitar som vi anser mest 
relevanta. Det tydligaste sambandet som vi har funnit och som utökar och knyter ihop 
modellen är något som vi valt att kalla identitetstriangeln. Det är i denna som vårt 
teoretiska bidrag ligger och triangeln förklarar vad det är som sker mellan individ och 
företag under ett ledarskapsutvecklingsprograms gång: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. ”Identitetstriangeln” 
 
Under studiens gång har ett antal faktorer som vi anser relevanta för 
identitetsutvecklingen lyst starkare än andra. Urvalsprocessens mystik, 
mentorskapsprogrammet och nätverksbyggandet fungerar alla förstärkande på 
individens identitet. Faktorerna kan därför ses som redskap med vilka organisationen 
kan påverka och styra de anställdas identitetsuppfattning och därmed deras handlingar. 
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Symbolvärdet som ligger i namnet ”Future Leader” signalerar att deltagarna ses som 
morgondagens ledare.  Ordet ledare har en positiv känslomässig laddning som många 
vill förknippas med, och att tillskrivas detta epitet förstärker individens bekräftelse. 
 
Som vi kommit fram till i studien är urvalsprocessen både diffus och ostrukturerad 
vilket många deltagare uppfattat som negativt. Vi är snarare av uppfattningen att det är 
dessa oklarheter som är själva kärnan till de positiva effekter som urvalsprocessen får på 
deltagarnas identitet. Oklarheterna hjälper till att skapa en form av mystik och ritualism 
kring programmet som gör att omvärlden uppfattar deltagarna som speciella och 
utvalda, vilket resulterar i att deltagarna får en positiv identitetskick. Denna 
identitetsbekräftelse är inte något konkret mål från företagets sida utan snarare 
någonting som växer fram hos deltagarna under programmets gång. I och med det blir 
den viktigaste effekten med ledarskapsutbildningsprogram inte dess innehåll eller längd, 
utan snarare betydelsen det får för individens självbild. 

 
Möjligheten att exponeras i organisationen är mycket viktig för deltagarnas 
identitetsbekräftelse. Denna möjliggörs med hjälp av mentorskapsprogrammet och 
nätverksbyggandet. Vi menar att en viktig del i individernas identitetsuppbyggnad sker 
via det nätverk som man skaffar sig under programmets gång. Detta förtydligar än mer 
att det är identitetsförstärkningen och ökningen av individens självkänsla som lämnar 
det största avtrycket hos deltagarna och i organisationen.  
 
Givet att ledarskapsutvecklingsprogram ger individerna en identitetskick, får det en 
positiv inverkan på individen, men det betyder inte att deras lojalitet mot företaget 
stärks. Lojaliteten är snarare kopplad till stimulerande arbetsuppgifter och skapar inte 
samma pliktkänsla hos den yngre generationen som för tidigare generationer. Om 
företaget däremot lyckas behålla dessa nya identitetsförstärkta high potentials i 
organisationen så har man tillförskaffat sig bestående fördelar, ju längre de stannar 
desto bättre.  
 
Eftersom lojalitetsmönstren i arbetslivet förändrats är det extra viktigt att organisationer 
inser uppföljningens betydelse för bevarandet av den förstärkta identiteten. Ur 
deltagarnas perspektiv är uppföljning viktig för att hålla uppe motivationen och bevara 
den positiva identitetsförstärkningen som skapats i programmet. Även om 
identitetskicken inte skapas ur själva uppföljningsarbetet, så har efterarbetet en viktig 
roll att fylla för att vidmakthålla den nya identiteten och därmed behålla den goda 
effekten i form av ökad motivation som kom som en spin-off effekt av programmet. 
Genom att bättre följa upp och tillgodose individernas behov av återkoppling tror vi att 
motivationen hålls uppe bättre. Detta i sin tur skulle även kunna påverka lojaliteten 
positivt och leda till att företaget i förlängningen kan behålla sitt humankapital längre. 
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Vi kan konstatera att utbildningsprogrammets spin-off effekt, den tidigare nämnda 
identitetsförstärkningen, lämnar det mest värdefulla bidraget till organisationen. Den 
skapar mer nytta för företaget än de konkreta kunskapsrelaterade områdena som var 
programmets uttalade syfte, något vi har illustrerat genom att sätta identitetstriangeln i 
centrum för programmets inverkan på individen och dess positiva återverkningar på 
organisationen. Sammanfattningsvis fastslår vi att ledarskapsutvecklingsprogrammets 
viktigaste effekt består i bekräftandet av individen och dess påverkan på 
självförtroendet, vilket skapar en positiv motivationshöjning. 
 
Vidare anser via att denna slutsats är applicerbart på alla utbildningsprogram, oavsett 
företag och bransch. Identitetshöjningen kan heller inte ses som specifik för just 
utvecklingsprogram utan vi kan tänka oss att dessa effekter kan göra sig påminda även 
med hjälp av andra redskap, allt från en klapp på axeln till vidare befordringar.
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
I uppsatsens avslutande kapitel görs en kort utvärdering av oss som forskare samt 
förslag till vidare forskning inom ämnet. 
 
 
 
Då vi utvärderar oss själva som forskare och ser på hur vi har arbetat med uppsatsen är 
vi nöjda med att vi begränsat oss till de svenska deltagarna i programmet och fått deras 
reflektioner. Det gör att det blir enklare att se generella mönster avräknat de kulturella 
skillnadernas inverkan och gör på så vis resultatet tydligare.  
 
Det vore mycket intressant att göra samma studie på resterande personer i Future 
Leaderprogrammet och jämföra resultaten med det vi kommit fram till, om mönstret blir 
detsamma eller om en annan kulturell bakgrund än den svenska påverkar upplevelsen av 
programmet. Likaså vore det intressant att följa upp deltagarna om ett par år för att se 
var de är i karriären, hur deras medverkan i Future Leader påverkade 
karriärutvecklingen och hur de ser på programmet i efterhand. Det skulle även vara av 
intresse att intervjua deltagarnas närmsta chefer och se hur deras syn på programmet 
skiljer sig från deltagarna. Vidare skulle identitetsutvecklingen kunna belysas ytterligare 
och mer djupgående genom att utföra djupstudier på en individ och dess 
identitetsskapandeprocess utifrån en tydligare koppling till motivations – och 
lojalitetsteorier. 
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