
 

 

 

 

 
Pedagogiska institutionen 
Box 199, 221 00 Lund 

Modernt ledarskap ? 
En kvalitativ studie av fyra avdelningschefers syn på 

ledarskap och kompetensutveckling 

Karina Mouritzen 

Handledare: 
Agneta Wångdahl Flinck 

 
 

PED 520 
Kandidatuppsats, 10 poäng 
41-60 poäng 
2003-08-27 



Lunds universitet 
Pedagogiska institutionen 

ABSTRACT 
Arbetets art 41-60 poänguppsats 

 
Sidantal: 35 

 
Titel: 
 

Modernt ledarskap? -En kvalitativ studie av fyra avdelningschefers syn 
på ledarskap och kompetensutveckling 
 

Författare: Karina Mouritzen 
 

Handledare: Agneta Wångdahl Flinck 
 

Datum: 2003-07-31 
 

Sammanfattning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idag tenderar ett modernt ledarskap att omtalas som pedagogiskt, 
visionärt eller konsultativt och utgör på så sätt en skillnad mot det 
tidigare traditionella chefskapet baserat på administration och 
strukturbyggande. Mitt intresse har varit att utröna vari skillnaderna 
ligger kring synen på ledarskap och vilka uttryck de får. Vidare har jag 
intresserat mig för hur ledare arbetar med sin kompetensutveckling för 
att möta de krav som rollen som ledare nu sägs ställa. 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och analysera ledares 
attityder och tankar kring det egna ledarskapet, lärande och 
kompetensutveckling. Ett underliggande syfte var att undersöka om ett 
modernt ledarskap drivs av respondenterna eller om förutsättningarna 
för att det skulle kunna drivas finns. En kvalitativ metod med en 
abduktiv ansats har använts. Fyra intervjuer med avdelningschefer på ett 
mindre företag har genomförts för att sedan analyseras och knytas till 
relevant teori. 
 
Resultatet visar att den pedagogiska sidan av arbetet ses som sekundärt 
av avdelningscheferna. Flertalet säger sig sträva efter att utöva ett mer 
pedagogiskt ledarskap men agerar inte i linje med detta. Det finns goda 
förutsättningar för avdelningschefernas egen utveckling men det 
föreligger hinder för att ett modernt ledarskap skall kunna bedrivas. 
Hindren utgörs av inställning till den egna rollen, medarbetares behov, 
motivation och lärande. 
 
Det vore i framtiden intressant att bedriva undersökningar i liknande 
företag för att utröna om detta faktum är generaliserbart och om de 
antagande facklitteratur om ledarskap gör kanske är en vision snarare än 
verklighet. Undersökningen skulle kunna användas som grund till ett 
framtida förändringsprojekt för en aktionsforskare med syfte att leda 
företaget mot en lärande organisation. 
 

Nyckelord: Ledarskap, lärande, kompetens, kvalifikation, utveckling, behov, 
motivation, självförverkligande, kompetensutveckling. 
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel redogör jag för bakgrund till uppsatsidé, problemformulering och 
syfte. Vidare beskrivs uppsatsens avgränsningar, ämnets pedagogiska relevans samt 
uppsatsens disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Samhällsutvecklingen i västvärlden har under 1900-talet fortskridit i snabb takt. Ny teknik har 
fört det industriella samhället framåt mot en utveckling inriktat på tjänster och kunskap 
snarare än produktion. I detta skifte har samhällssynen på den arbetande människan förändrats 
i en humanistisk riktning där individen ses som lärande och social. Ute på företagen ställer 
skiftet nya krav på ledarna och deras funktion. En ny typ av ledare har eftersökts för att 
hantera utvecklingen och omvärldsförändringarna. Den traditionelle chefen har försvunnit och 
den nya moderna ledaren har gjort sitt intåg. Eller? 
 
Med bakgrund av den bild som ges av ledarrollen främst i media, fackpress och i facklitteratur 
har jag intresserat mig för fenomenet ledarskap i sig och den utveckling och till synes nya 
inriktning som den mediala bilden förmedlar i synnerhet. En entydig bild har växt fram där 
ledarrollen är konsultativ, pedagogisk och visionär. Allt oftare kan man i platsannonser läsa 
att den eftersökta ledaren skall ha ett ”konsultativt förhållningssätt” och fungera som ”coach” 
för sina medarbetare, uttryck som verkar ha ersatt de tidigare så populära och eftersökta 
komponenterna ”social kompetens” och ”delegering”. Det förefaller finnas en kontinuerlig 
teoretisk utveckling inom ledarskapsgebitet. Frågan är hur ledarna anammar teorin i 
praktiken. På vilket sätt hanteras de krav på den egna kompetensutvecklingen som denna 
konstanta förändring innebär? I en jämförelse med de erfarenheter jag själv har av ledare och 
den bild som förmedlas i debatten och media kan jag konstatera att det verkar finnas ett glapp 
mellan teori och praktik. Det har föranlett mig att tro att det på ledarindividnivå inte skett så 
stora förändringar i attityd och utövande till och av det egna ledarskapet. 
 
Ett antagande är att det i debatten finns en föreställning av verkligheten som är fylld av 
modeord och uttryck som för de flesta människor inte verkar ha mycket innehåll eller 
substans eftersom det ute i företagen fortfarande är effektivitetsmål genom ett 
teknisktrationellt perspektiv som styr. Detta antagande finner stöd hos Sandberg & Targama 
som belyser problematiken i ”Ledning genom förståelse” (1998). 
 
Genom att göra intervjuer med ledare har intentionen varit att försöka förstå hur de ser på sin 
roll och undersöka om förutsättningarna såväl attitydmässigt som medvetandemässigt finns 
för att utöva vad som anses vara ett effektivt och modernt ledarskap. Jag har främst intresserat 
mig för deras syn på ledarskap och den egna kompetensutvecklingen. Medarbetarna är den 
mottagande delen av ledarskapet vilket innebär att ledarens syn på dem är en del av synen på 
det egna ledarskapet. Den moderna ledaren skall fungera som pedagog och konsult. Ledarens 
syn vad gäller medarbetarnas behov, lärande och kompetensutveckling blir därför en del av 
det undersökta.   
 
Då olika teoretiker har olika namn eller benämningar på det nya ledarskapet beroende på 
deras infallsvinkel har jag valt att använda uttrycket ”modernt ledarskap” som ett 
sammanfattande begrepp. Mycket förenklat kan man säga att grundstommen i begreppet 
utgörs av en syn på människan som social och lärande. Ledarens uppgift är att handleda 
utvecklingsprocesser varför den egna kunskapen och förståelsen för människa och lärande är 
central.  
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Ledaren arbetar inte operativt utan ser sin uppgift som stödjande gentemot medarbetarna i 
syfte att nå uppsatta mål. Det är dessa förutsättningar och denna innebörd som jag syftar till 
då jag i uppsatsen använder mig av uttrycket ”modernt ledarskap”. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera några ledares attityder och tankar 
kring det egna ledarskapet, lärande och kompetensutveckling i avsikt att se om ett modernt 
ledarskap bedrivs eller om förutsättningarna finns för att det skulle kunna bedrivas.  
 
1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen är begränsad till ledarnas individuella perspektiv vilket innebär att det ger en 
partiell bild av den verklighet som beskrivs. För en mer holistisk bild hade en undersökning 
av det organisatoriska perspektivet varit önskvärt. I valet att endast undersöka ett företag kan 
man anta att intervjupersonerna är formade av samma företagskultur och således hade säkert 
uppsatsen gynnats av en koppling till det organisatoriska perspektivet och en jämförelse med 
ledare från något annat företag. Avgränsningen är främst en fråga om att forma en realistisk 
uppgift i förhållande till uppsatsens akademiska nivå och avsatt tidsperiod för arbetet. 
 
1.4 Pedagogisk relevans 
 
Den moderna ledarens uppgift är att arbeta med medarbetarens utveckling genom en 
påverkansprocess. Det ger alltså ledarskapet en pedagogisk innebörd. (Arvonen, 1989; 
Beckerus & Edström; 1988; Maltén, 2000; Sandberg & Targama; 1998; Their, 1997) 
Då ledarskapet har en pedagogisk innebörd med inriktning på utveckling och påverkan av 
medarbetarna torde det inte råda tvivel om att det är ett särdeles relevant pedagogiskt ämne. 
Pedagogik rör just uppfostran, undervisning och utbildning. Begrepp som är centrala i det 
moderna ledarskapet. Utbildning innehåller både element av undervisning, alltså kunskaper 
och färdigheter, och uppfostran som innebär kommunikation av värderingar och normer. 
(Stensmo, 1994) Kunskaper och färdigheter relaterar jag till kompetensutveckling och 
handledning medan kommunikation av värderingar och normer b la rör ledarens förmedling 
av visioner och idéer. Jag tror det är nödvändigt att undersöka hur de som förväntas arbeta 
med sagda påverkansprocess ser på fenomenet ledarskap och dess innebörd för att kunna 
avgöra var det glapp mellan teori och verklighet finns som jag nämner i avsnitt 1.1. Resultatet 
bör enligt min mening användas till fortsatt forskning kring hur påverkan av ledarna skulle 
kunna leda till en utveckling mot ett ledarskap med en stark pedagogisk innebörd. 
 
1.5 Disposition 
 
Kapitel 1  innehåller en redogörelse av bakgrund till intresseområde och syftet med 

uppsatsen.  
Kapitel 2 förankrar ämnet i den teori som jag funnit relevant att knyta till ämnet och 

analysen av resultatet.  
Kapitel 3  är ett metodkapitel med en redogörelse och motivation av de val som gjorts med 

hänsyn till metod, ansats och empiri. 
Kapitel 4  presenterar en resultatsammanställning i löpande text. 
Kapitel 5  innebär en analys av resultatet i relation till den teori som är framställd i  

kapitel 2. 
Kapitel 6 Ger några avslutande reflektioner och slutsatser. 
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2 TEORI  
Teorikapitlet innehåller en redogörelse av sökningen och urvalet av använd litteratur samt en 
presentation av relevant teori. 
 
2.1 Sökning av litteratur 
 
Litteratursökningen gjordes vid ett flertal tillfällen. Detta förfarande låg i linje med den 
abduktiva ansats jag valt (se avsnitt 3.2). Resultatet av intervjuerna styrde till viss del det 
fortsatta teoribildandet och påverkade på så sätt sökprocessen efter relevant teori. 
Inledningsvis sökte jag i databasen på Lunds universitetsbibliotek i systemet Lolita. Jag 
använde mig av sökord som ledarskap, lärande, utveckling, kompetens, kvalitativ 
forskningsmetod, intervju samt de engelskspråkiga motsvarigheterna. Vid genomgång av den 
litteratur jag fann fick jag uppslag till annan litteratur och började systematiskt söka den på 
titel och författare. Vidare granskade jag litteraturlistorna från kandidatuppsatser inom samma 
ämnesgrupp som min egen för att på så sätt få uppslag till litteratur som kunde vara relevant 
för mitt arbete. Eftersom en hel del av den nyare litteratur jag hittade var starkt normativ, det 
vill säga att den pläderade för ett specifikt angreppssätt att möta den problematik den 
behandlade, försökte jag lägga mig vinn om att gå tillbaka till de ursprungskällor den byggde 
på för att göra mig en uppfattning om rimligheten i det som pläderades. Efter att jag slutfört 
mina intervjuer gjorde jag en ny ämnessökning i Lolita. Denna gång på sökord som 
kompetensutveckling och ledarskapsutveckling som visade sig vara ämneskategorier som var 
svårare att finna relevant litteratur om. Dessutom började jag söka efter primärkällor då den 
redan lästa litteraturen ofta visat sig bygga på andra källor.  
 
2.2 Urval av litteratur 
 
I urvalet av litteraturen ville jag försäkra mig om kvalitet och vetenskaplighet. För att inte 
förvillas av andras tolkningar eller vinklingar koncentrerade jag mig om att hitta och läsa 
primärkällorna. Böcker som inte hade en vetenskaplig presentation innehållande syfte och 
förhållningssätt till det undersökta, som inte byggde på egen forskning och som saknade 
tydliga referenser valdes bort. Det är viktigt att analysera källorna genom att fastställa vem 
som står bakom dem och när de är daterade för att kunna avgöra källans tillförlitlighet. Ett sätt 
att göra detta är att titta på språkbruk och upplägg. Talar författaren tydligt om syftet med 
boken och redogör för sin egen ståndpunkt i ämnet? Redovisas undersökningar och 
forskningsresultat på ett sätt som överensstämmer med annan trovärdig litteratur? Detta är 
frågor jag ställde mig då jag granskade den litteratur jag fann. I sållningsprocessen försökte 
jag få en bredd i den valda litteraturen men är medveten om de brister som uppstod då urvalet 
ibland styrde valet. (Holme & Solvang, 1997) Ett exempel på detta är Siv Theirs bok ” Det 
pedagogiska ledarskapet” (1997) som har en handboksmässig framtoning. Det hade varit 
önskvärt att läsa hennes avhandling med samma namn men den gick dessvärre inte att 
uppbringa. Eftersom boken bygger på de resultat avhandlingen visar och dessutom är skriven 
av henne själv fann jag den ändå trovärdig.  
 
2.3 Perspektiv på människans drivkraft och motivation i arbetslivet 
 
Jag kommer här att redogöra för olika perspektiv på människans motivation i arbetslivet och 
de teorier jag funnit relevanta i avsikt att åskådliggöra de olika förhållningssätt som kan sägas 
ligga till grund för både syn på ledarskap och kompetensutveckling.  
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Med inspiration av Schein (1970; 1980) har jag valt att kontrastera tre olika perspektiv mot 
varandra för att på så sätt tydliggöra för läsaren de skillnader som perspektiven bjuder.  
 
2.3.1 Det teknisktrationella perspektivet 
Det grundläggande perspektivet som merparten av ledarskapsforskningen bygger på är det 
teknisktrationella. Det utgår från en dualistisk verklighetssyn på människan där individen har 
vissa fasta egenskaper. För att kunna påverka människans handlande måste de yttre 
omständigheterna påverkas i syfte att nå de egenskaper som eftersöks och därmed få en 
önskad effekt av handlandet. Verksamheten organiseras för att förverkliga huvudmannens mål 
och intressen. Det finns en stark tro på ledarnas förmåga som bland annat kommer till uttryck 
i en hierarkisk organisationsutformning. En del arbetstagare drivs primärt av ekonomiska 
incitament men kan i övrigt vara irrationella varelser som behöver en stark ledarstyrning. 
Ledarstyrningen skall komma från den grupp av människor som faktiskt har självkontroll och 
en utvecklad förmåga att motivera sig själva. Denna grupp bör styra och organisera den andra 
gruppen som inte har samma förmåga. Ledarnas ansvar ses som totalt eftersom arbetstagaren 
inte betraktas som en ansvarstagande individ. Konsekvensen av detta kan vara något av en 
självuppfyllande profetia, människan tenderar att lära det beteende som förväntas av henne. 
(Schein, 1970; 1980)  
 
Ur resultat av sin forskning formade McGregor (1985) Teori X som ofta omnämns i relation 
till det teknisktrationella perspektivet och Taylorismen. Teorin innebär att människan har en 
inneboende motvilja till arbete, är att betrakta som lat och utan självdisciplin. Den primära 
drivkraften tycks vara ekonomiska och materiella belöningar. Hon drar sig undan ansvar och 
har små ambitioner. McGregor själv menar att detta är en konsekvens av erfarenheter snarare 
än egenskaper.  
 
2.3.2 Det humanistiska perspektivet 
Genom ett flertal studier fann McGregor och andra forskare att teori X och det 
teknisktrationella perspektivet var en alltför generaliserande och ensidig syn. Andra variabler 
tycktes spela in när det kom till drivkraft och motivation. Med utgångspunkt i människans 
sociala behov växte det humanistiska perspektivet fram. Det låter sig förklaras genom 
McGregors Teori Y som bygger på antagandet att människan i botten är självmotiverad och 
relationsinriktad. Hon söker mening i sin uppgift och blir hämmad av för stark grad av 
styrning och sanktioner. Genom utveckling och tillvaratagande av de mänskliga resurserna 
skapas ansvarstagande medarbetare med förmåga och ambitioner att lösa problem. Antagande 
i Teori Y faller tillbaka på resonemang om mänskliga behov som grund till motivation. 
Människan strävar framåt för att uppfylla sina behov. Detta innebär att uppfyllda behov 
genererar andra och nya behov som eftersträvas. De behov som redan är uppfyllda upphör att 
ses som eftersträvansvärda och ses istället som självklara. Människan finner ingen 
tillfredställelse i att förvalta de uppfyllda behoven. (McGregor, 1985) Resonemanget bottnar i 
olika teorier om behovshierarkier som redovisas i avsnitt 2.3.4. 
 
2.3.3 Den komplicerade och självförverkligande människan 
Både det teknisktrationella och det humanistiska perspektivet är exempel på allt för stark 
generalisering och förenkling. Människan är komplex till sin natur och förändras precis som 
arbetsförutsättningarna på en kontinuerlig basis. Individen utvecklas och därför växlar hennes 
behov under olika perioder i livet. (Schein, 1980) Detta innebär att ytterligare förhållningssätt 
till individen är nödvändiga då människan visar på en mer komplicerad sammansättning än de 
olika teoriernas stereotyper visar. 



 5

Ett sätt att betrakta den komplicerade och självförverkligande människan är ur ett 
förståelsebaserat tolkande perspektiv där tonvikten ligger på just människans förståelse av sin 
omvärld. Sandberg & Targama (1998) bygger sina antagande om människans handlande i 
arbetet på detta perspektiv. Medan ett teknisktrationellt perspektiv innebär att människan är 
ett redskap för de yttre omständigheterna i ett företag där målen är relativt givna och vägen till 
dessa mål förutbestämda utifrån det som anses nödvändigt, är det förståelsebaserade 
perspektivets utgångspunkt en insikt om verkligheten som en social konstruktion. Genom sina 
erfarenheter och interaktion med andra bygger människan sin förståelse och tolkning av 
verkligheten. Det mänskliga handlande sker utifrån personens sätt att tolka och förstå 
situationen snarare än situationen i sig. Människan agerar på ett sätt som skapar 
meningsfullhet och innebörd utifrån hennes egna erfarenheter och det som hon anser vara 
socialt acceptabelt. På arbetsplatsen blir individen ledd i en process genom handledning och 
konsultation. 
 
2.3.4 Behovshierarki 
Teorier om att basala mänskliga behov generar en annan typ av behov då dessa är uppfyllda 
har setts som en viktig grundsten i forskningen och teoribildandet om människans 
psykologiska drivkrafter i stort men även partiellt i teoribildande kring motivationsfaktorer i 
arbetslivet. Maslows behovshierarki refereras ofta i dessa sammanhang. Den kan liknas vid en 
trappa där varje trappsteg utgör ett specifikt behov. Detta behov måste uppfyllas av individen 
innan nästa behov uppstår. I botten av trappan finns de elementära fysiska behoven. Då dessa 
är uppfyllda motiveras individen av trygghetsbehov, det vill säga förutsättningar för trygghet 
som god hälsa och säkerhet. De sociala behoven uppfylls i relation till andra människor och 
rör behovet av att tillhöra ett socialt sammanhang. Detta motiverar nästa steg där individen 
vill finna acceptans och respekt för sin egen person. Trappans sista steg rör 
självförverkligande där individen finner motivation i utveckling av den egna personen inom 
olika områden. (Maslow, 1954)  
 
Andra forskare har gjort liknande behovsindelningar. Herzberg, Mausner & Snyderman 
(1959) menar att tillfredställelse/otillfredsställelse kontra trivsel/vantrivsel är två parametrar 
som inte kan mätas utifrån samma förutsättningar. De är knutna till olika bakgrundsfaktorer 
och bör därför betraktas skilda från varandra. De faktorer som påverkar trivsel och vantrivsel 
kallas hygienfaktorer. De rör företagspolitiska åtgärder, administration, status, 
anställningstrygghet, relationer och lön. De faktorer som medverkar till tillfredställelse kallas 
för motivationsfaktorer. Bland dessa faktorer finns tillfredställelse i problemlösning, 
erkännande, befordran, utveckling, ansvar och kontroll över den egna situationen. 
Hygienfaktorerna är en förutsättning för att motivationsfaktorerna skall kunna uppfyllas och 
skapa tillfredställelse. Om motivationsfaktorerna föreligger skapas tillfredställelse men det 
innebär inte att de skapar vantrivsel om de inte finns. Arbetsuppgifter som inte uppfyller 
kriteriet att vara roliga och utmanande leder inte till vantrivsel, de leder alltså till 
otillfredsställelse. (ibid) 
 
I en jämförelse skulle hygienfaktorerna motsvara trygghetsbehov, sociala behov och behov av 
aktning och motivationsfaktorerna motsvara självutveckling på Maslows behovstrappa 
( Schein,1980). Söderström (1983) pekar på att motivationsteorierna är en för snäv och 
subjektiv syn på arbetstillfredsställelse och menar att begreppet borde ingå i individens syn på 
sin egen livskvalitet. Därmed förflyttas perspektivet från partiellt till holistiskt.  
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2.4 Ledarskap 
 
I detta avsnitt redogör jag för den teoribildning kring begreppet ledarskap som jag har funnit 
relevant för mitt arbete. Definitionen av vad ledarskap innebär är svårfångad. Formuleringen 
bör utgå från de olika perspektiven i betraktande av fenomenet som då blir en tolkning satt i 
en kontext. Jag kommer i detta avsnitt att kort redogöra för bakgrunden till dagens rådande 
ledarskapssyn och peka på några olika förhållningssätt till ledarskap. Ur det rationalistiska 
perspektivet skulle ledarskap kunna definieras som byggande och bevarande av 
företagsstrukturer. I det humanistiska perspektivet kan man tala om ett influerande av gruppen 
och det sociala sammanhanget. Från ett konsultativt förhållningssätt innebär ledarskap 
dessutom ett meningsskapande åt medarbetarna löpande parallellt med en påverkansprocess. 
En gemensam formulering låter sig göras i en allmän syn på ledarskap som en påverkan att nå 
uppställda mål. 
 
2.4.1 Doktrinskifte 
Grunden till diskussionen om ledarskapets nya karaktär och funktion finns i det s.k. 
doktrinskiftet. Det industriella samhället har i allt större omfattning ersatts av en 
arbetsmarknad med tjänste- och kunskapsinriktning. Omvärldsförändringar till följd av snabb 
utveckling ställer krav på anpassning. De huvudsakliga förändringarna kan relateras till ny 
teknik men också till en ny inställning till människan. I samhällsutvecklingen ligger en 
förändrad människosyn där individen ses som en holistisk varelse. I arbetslivet speglas detta i 
en syn på människan som en social och lärande individ. En starkare medvetenhet och 
fokusering på kundanpassning och marknadsanpassning präglar nu affärstänkandet. Detta får 
till följd att de mänskliga relationerna blir allt viktigare liksom medarbetarnas , och inte 
endast ledarnas, förmåga  att hantera signaler från omvärlden. Genom dessa förändringar och 
de nya behov som de har medfört följer en ny syn på ledarskapet och hur det skall bedrivas på 
ett effektivt sätt. (Arvonen, 1989; Beckerus & Edström; 1988; Maltén, 2000; Sandberg & 
Targama; 1998; Their, 1997) 
 
Det signifikanta i skillnaden mellan det äldre och det nyare ledarskapet i relation till 
doktrinskiftet låter sig beskrivas genom distinktionen mellan begreppen chef och ledare. Även 
om orden används synonymt i det svenska språket pekar flertalet författare på olikheter i 
innebörd. Begreppet ”chef” är att betrakta som en uppgiftsrelaterad funktion snarare än 
relationsorienterad. Chefens uppgift har en administrativ, strukturell karaktär och är styrande i 
relation till medarbetarna. Makten att utöva inflytande tilldelas uppifrån. Denna syn är ett 
utslag av det teknisktrationella perspektivet där chefens uppgift är att bygga fungerande 
system för medarbetarna. Med styrning genom regler och rutiner tas liten hänsyn till hur dessa 
uppfattas av de som skall använda dem och gör därmed medarbetaren till ett objekt snarare än 
subjekt. Ur denna synvinkel läggs ingen vikt vid mänskliga mekanismer som behov, inre 
motivation eller förståelse. En ledare till skillnad från en chef är beroende av medarbetarnas 
stöd och vilja att följa honom eller henne. Därmed tilldelas makten underifrån. Ledarens 
uppgift blir att förmedla visioner, motivera och styra grupprocesser även om den 
administrativa delen av arbete finns kvar. (Kotter, 1988, 1982)  
 
Arvonen (1989) menar att ledarskapet skiljer sig från chefskapet genom att ledaren i sin roll 
fokuserar på att vara visionär och pedagog medan den traditionella chefen fokuserar på 
planering, budgetering och andra administrativa uppgifter. Ledarens uppgift är att uppmuntra 
medarbetarna och arbeta med varje individs utveckling såväl som företagets. Navet i ledarens 
arbete är handledning och utveckling av medarbetarna. Lärandet är en del av arbetet.  
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Ledarens roll får därmed en pedagogisk innebörd. (Arvonen, 1989; Beckerus & Edström; 
1988; Maltén, 2000; Sandberg & Targama; 1998; Their, 1997) I det nya förhållningssättet 
ligger således en förändrad syn på ledarens roll, funktion och uppgift. I ovannämnda 
distinktionsbeskrivning ligger ett förtydligande i vad det nya ledarskapet innebär. Det innebär 
dock inte att de funktioner som är förknippat med chefskap försvinner från ledarens agenda. I 
ledarens/chefens roll ligger att förena företagets och medarbetarnas behov för att på så sätt 
uppnå effektivitet. Därmed behövs kontroll över den delen av arbetet som förknippas med den 
traditionelle chefens uppgifter. (Mintzberg, 1973). Kotter (1988) konstaterar att ett chefskap 
utan inslag av ledarskap inte fungerar särskilt effektivt.  
 
Ett ledarskap baserat på en relationsorientering i syfte att handleda medarbetaren i egen 
utveckling i relation till uppgiften utgör grunden för vad som idag betraktas som en modern 
ledarskapssyn. I praktiken innebär detta att detaljbesluten och de operativa uppgifterna har 
förskjutits till medarbetaren medan ledaren ägnar sig åt att utveckla arbetssätt, relationer och 
kompetens. Ledaren instruerar inte om uppgiften utan försöker få medarbetaren att se sig själv 
som en initiativrik, problemlösande individ. (Sandberg & Targama, 1998) 
 
2.4.2 Tidigare ledarskapsteorier 
Genom att studera ledare och kartlägga vad de faktiskt gör har forskare försökt förklara 
ledarskapsfunktionen per se. Resultaten visar att ledarskap är ett öppet begrepp men att det 
finns likheter i hur ledaren arbetar och använder sin tid. Gemensamt för många ledare är att de 
känner att de behöver utföra många uppgifter och spendera mycket tid i arbete för att på så 
sätt rättfärdiga ledarskapets något diffusa roll och innehåll. Uppgifterna varierar och det gör 
även sättet att lösa dem. Rollen innebär både förpliktelser och rättigheter. (Mintzberg, 1973) 
 
Effektivitet är den parameter ledarskapsforskningen har haft som utgångspunkt i försök att 
fastställa hur ledarskap bör bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Definitionen av vad som är att 
betrakta som effektivt varierar forskare emellan. Det kan röra sig om medarbetarnas 
välmående, ekonomiska mål eller ledarens möjlighet att avancera. Vanligtvis används en 
bredare definition på effektivitet innebärande hur ledarens grupp på ett framgångsrikt sätt når 
sina mål. (Yukl, 2002) Detta kan jämföras med Argyris definition av effektivitet som lyder: 
 
” By effectivness we mean the degree to which people produce intended consequences in ways 
that make it likely that they will continue to produce intended consequences” 
( Argyris, 1982, Sid. 83)  
 
Inom den vetenskapliga teoribildningen har synen på ledarskap förändrats med utgångspunkt 
från de resultat som forskningen har visat. En Machiavelliansk syn på ledarskap innebärande 
att det finns personer med inneboende egenskaper att leda var länge härskande och därmed 
utgångspunkten i forskningen kring ledarskap. Denna ledarskapsstil omnämns som auktoritärt 
ledarskap vilken i en mer modern tappning kan förklaras ur det tekniskt rationella 
perspektivet. Ledaren vet bäst och är därför den som tar beslut. (Stogdill, 1974) Teori om att 
det krävs vissa personliga egenskaper för att leda på ett effektivt sätt fann i ett flertal 
undersökningar lite fog. Undersökningarna visade att ledarens effektivitet istället ofta var 
situationsberoende. Senare studier kom därför att koncentreras kring ledarens agerande i olika 
sammanhang, så kallade behavioristiska studier. (Yukl, 2002) Fallenhet för ledarskap ses som 
något som kan läras snarare än en medfödd begåvning. Ledarskap kan ses som en form av 
relation till olika variabler däribland ledarens egenskaper, medarbetarnas egenskaper, attityder 
och behov, företagets struktur, och den sociala miljön och sammanhang. Med andra ord 
handlar det om en relation mellan ledare och situation. (McGregor, 1985)  
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En mer humanistisk syn på medarbetare leder till ett demokratiskt ledarskap som bottnar i en 
social människosyn där ledarens uppgift är att betrakta som stödjande för gruppen snarare än 
styrande. (Stogdill, 1974) 
 
Studier visade ett ledarskapsbeteende som skiljer i inriktning främst i graden av koncentration 
på antingen uppgift eller relation. Den uppgiftsorienterade ledaren arbetar med tyngdpunkt på 
struktur, planering och koordinering av arbetet. Den relationsinriktade ledaren fokuserar på 
den mellanmänskliga relationen genom att visa medarbetaren stöd och omtanke.  
Ett aktivt arbete med medarbetarens utveckling är utmärkande för den relationsinriktade 
ledaren. Vidare tillåts handlingsutrymme i medarbetarnas arbete genom att ledaren drar upp 
riktlinjer och fastställer mål men inte styr eller kontrollerar detaljer. Ur forskningen kring 
ledarskapsbeteendet har olika taxonomier fastställts för hur ledarens beteende bör vara för att 
uppnå störst tillfredställelse och högst effektivitet. En ledare kan i praktiken vara en blandning 
av flera olika stilar och låter sig kanske inte så lätt kategoriseras (Yukl, 2002). 
 
 
2.4.3 Konsultativt ledarskap 
I ett konsultativt ledarskap ses ledaren själv som en konsult som finns att tillgå vid behov. 
Ledaren handleder medarbetaren i arbete och utveckling. Ledarens framgång mäts inte i vad 
han eller hon själv utför utan i vad han eller hon förmår andra att prestera. Vidare försöker en 
ledare med ett konsultativt förhållningssätt att engagera medlemmarna så att de självständigt 
kan ta ställning både till organisationen och de aktiviteter som sker.(Argyris, 1982)  
Thylefors (1991) pekar på vikten av ömsesidighet i relationen mellan ledare och medarbetare. 
Det ligger ett ansvar även på medarbetaren att tydliggöra sina behov för den konsultative 
ledaren. Förståelse och meningsfullhet utgör basen för individens handlande. Individen 
handlar på ett sätt som skapar mening åt handlandet ur ett för henne rationellt perspektiv 
(Argyris, 1982). Även Sandberg & Targama (1998) och Arvonen (1989) menar att insikt om 
betydelsen av förståelse är elementärt för ett konsultativt förhållningssätt. Ledaren skall 
påverka medarbetarnas förståelse av omvärld och arbete. Detta är en nödvändighet eftersom 
det mänskliga handlandet bygger på den egna förståelsen av verkligheten och hur situationen 
tolkas och inte av hur de faktiska omständigheterna ser ut. 
 
2.4.4 Deltagande ledarskap 
Beslutsfattande är en avgörande uppgift för ledaren. Hur ledaren väljer att ta dessa beslut 
beror på dennes synsätt på människa och ledarskap. Bedrivs ett demokratiskt ledarskap 
föranleder det ledaren att dela med sig av makt över besluten och ta på sig en konsultativ roll. 
Istället för att enväldigt ta beslut skall ledaren hjälpa gruppen att nå samförstånd och 
gemensamt ta beslut. Detta kan göras genom ett så kallat deltagande ledarskap där ledaren 
försöker att öka graden av medarbetarnas engagemang och involvering genom att arbeta med 
varierande metoder för beslutsprocesser. En förskjutning av beslutsprocessen från ledare till 
medarbetare eftersträvas. Detta låter sig göras genom ledarens kunskap om de 
mellanmänskliga relationerna, påverkansprocesser och maktfördelande. Ledarens sätt att 
hantera delandet av beslutsprocessen varierar i grad. Allt från att vid vissa tillfällen ta mer 
eller mindre autonoma beslut till att fullt ut delegera beslutsprocessen. Acceptans för nya 
beslut anses vara högre om medarbetaren själv deltagit i beslutsprocessen. Emfas inom det 
deltagande ledarskapet ligger på gruppdiskussioner snarare än enskild handledning av 
medarbetaren. (Stogdgill, 1974; Yukl, 2002) Genom att involvera flera personer i 
diskussionen som föregår beslutet kommer mer information och kunskap fram som kan vara 
relevant för det beslut som skall tas.  
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En diskussion med fler infallsvinklar borgar för ett bättre beslut. Medarbetare som har 
inflytande över beslut känner vanligtvis ett större engagemang vilket leder till bättre 
effektivitet. (Yukl, 2002) 
 
2.4.5 Visionärt ledarskap 
Effektivitet kan mätas i hur väl företag uppfyller sina satta mål. Av detta skäl är det av vikt att 
organisationen och medarbetarna strävar mot samma uppsatta mål. Finns det en inbördes 
konflikt i måluppfyllandet kan det leda till mindre effektivitet. Ellström (1992) pekar på 
vikten av att det i organisationen råder enighet om målen, att de är tydliga för dem som skall 
arbeta med att uppnå dem. Delaktighet i diskussion och utformning av mål från 
medarbetarnas sida är viktigt för förankringen liksom en möjlighet att reflektera och diskutera 
omkring målen i relation till uppgifter och resultat. Inte minst med tanke på ett 
utvecklingsinriktat lärande i företag som bedriver verksamhet under föränderliga 
omvärldsbetingelser. Målformulering för organisationen och avdelningarna samt en aktiv 
process att förmedla och förankra målen hos medarbetarna leder till ökad motivation 
samtidigt som det förtydligar medarbetarnas syn på arbetets innehåll vilket i sin tur leder till 
att skapa en känsla av mening i relation till uppgifterna.  
 
Visionsförmedling från ledarens sida handlar om att forma en bild av vad som skall uppnås på 
ett abstrakt plan och en förmedling av den till andra som tolkar denna bild utifrån sin egen 
förståelse. Attitydpåverkan och värderingspåverkan ligger nära visionsförmedlingsarbetet. 
Genom att forma kollektiva attityder och värderingar blir det lättare för medarbetarna att 
förstå innebörden av visionen och handla på ett sätt som ligger i linje med målet och 
intentionen med visionen. Medarbetarnas förståelse av visionen kan skilja sig från varandra 
men en påverkan kan skapa de förutsättningar som krävs för att var och en skall arbeta utifrån 
sin egen förståelse i riktning mot de uppställda målen. (Arvonen, 1989) Ett effektivt ledarskap 
kännetecknas av att ledaren har en tydlig vision som är relevant för alla grupperingar i och 
runt organisationen och goda strategier att förverkliga dem. Yttermera krävs det att ledaren 
bygger ett starkt nätverk för implementeringsfasen. Goda relationer, högt motiverade 
nyckelpersoner, ett engagemang och en fortsatt hög motivation är några av de faktorer som 
styr implementeringsarbetet och utfallet. (Kotter, 1988) 
 
2.5 Lärande och utveckling 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för teorier om lärande, utveckling och kompetens. I 
synen på lärande ansluter jag mig till Moxnes (1984) definition som innebär att det sker en 
bestående förändring i individens beteende, attityder, tankar eller känslor.  
 
2.5.1 Lärandets förutsättningar och hinder 
Vuxnas lärande skiljer sig från barns såtillvida att den vuxne är mer kontextberoende. Vuxna 
tenderar att söka den kunskap de har behov av och relatera den till de erfarenheter de redan 
har. För att få till stånd en förändring vid erfarenhetsbaserat lärande är det personliga 
engagemanget en förutsättning. (Ellström, 1992) Vid yttre påverkan för en utveckling är den 
nya kunskapen beroende av en internalisering hos individen som inifrån skall få en upplevelse 
av förståelse och upptäckt för att påverkan skall ha framgång. Det som lärs måste upplevas 
som meningsfullt. Individen bör själv upptäcka behovet av vad som behöver läras och således 
också initiera själva lärandet. Ledarens roll i det här sammanhanget blir att motivera och 
uppmuntra medarbetaren att se sina utvecklingsmöjligheter. (Moxnes, 1984) Ledarens uppgift 
är att balansera förväntningarna på individens kompetens för att nå utveckling.  
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Högt ställda förväntningar kan leda till oro medan lågt ställda förväntningar generar passivitet 
och kan leda till att individen söker utveckling utanför arbetsplatsen. (Their, 1990) 
 
Utveckling kan hämmas av den egna självbilden. Det kan vara svårt för en arbetstagare att se 
sig själv som lärande snarare än expert och yrkesutövare. Det finns generellt en ovillighet hos 
individen att exponera sig själv. De sidor som vanligtvis visas upp mot omvärlden är de som 
individen själv anser acceptabla, är stolt över och trygg med. Vid en utveckling omdefinieras 
självbilden och det kan leda till ångest och otrygghet. Människans toleransnivå för ångest är 
beroende av stabilitet och trygghet. Ny kunskap kan för vissa människor fungera som 
ångestreducerande medan andra väljer att undvika ny kunskap och därmed också det ansvar 
den nya kunskapen kan medföra. Detta bottnar i en teori om att kunskap generar individens 
agerande. Kunskap som kan leda till nya ställningstagande som underlag för agerandet 
undviks då ångesten över kunskapen blir för stark. (Maslow, 1968) Ångesten är en naturlig 
del av utvecklingen men bör inte vara så stark att den kommer till utryck genom ett defensivt 
beteende (Schein, 1980) . Att skydda den egen självbilden från hotfulla situationer och en 
känsla av inkompetens leder till att individen handlar på ett annat sätt än vad hon tror sig göra 
eller enligt sina intentioner. Argyris (1999) talar om de handlingsteorier som varje individ 
mentalt bygger upp ”espoused theories”, vilken innebär teorier om hur individen uttalat säger 
sig agera i kontrast till den handlingsteori som oftast används av individen ” theories-in-use”, 
vilken är en mental modell av handlande som individen använder sig av, omedvetet oftast. 
Anledningen till att individen använder sig av ”theories-in-use” och inte ”espoused theories” 
är en omedveten strävan att skydda sig från känslor av skam, tillkortakommande och 
misslyckande. Denna reaktion hämmar utveckling och lärande. 
 
Som regel är det bättre att fördela inlärning över tid istället för  till ett begränsat tillfälle. 
Spridning betraktas som gynnsamt med tanke på att det är en förändring som skall ske. Över 
tid får individen en bättre möjlighet att implementera den nya kunskapen i sin situation och en 
möjlighet att reflektera över det som har lärts. Från ledarens sida krävs en insats i fråga om 
förstärkning. Det vill säga att ledaren uppmärksammar medarbetarens förändring på ett 
positivt sätt. Både överföring och övning är nödvändiga faktorer för inlärning. Överföring 
innebär att medarbetaren ser och förstår i vilket sammanhang det som har lärts kan användas i  
arbetssituationen. Ju mer lik inlärningssituationen är den situation som det inlärda skall 
användas i ju större är chansen att en överförning sker. Genom att praktisera den nyfunna 
kunskapen ges medarbetaren möjlighet att öva vad som lärts. Individen måste dessutom ges 
möjlighet att lära i sin egen takt. (Schein, 1970)  
 
Graden av kontroll över sättet att lösa uppgiften och möjligheten att från början få påverka 
både mål och uppgift är en nödvändighet för lärande i arbetslivet. Medarbetarens möjlighet 
till lärande i sina uppgifter beror på de krav uppgiften ställer. Det måste innebära en utmaning 
att lösa uppgiften och individen måste dessutom får en chans att efterkontrollera och värdera 
resultatet. Ges inte dessa förutsättningar till handlingsutrymme kan det uppstå en motvilja till 
handlande och utveckling. (Ellström, 1992) 
 
2.5.2 Utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lärande 
Ett utvecklingsinriktat lärande uppstår i en arbetssituation där medarbetaren aktivt får 
analysera uppgiftens natur eller ännu hellre vara med och identifiera och skapa uppgiften. Ett  
anpassningsinriktat lärande utgår från en färdigformulerad uppgift där det är upp till individen 
att skaffa sig de färdigheter som behövs för att lösa den på det sätt som på förhand är givet. 
Det anpassningsinriktade lärandet kan medföra att medarbetaren reagerar med passivitet och 
underordning. (Ellström, 1992)  
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Utveckling och anpassning kan beskrivas genom Argyris teori om single-loop-lärande och 
double-loop-lärande som kan appliceras både på individer och organisationer. Då individen 
eller organisationen lyckas lösa en uppgift och nå uppställda mål utan att reflektera över eller 
ifrågasätta mål, metod eller handlande har ett single-loop-lärande kommit till stånd. Det 
handlar om enkel problemlösning. Ett double-loop-lärande innebär ett ifrågasättande över 
uppgiftens innebörd, underliggande värderingar och mål. Ett double-loop-lärande innebär 
reflektion över den egna tanken och en förmåga att lära genom att kritiskt analysera. De flesta 
organisationer är inte uppbyggda att ge utrymme åt en sådan process utan riktar istället in sig 
på problemlösning. (Argyris, 1999) 
 
2.5.3 Erfarenhetsbaserat lärande och reflektion 
Kolb (1984) har utvecklat teorier om lärande genom erfarenhet med stark inspiration av både 
Dewey och Lewin. Han beskriver erfarenhetsbaserat lärande som en cirkulär process med 
vissa givna moment som tar avstamp i en konkret händelse.  Lärande är en process där ny 
kunskap uppstår genom överförande av erfarenheter. Individen gör en upptäckt genom en 
konkret upplevelse. Genom att observera upptäckten och reflektera över den kan mer 
abstrakta teorier och generaliseringar formas i individens sinne för att slutligen prövas i en ny 
situation.  
 
Schön (2000) anser att individen har en förmåga att på ett intuitivt sätt använda sin kunskap i 
konkreta handlingar och på så sätt handla spontant på ett intelligent men icke intellektuellt 
sätt. Individen kan oftast inte själv beskriva eller förklara hur handlingen utförts vid en 
förfrågan. Genom erfarenhet och upprepade händelser byggs kunskap som mer eller mindre 
automatiskt tillämpas vid liknande situationer. På så sätt kommer kunskapen att ligga i 
handlandets utförande snarare än i en intellektuell process. Under den tiden handlingen äger 
rum kan personen reflektera över handlingen och eventuellt ändra sitt tillvägagångssätt till 
följd av resultatet av reflektionen. Denna typ av lärande kallas för ”reflection-in-action”. 
 
2.5.4 Kompetens och kvalifikation  
Kompetens och kvalifikation ingår i en mångfacetterad svårfångad grupp av ord som används 
flitigt men bör definieras närmare för att klargöra vad begreppen syftar till. 
Kvalifikationsbegreppet syftar till den form av kompetens som behövs för att objektivt sett 
lösa en viss uppgift eller som efterfrågas av arbetsgivaren. Begreppet är alltså 
uppgiftsrelaterat snarare än individrelaterat. Kompetens är ett vida begrepp som innefattar 
olika sorters förmågor som inte är relaterade till en viss uppgift. (Ellström, 1992) 
 
”Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 
uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna 
eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och om 
möjligt, utvidga det tolknings-, handlings och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.”  
(Ellström, 1992, Sid. 21). 
 
Denna definition innefattar de kompetenser som krävs utöver kvalifikationen att lösa en viss 
uppgift såsom affektiva faktorer, alltså vilja, motivation, engagemang och värderingsmässiga 
faktorer. Även sociala faktorer som samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och 
ledarskapsförmåga fångas in i definitionen av kompetens. (Ellström, 1992) 
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2.5.5 Kompetensutveckling 
Att möta de förändringar som sker i omvärlden ställer höga krav på ett tjänsteföretags 
flexibilitet och förmåga till kompetensutveckling. Kompetens är i ett sådant företag att 
betrakta som en av de viktigaste resurserna. (Stevrin, 1986) 
 
Med bakgrund av de två begreppen kompetens och kvalifikation samt med bakgrund av 
tidigare redovisade perspektiv kommer begreppet kompetensutveckling att redovisas. Enkelt 
uttryckt kan man säga att om kvalifikationskraven är högre än den faktiska kompetensen hos 
medarbetarna föreligger det ett behov av kompetensutveckling. Det kan förhålla sig tvärtom, 
att medarbetarna har en högre kompetens än uppgifterna kräver. Detta i sin tur innebär att det 
finns ett behov av kompetensutnyttjning genom en annorlunda arbetsutformning. Ledaren bör 
identifiera var det finns behov av att utveckla kompetensen men också identifiera outnyttjad 
kompetens. Det skall inte ses som att ledaren är ensam ansvarig för utvecklingen men är den 
som synliggör behoven för medarbetaren. Behovet måste komma från medarbetaren utifrån 
det han eller hon upplever nödvändigt i sin vardag. Skall en förändring lyckas bör 
förändringsmålen ha formulerats nerifrån. (Ellström, 1992) 
 
Kompetensutvecklingens syfte utifrån ett teknisktrationellt perspektiv är framförallt en 
anpassning till teknisk utveckling. Det är uppgiften som styr behovet av kompetensutveckling. 
Det vill säga att de faktiska kvalifikationskrav som föreligger för att lösa uppgiften tillgodoses 
medan mindre eller ingen vikt läggs vid normativ eller emotionell utveckling. Mål och metod 
är uppställda och tillhandahållna uppifrån vilket innebär att medarbetarens uppgift blir att lära 
sig angiven metod för att nå givna mål.  
 
Från det humanistiska perspektivet är syftet med kompetensutveckling att skapa en lärande 
organisation. Betoningen ligger på sociala relationer och engagemang. Både organisationen 
och människan vinner på utveckling och det är en ömsesidig anpassningsprocess i den totala 
utvecklingen.  
 
I ett perspektiv av den självförverkligande människan är kompetensutveckling en integrerad 
del av människan då basala behov är tillgodosedda. Människan kan och vill utnyttja sin fulla 
potential genom att utveckla sig själv och sitt arbete. Ledarens uppgift är att konstruktivt 
hjälpa medarbetaren att finna mening och utmaning i arbetet. (Schein, 1970) Ett 
grundläggande sätt att göra detta kan beskrivas via Sandberg & Targamas (1998) syn på 
tolkning och förståelse. Kompetensutveckling ur ett tolkande perspektiv innebär att det som 
lärs tolkas inom ramen för den förståelse som individen redan har. Den nya kunskapen tolkas 
med hjälp av tidigare förståelse och erfarenhet och blir på så sätt en förstärkare av det 
individen redan vet och kan. Nya saker och metoder kan läras men om och hur de används 
bygger på individens föreställningar och förståelse av hur och om det lärda skall användas i 
arbetssituationen. En ledares uppgift blir att utveckla sin egen förmåga att förstå de mänskliga 
mekanismerna med tyngdpunkt på förståelse för att kunna påverka läroprocessen på ett 
fruktbart sätt. Fokus flyttas från ledarens problemlösningsförmåga och administrativa förmåga 
till att komma att handla om en utvecklad förmåga att hantera och leda sociala processer. 
Ledaren bör lära sig att släppa kontrollen över detaljerna. Istället krävs en förmåga att kunna 
engagera medarbetarna och få dem att känna delaktighet. Ett konsultativt ledarskap ställer 
höga krav på ledarens kunskap och känslomässiga engagemang om och i sina medarbetare. 
Det ställer också särdeles höga krav på ledarens förståelse av grupprocesser och hur de skall 
hanteras. Kompetensutveckling är inte främst något som är knutet till enstaka 
utbildningsaktiviteter utan att utveckling sker främst i diskussionen på arbetsplatsen där 
individen får en möjlighet till ifrågasättande och reflektion.  



 13

Kompetensutveckling skall ses som en social aktivitet eftersom det är i samspelet med andra 
människor individen blir varse sin egen förståelse och ges en möjlighet att reflektera över den. 
 
2.5.6 Kompetensutveckling för ledare 
Ledarens roll har efter doktrinskiftet fått en pedagogisk innebörd som ställer höga krav på 
dennes förmåga att leda andra. Det krävs stor självkännedom såväl som människokännedom 
för att på ett framgångsrikt sätt bedriva ett effektivt modernt ledarskap. Med bakgrund av 
tidigare redovisad teori om motivation och lärande är det viktigt att även ledarskapsutveckling 
är anpassad till individen och dennes behov liksom att andra redan nämnda förutsättningar för 
lärande uppfylls. 
 
Ledarskapsutvecklingens syfte bör vara att uppmärksamma ledaren på och justera dennes 
kunskaper om uppgifts-, människo- och situationsanpassning. Ett underliggande syfte till 
denna utveckling av ledaren är att göra henne eller honom mer effektiv och bättre rustad för 
de problem som skall lösas. (Maltén, 2000) Ett annat angreppssätt för att utnyttja ledarens 
inneboende potential är att ändra förutsättningarna i uppgift och miljö för att bättre passa 
personen ifråga snarare än att försöka ändra ledarens egenskaper. (Yukl, 2002) 
Utveckling av ledare kräver en god analys av vilka färdigheter som skall utvecklas och hur 
detta skall göras för att få till stånd en förbättring i ledarens beteende. Utbildningsprogram ger 
ledaren möjlighet att ta till sig nya beteendemönster och i lugn och ro träna fram dem. Under 
handledning får ledaren en chans att prova sig fram, få feedback och en möjlighet att 
korrigera sitt beteende för att slutligen internalisera det i sig själv. Man kan tala om tre olika 
faser som genomgås innan den personliga utvecklingen är nådd. Till att börja med sätter sig 
ledaren in problematiken kring beteendet som önskas utvecklas för att sedan försöka ta till sig 
det och ersätta det med tidigare beteende. Slutligen förfinas färdigheterna i praktiken och 
kommer automatiskt att användas i given situation. (Wright & Taylor, 1984) 
 
Ledarskapsutvecklingsprogram kan vara effektiva men det är i det dagliga arbetet ledaren 
utvecklar merparten av sin kompetens. Samarbete och interaktion med medarbetarna är en av 
de viktigaste komponenterna i ledarskapet men också det som är svårast att lära i en formell 
utbildningssituation. Därför är det nödvändigt att lyfta fram betydelsen av utveckling och 
träning ”on-the-job”. (McGregor, 1985) 
 
Ledningsgruppen kan vara en utmärkt plats för ledarutveckling på grupplanet. En väl 
sammansatt ledningsgrupp är diversifierad med medlemmar som kompletterar varandra 
genom att de kan ta på sig olika roller. Gruppen bör inrikta sig på att arbeta med 
målformulering, problemanalys, problemlösning och kommunikation. ( Maltén, 2000) 
Ledargruppens medlemmars uppgift är att tillsammans med deras ledare styra företaget i 
generella termer (Ellström, 1992). Franzén (1996) menar att ledningsgruppen inte alltid 
används i detta syfte utan istället koncentrar sig på frågor på operativ nivå.   
 
Effekten av en sammansvetsad ledargrupp som agerar utifrån en genomarbetad och förankrad 
strategi kring visionsförmedling och målformulering är att ledarna framstår som goda 
förebilder för de uppsatta målen. När ledarna tar till sig och tror på de gemensamt utformade 
målen, när de uppträder konsekvent och likartat utåt blir resultatet en acceptans av budskapet 
från medarbetarna. Skulle dessa kriterier inte uppfyllas blir resultatet det motsatta  
(Arvonen, 1989).  
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3 METOD 
I metodavsnittet redovisar och motiverar jag de val jag gjort för att bedriva min 
undersökning. Vidare beskriver jag hur jag praktiskt gått tillväga i arbetsprocessen.  
 
3.1 Kvalitativ undersökning 
 
För att förstå mänskliga handlingar är det min övertygelse att den kvalitativa, tolkande 
metoden lämpar sig bäst. Mitt val av metod bottnar i en önskan om att ställa individen i 
centrum samt utifrån detta perspektiv undersöka och försöka förstå och analysera individens 
syn på de teman som ligger som bas för undersökningen. Kvalitativ forskning rör just 
upplevelser, processer, strukturer och variationer. Som forskare är det därför av stor vikt att 
klargöra för sig själv vilken typ av svar som eftersträvas eftersom olika typer av frågor ger 
olika typer av svar (Widerberg, 2002). Eftersom jag ville att svaren skulle generera en ökad 
förståelse av attityder och tankemönster föll det sig naturligt att välja den kvalitativa 
undersökningen som metod.  
 
Närhet och relationen till forskningsobjektet kännetecknar forskarens roll i en kvalitativ 
undersökning. Forskaren skall sträva efter att sätta sig in i forskningsobjektets värld och 
tankar och på så sätt få ett perspektiv inifrån. (Holme & Solvang, 1997) Metoden har en låg 
grad av formalisering, vilket även passar uppsatsens syfte. Både Widerberg (2002) och Holme 
& Solvang (1997) belyser vikten av att inte se metod som teknik utan snarare som ett redskap. 
Redskapets funktion är att lösa problem och att generera ny kunskap. Intervjumetoden är 
dominerande inom den kvalitativa forskningen. Även om det inte är den enda metoden att 
tillgå finns tendenser att valet ses som självklart (Widerberg, 2002). Att använda den 
kvalitativa intervjun som metod innebär tillgång till ett flexibelt redskap, samtidigt som 
medvetenheten ökar om att såväl min egen som intervjupersonernas verklighet är subjektiv. 
Detta innebär att vi sätter vår personliga prägel på det undersökta, något som även påverkar 
det slutliga resultatet. Mitt syfte är inte att få fram resultat av generaliserande karaktär. Mitt 
resultat baseras på min egen förståelse och tolkning av den verklighet som intervjupersonerna 
skildrar. 
 
I min hållning till forskning finns det likheter med den hermeneutiska skolan där forskaren 
försöker klargöra och tolka resultatet för att finna en djupare mening. Likheterna finns 
framförallt i hållningen till tolkning och subjektivitet. Redogörelsen för min egen förförståelse 
i detta kapitel (se stycke 3.3) har till syfte att låta läsaren bilda sig en egen uppfattning om 
arbetets trovärdighet och min personliga insikt om subjektivitet. Denna redovisning samt min 
syn på mig själv som tolkningsinstrument stämmer väl överens med hermeneutiken. Vad som 
talar emot att detta skulle vara ett arbete med hermeneutiska ambitioner är framförallt det 
medvetna valet att fokusera på individnivå och att bortse från faktorer på organisations- och 
omvärldsnivå. På detta sätt belyses individens syn på de utvalda teman mot bakgrund av delen 
snarare än helheten. Inte heller på individnivå ses det till helheten. Undersökningen fokuserar 
kring själva yrkesrollen trots att en mer fullständig bild och ett mer mångfacetterat resultat 
förmodligen uppnåtts om andra sidor hos personen och dennes olika erfarenheter undersökts. 
Således nöjer jag mig med att konstatera att mitt förhållningssätt och min undersökning på 
flera sätt sammanfaller med hermeneutiken men ger sig på inget sätt ut för att vara ett 
hermeneutiskt arbete. (António Barbosa da Silva & Vivian Wahlberg; Ulla Sjöström i Starrin 
& Svensson, 1994) 
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3.2 Ansats 
 
För att tillföra än större frihet till den kvalitativa metoden har jag valt att arbeta utifrån en 
abduktiv ansats. Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Induktion innebär 
att forskaren med det empiriska materialet som utgångspunkt försöker finna kategorier och 
dimensioner att fördjupa sig i. Deduktion bygger istället på att på förhand uppställda 
teoretiska hypoteser prövas mot insamlat material. Att kontinuerligt växla mellan teori och 
empiri, att ständigt byta perspektiv under forskningsprocessen för att tillföra ny kunskap och 
förståelse tror jag utmynnar i en synergism. Detta antagande har visat sig stämma då jag under 
arbetet flera gånger har gjort justeringar och fått uppslag som har påverkat inriktning och 
resultat. Jag har kunnat fördjupa mig i teori som det empiriska resultatet har visat vara 
nödvändigt men som jag inte hade förutsett i det initiala skedet av arbetet och under min 
första teorigenomgång. Hade jag lutat mig för mycket mot den teoretiska grunden i 
utformningen av frågor och hypoteser hade jag gått miste om viktiga resultat. Hade jag å 
andra sidan endast utgått från det empiriska resultatet hade risken varit stor att jag inte hade 
haft tillräcklig kunskap i ämnet för att ringa in det jag faktiskt ville undersöka. (Patton, 1990) 
  
3.3 Förförståelse 
 
Forskaren har i en kvalitativ undersökning en central roll, han eller hon är att betrakta som ett 
instrument. Undersökningen speglar på så sätt forskaren som människa. Mot denna bakgrund 
är forskarens trovärdighet viktig för om undersökningen skall uppfattas så. (Patton, 1990) Jag 
har i detta kapitel lagt mig vinn om att redogöra för min egen förförståelse vad gäller ämnet i 
sig men framförallt val av intervjupersoner (se 3.5.1). Genom olika erfarenheter bär vi på 
varierande typer av uppfattningar som är grunden till hur vi betraktar en företeelse (Holme & 
Solvang, 1997). Mina personliga erfarenheter som jag relaterar till denna undersökning är dels 
min utbildning på programmet för personal och arbetslivsfrågor och dels mina erfarenheter 
från arbetslivet, framförallt de erfarenheter jag själv har gjort av ledare.  
 
3.4 Objektivitet och subjektivitet 
 
Förförståelse för ämnet och intervjuobjekten är i hög grad internaliserad i mig som person. 
Tidigare erfarenheter har bidragit till den person jag är idag och går inte att skilja från mitt 
”forskar-jag”. Eftersom den kvalitativa forskningsmetoden har ett förstående syfte och en 
tolkande karaktär är det oundvikligt att instrumentet, i detta fall forskaren, sätter sin prägel på 
materialet. Att försöka uppnå fullständig objektivitet är alltså inte tillrådligt för att inte säga 
omöjligt. Istället bör forskaren ha en förstående empatisk inställning. (Patton, 1990) 
 
3.5 Datainsamlingsmetod 
 
Jag kommer nedan beskriva hur jag praktiskt har gått tillväga för att samla in och bearbeta det 
empiriska materialet samt beskriva vilken problematik jag stött på och vilka övervägande jag 
gjort i samband med denna. 
 
3.5.1 Val av företag och intervjupersoner 
Jag önskade genomföra undersökningen på personer med ett personalansvar anställda inom ett 
tjänsteföretag. Eftersom utgångspunkten för uppsatsens problematisering ligger i det s.k. 
doktrinskifte som sägs ha skett p.g.a. de krav förändringar som omvärlden ställer var min 
intention att intervjua personer som arbetar i ett företag som är känsligt för omvärldens 
föränderlighet.  
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Det valda företaget bedriver verksamhet inom resebranschen och uppfyller mer än väl detta 
kriterium. Branschen är extremt känslig för omvärldsförändringar såsom 
konjunktursvängningar, eventuella krig och massmedias fokusering på ämnen som terror och 
sjukdomar. Företaget måste således hela tiden vara lyhört för en snabb anpassning till 
förändringar i omvärlden. Det är ett typexempel på vad ledarskapslitteraturen och media tar 
upp i samband med teorier om doktrinskifte och ”det nya ledarskapet”. Förklaringen tycks 
vara att det inom ”ledarskapsbranschen” finns en allmänt vedertagen syn på att det i företag 
som dessa finns goda chanser till förändringsbenägenhet vad gäller ledarskapsstrategier och 
en lyhördhet till de signaler som finns om detta i samhället.  
 
Urvalet av intervjupersoner får en avgörande effekt på resultatet (Holme & Solvang, 1997). 
Mitt syfte med denna undersökning är att få en inblick och en djupare förståelse för hur just 
dessa personer ser på mina uppställda teman. Jag är medveten om att resultatet hade kunnat 
bli annorlunda om andra intervjupersoner hade valts ut. Företaget i undersökningen har ca 70 
medarbetare och är privatägt där ägare och Vd är en och samma person. Personerna som 
intervjuades var företagets fyra avdelningschefer där var och en har ett personalansvar 
omfattandes tio till trettio personer. Alla fyra tillhör ledningsgruppen och har sin närmaste 
chef i Vd. Även en intervju med Vd genomfördes. I en kvalitativ undersökning eftersträvas 
inte representativitet eller generaliserbarhet (Holme & Solvang, 1997). Med den personliga 
upplevelsen som utgångspunkt har alltså fakta av generaliserbar karaktär inte haft någon 
betydelse för undersökningen. Att jag endast genomfört fem intervjuer, varav fyra redovisas i 
resultatet, är alltså ingen nackdel i detta sammanhang. Begränsningen i antalet intervjuer 
styrdes helt enkelt av det antal avdelningschefer som fanns på företaget. Med tanke på 
omfattningen för undersökningen och det valda perspektivet såg jag ingen anledning att 
bedriva ytterligare intervjuer på andra företag för att uppnå mitt syfte.  
 
Att jag arbetat i företaget innebär att jag har en helt annan förförståelse än jag hade haft om 
jag valt att bedriva undersökningen på ett för mig nytt företag. Jag har erfarenheter som 
påverkar min uppfattning om företaget och de personer jag har intervjuat. Mitt kvalitativa 
metodval innebär i sig en subjektivitetsgrad men genom att välja detta företag ställdes ännu 
högre krav på mig i mitt medvetande om min egen person och mina subjektiva uppfattningar. 
Under hela uppsatsprocessen har denna problematik funnits i mitt medvetande och jag har 
ägnat extra kraft åt att arbeta med mig själv och gå till botten med mina egna tankar och 
känslor kring företaget. Jag vill påpeka att jag inte har arbetat på samma avdelning som någon 
av avdelningscheferna och har aldrig själv haft någon av dem som chef. Jag hade inte någon 
direkt uppfattning om någon av dem som ledare och inte heller någon insikt i hur de 
resonerade omkring de undersökta teman. Jag kände tre av dem som tidigare kollegor.  
 
3.5.2 Intervjun 
Mitt faktiska arbete med intervjuerna startade med utformningen av en intervjuguide  
(se bilaga 1). Bakgrunden till de frågor jag ville ställa finns dels i mitt syfte och dels i den 
litteratur jag hade läst innan utformningen. Jag valde att arbeta utifrån tre teman: ledarskap, 
medarbetare och kompetensutveckling. Mitt intresseområde har från start varit inriktat på 
ledaren men jag valde ändå att ställa en hel del frågor om medarbetarna. Tanken med detta var 
en förhoppning att på så sätt se intervjupersonens inställning och kunskap till och om 
motivation, behov och lärande. Det andra skälet var att jag ville flytta fokus från den egna 
personen, vilken ofta kan vara hämmande, för att låta dem utveckla sina tankar om 
ovanstående teman. I utformningen av intervjuguiden ville jag försäkra mig om att samma 
frågor och teman berördes vid samtliga intervjutillfällen.  
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Jag var också medveten om att viktig information kunde försvinna om jag inte hade en 
flexibel design som gjorde det möjligt för intervjupersonerna att närma sig dessa olika teman 
från sin synvinkel. Jag valde därför att göra en semistrukturerad intervjuguide. (Kvale, 1996) 
 
Eftersom jag tidigare arbetat i företaget fanns redan en upprättad kontakt med respondenterna 
och det var inte heller svårt att få tillstånd att bedriva undersökningen. Fördelarna med att jag 
redan kände företag och merparten av intervjupersonerna var flera. Jag behövde inte ägna tid 
åt att leta upp presumtiva kandidater för arbetet eller att sätta mig in i ett nytt företag eller 
bransch. Jag hade sedan tidigare upprättat en relation till dem och jag har också en god inblick 
i deras värld. Nackdelen, bortsett från den redan omnämnda subjektivitetsproblematiken, var 
kanske framförallt att vissa av intervjupersonerna blev väldigt specifika i sina förklaringar. 
Eftersom de visste att jag känner till företaget, olika projekt och medarbetare blev deras svar 
och exemplifieringar ganska detaljrika. Med tanke på att frågorna var allmänt hållna hade jag 
väntat mig att de skulle lyfta problematiken till en mera abstrakt nivå, vilket jag tror hade 
skett om jag hade intervjuat personer jag inte tidigare hade känt eller de blivit intervjuade av 
för dem en okänd person. Jag tacklade detaljrikedom och ordström genom att sammanfatta 
deras svar i mer allmänna termer och fråga om det var detta de talade om och om jag genom 
denna sammanfattning förstått dem korrekt. Detta är en teknik som t ex Kvale (1996) 
förespråkar.  
 
Intervjun kan liknas vid ett strukturerat samtal till skillnad från ett spontant samtal människor 
emellan. Det är forskaren som leder samtalet samt anger vilka ämnen som skall beröras för att 
täcka dessa områden. Således råder det inte balans mellan samtalspartnerna utan det är 
forskaren som är den styrande parten. (Kvale, 1996) Eftersom jag har en viss intervjuvana 
kände jag mig säker på situationen och förfarandet. Jag var dock medveten om att jag hade en 
förförståelse i bagaget som lätt kunde lura in mig på avvägar och ta över vid intervjutillfället. 
Strategin blev därför att noggrant arbeta utifrån de på förhand fastställda teman, ställa frågor 
och följa upp svar som låg i linje med det som faktiskt skulle undersökas. Intervjuerna 
bedrevs på varje respondents arbetsrum på en tidpunkt de själva hade valt. Varje intervju tog 
mellan en och en och en halv timme. Vid intervjutillfället förklarade jag inledningsvis i korta 
drag vad min undersökning handlade om och poängterade individperspektivet. Jag 
informerade om att både företag och person uppbar konfidentiellitet i undersökningen. 
Eftersom jag genomfört undersökningen själv har jag bara haft mitt eget omdöme att förlita 
mig till. Bandupptagningar blev ett stöd i processen för att minimera bedömarfel och utgjorde 
en källa till efterkontroll. Utöver bandupptagning förde jag stödanteckningar. När någon 
nämnde något jag ville utforska närmare noterade jag detta för att kunna ta upp tråden då de 
avslutat sitt resonemang. På så sätt fick de tala till punkt utan avbrott men jag hade möjlighet 
att återkoppla till det de hade sagt och fråga vidare om jag fann det av intresse. Det finns en 
risk för tillrättaläggande av uttalande och en anpassning från intervjupersonens i de svar de 
ger vilket kan leda till ett skevt resultat. Detta fenomen kan till en viss grad avhjälpas genom 
att intervjuaren är medveten om sina egna icke-verbala reaktioner och försöker styra dem 
samt genom att intervjuaren skapar en förtrolig och god stämning i situationen, vilket jag 
försökte göra. (Patel & Tabelius, 1987) 
 
Min upplevelse är att intervjuguiden fungerade bra och att intervjuerna genomfördes 
tillfredställande. Vid något tillfälle upplevdes mina frågor som svåra. Jag försökte då 
omformulera dem och kanske ge ett exempel från företaget för att konkretisera och förklara 
hur jag menade. Vid samtliga intervjuer stördes intervjun av yttre faktorer. Det var dock 
mycket korta avbrott och jag anser inte att det har påverkat kvaliteten på intervjun. 
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3.5.3 Sammanställning, dokumentation och tolkning 
Transkriberingen av intervjuerna var tidskrävande men absolut nödvändig. Genom att läsa 
igenom intervjuerna ett flertal gånger kunde jag tränga in i texten och få en djupare förståelse 
för vad som faktiskt sades. Det framkom flera intressanta och viktiga resultat som 
förmodligen hade gått förlorade om inte denna teknik använts eftersom de dök upp under 
delar av intervjun som inte berörde dessa frågor direkt. Nästa steg blev att försöka gruppera 
resultaten och sedan se vad de olika kategorierna egentligen handlade om. Resultaten 
relaterades till min teoretiska referensram och till mitt syfte och fick olika tematiska rubriker. 
Jag bearbetade och tolkade sedan texterna för att kunna framställa resultatet på ett intressant 
sätt. Jag återvände dock ofta till transkriptionerna för att kontrollera och styrka mina 
tolkningar. Det fanns en rädsla från min sida att inte vara tillräckligt öppen för att kunna 
utläsa vad respondenterna faktiskt sa och därigenom göra mig skyldig till bedömarfel. För att 
försöka ge läsaren en uppfattning om mina tolkningar valde jag att i resultatet citera 
respondenterna för att illustrera de slutsatser jag dragit. 
 
Tolkningen av materialet kan göras mot den teoretiska förståelse som knyter an till 
problemformulering och ämne men det är viktigt att inte låsa sig enbart vid den. En öppenhet 
mot de oväntade resultat som materialet kan visa är nödvändig. Vid tolkningsförfarandet 
kunde jag se att vissa svar bekräftade de antagande jag i ett tidigt skede hade gjort men fann 
samtidigt resultat som jag inte hade förväntat mig. Jag hade nog väntat mig att utveckling ses 
som ett elementärt behov hos medarbetarna och att ledarna hade olika strategier eller medel 
att försöka uppfylla detta behov. Då resultatet inte visade detta fick jag istället söka svar i 
materialet på omständigheter som kunde relateras till denna grundsyn. I analysen och 
diskussionen försöker jag penetrera resultatet och ställa det mot en teoretisk referensram för 
att kunna finna stöd och orsaker till den problematik som gestaltas. (Patel & Tabelius, 1997) 
  
3.6 Rimlighet, trovärdighet och samvetsgrannhet 
 
Validitet och reliabilitet är begrepp som diskuteras i sammanhanget av rimlighet och 
trovärdighet vid en kvalitativ undersökning och är i hög grad beroende av forskarens förmåga 
att använda metoden, av forskarens känslighet för det undersökta och forskarens integritet. 
(Patton, 1990) 
 
Resultatets rimlighet är knutet till forskarens intention med undersökningen och sambandet 
mellan detta och val av metod. Det bör föreligga en rimlighet i att det som beskrivs faktiskt 
visar den verklighet som undersökningen säger sig vilja uppvisa. (Patel & Tabelius, 1987) 
Metod bör alltså väljas utifrån den sannolikhet att den kan mäta det som är tänkt att mätas. Då 
det var den personliga upplevelsen av den egna situationen jag ville undersöka anser jag att en 
kvalitativ metod i form av intervjuer är relevant i detta sammanhang. Mitt främsta instrument 
för att mäta det jag avsett undersöka är intervjuguiden som lägger grund till resultatet. I 
utformningen av denna ansträngde jag mig att formulera frågor jag trodde skulle ge svar som 
motsvarade min problemformulering. Min egen förförståelse av ämnet låg till grund för 
frågorna. I efterhand hade jag önskat att jag formulerat vissa frågor lite annorlunda men alla 
hade till syfte att klargöra respondenternas tankar kring kompetensutveckling, medarbetare 
och ledarskap vilket jag upplever att de gjorde.  
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Trovärdighet relateras till insamling och tolkning av det kvalitativa materialet. I en kvalitativ 
undersökning använder forskaren sig själv som tolkningsinstrument vilket kan leda till 
felbedömningar beroende på dennes inställning och upplevelse av det undersökta. Vidare kan 
den s.k. intervjueffekten, då intervjupersonen svarar i linje med det han eller hon tror 
forskaren vill höra, ha effekt på resultatet och ge en snedvriden bild av verkligheten. Det 
fanns tendenser till detta vid ett par av intervjuerna men jag bedömer ändå att respondenternas 
tankar och attityder lös igenom på ett sätt som inte fick mig att tvivla på om resultatet var 
trovärdigt. Genom att vara konsekvent i sättet att bedriva intervjuerna och behandla materialet 
har jag försökt minimera risken att slumpmässiga faktorer skulle kunna få någon avgörande 
effekt på resultatet. Beskrivningarna av vilka övervägande jag har gjort i förhållande till 
arbetsgång och analys har till syfte visa att samvetsgrannhet har varit ett av kriterierna för att 
säkerställa uppsatsens kvalité. (Patel & Tabelius, 1997) 
 
3.7 Etik 
 
I en undersökning som involverar enskilda individer bör hänsyn tas till hur dessa personer 
skyddas i framställningen. Detta är viktigt framförallt eftersom intervjupersonerna kan 
drabbas som grupp eller som individer av det framkomna resultatet. Konsekvensen av att 
anpassa resultatet i förhållande till etiska principer kan bli att det påverkar validiteten.  
Jag har valt att inte redovisa resultatet av intervjun med Vd då jag därigenom inte skulle 
kunna uppfylla den diskretion jag har utlovat. (Staffan Larsson i Starrin & Svensson, 1994)  
Vid intervjuerna utlovades att intervjuperson och företag skulle behandlas konfidentiellt. För 
att uppfylla detta angav jag fingerade könsneutrala namn på de dokument jag sparade efter 
transkriptionen. Tanken var att samma namn skulle användas i resultatredovisningen men 
med tanke på den lilla population gruppen utgör skulle det kanske gå att identifiera dem i alla 
fall. Som en extra försiktighetsåtgärd valde jag att utesluta namnen ur resultatet helt och 
hållet. Vidare är det viktigt att intervjupersonen själv samtycker till intervjun och under 
intervjun själv tar ställning till vilka frågor som skall besvaras. Detta påpekade jag inför varje 
intervjutillfälle. Vid ett tillfälle pressade jag dessvärre en intervjuperson att svara på en fråga 
som denne helst ville undvika. Denna situation uppstod för att personen uppfattade frågan 
som specifik istället för allmän. Med min kunskap om företaget förstod jag vad personen 
syftade på men frågade om det inte gick att svara i allmänna termer utan att beröra den 
specifika situationen. Tyvärr förstod intervjupersonen inte omformuleringen utan svarade i 
sak, trots stor motvilja. Jag har valt att bortse från tolkning och redovisning av det specifika 
svar i resultatet. (Holme & Solvang, 1997) 
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3.8 Metoddiskussion 
 
Valet av en kvalitativ intervjumetod för att bedriva undersökningen faller tillbaka på det 
uttalade syftet att undersöka respondenternas attityder och tankar. Min bedömning är att det är 
en tillförlitlig metod i denna avsikt och därför ett adekvat val. Vidare ville jag undersöka om 
förutsättningarna fanns för att ett modernt ledarskap skulle kunna bedrivas. Här föreligger en 
problematik i förhållande till valet av avgränsningar. Koncentration på individperspektivet 
innebär att endast de individuella förutsättningarna har kunnat undersökas och analyseras. 
Problematiseringen tar sin utgångspunkt i omvärldsperspektivet varför jag upplever det som 
en brist att inte ha följt ledet via organisationsperspektivet. För en heltäckande bild av 
förutsättningarna för om respondenterna skulle kunna bedriva ett modernt ledarskap hade det 
varit önskvärt att även undersöka organisationens struktur och företagskulturen.  
 
I syftet låg en önskan om att kunna bedöma om ett modernt ledarskap bedrivs av 
respondenterna. Genom det framkomna resultatet bedömer jag det inte som troligt men den 
valda metoden är egentligen inte tillräcklig för att göra en utförlig analys av detta. Eftersom 
syftet förflyttas från att undersöka vad respondenterna upplever att de gör till att undersöka 
vad de faktiskt gör hade denna del av syftet vunnit på kompletterande metodval för att helt 
uppfyllas. Genom observationer och intervjuer med medarbetarna tror jag tillförlitligheten i 
denna del av resultatet hade blivit högre. Det var min ursprungliga intention att komplettera 
undersökningen med flera metodval men uppsatsens tänkta omfång och den begränsade 
tidsperiod som trots allt hör samman med denna typ av arbete innebar att jag fick skrinlägga 
dessa ambitioner eftersom de inte var realistiska. Till trots av denna brist vill jag ändå hävda 
att resultatet ger en bra bild av hur respondenterna säger sig fungera i sin roll vilket sedan har 
blivit min sak att tolka och analysera. Jag finner därför att vald metod har varit tillräcklig för 
att uppfylla huvudsyftet med uppsatsen på ett tillfredställande sätt. 
 
Om jag hade valt att helt fokusera på förhållandet mellan tanke och handling, om jag främst 
hade velat mäta om intervjupersonerna agerar som de säger att de gör hade undersökningen 
krävt kompletterande metoder. Intervjuer med medarbetarna hade kunnat tillföra ytterligare en 
bild av hur intervjupersonerna agerar som hade kunnat ställas mot deras egen utsago och 
uppfattning om sitt agerande. I kombination med observation av intervjupersonerna tror jag 
att undersökningen hade blivit mer heltäckande. 
 
Jag upplevde att hänsyn till de etiska aspekterna, att skydda respondenternas konfidentialitet, 
delvis hämmade analysen. För att uppfylla de löften jag gett var jag tvungen att utesluta 
resultatet av intervjun med Vd:n eftersom det inte hade kunnat redovisas i grupp med 
avdelningscheferna och en redovisning separat hade pekat ut respondenten mot sin vilja. 
Vidare har inte heller bakgrundsvariabler till enskilda respondenters svar kunnat belysas i 
analysen eftersom de då i framställningen hade blivit identifierbara. Den personliga 
bakgrunden och andra omständigheter knutna till respondenterna hade i samband med 
analysen säkert gett en rikare bild av och genererat en större förståelse för respondenternas 
inställning och agerande. 



 21

4. RESULTAT 
Resultatet är presenterat genom olika teman som blev signifikanta vid resultatanalysen. Jag 
har försökt synliggöra strukturer och förhållningssätt mot bakgrund av mitt syfte.  
 
4.1 Rollen som avdelningschef 
 
I samtalen med avdelningscheferna blev det tydligt att deras uppgift är komplex. 
Arbetsbördan verkar vara tung och tidskrävande. Avdelningscheferna har krav på sig både 
från VD:s sida och från medarbetarnas sida och ett ansvar gentemot båda parter. De slits 
mellan att agera ledare och hinna med sina egna operativa uppgifter. Tre av respondenterna 
tycktes se sin uppgift som avdelningschef som tudelad. Dels handlar det om att arbeta med 
praktiska uppgifter på avdelningen, driva affärsprojekt och praktiskt planera för framtida 
aktiviteter. Samtidigt har de egna operativa uppgifter och ersätter dessutom medarbetare vid 
arbetstoppar och oförutsedda händelser i relation till bemanningsplaneringen. Den andra sidan 
av rollen är den som gäller personal och personaladministration. Det handlar om allt från 
semesteransökningar, terminalglasögon och rekrytering till att entusiasmera personalen, 
motivera dem och handleda dem i deras arbete. Att aktivt arbeta med 
kompetensutvecklingsplaner på grupp och individnivå, tycks vara en relativt liten del av 
arbetet. Den fjärde respondenten tycks inte se det som sin uppgift att arbeta aktivt med 
personalen, varken operativt eller utvecklingsmässigt. Förvisso nämns personalutveckling 
som någonting personen kanske egentligen borde arbeta med men det faller bort på grund av 
tidsbrist. Istället prioriteras byggandet av systematik och rutiner, budgetering och 
prognosarbete. Allt i syftet att nå effektivitet. 
 
4.2 Syn på ledarskap 
 
Det finns skillnader i respondenternas syn på ledarskap men vissa grundläggande åsikter har 
de gemensamt. I rollen som ledare är det viktigt att ha en helhetssyn på och en kontroll över 
det som händer. Ledaren skall gå i spetsen och leda medarbetarna mot målen. Det är viktigt 
att ledaren är målmedveten. ” Att leda andra utan att säga till dem exakt hur de skall lösa 
uppgiften. Och jag kan säga att det här är inom räckhåll för våra gemensamma krafter och 
det här är vårt mål.”. 
 
Verktyget för att nå målen menar de tre respondenterna som ser det som sin uppgift att arbeta 
aktivt med personalen är vad de kallar coachning. Synen på vad coachning innebär skiljer sig 
lite dem emellan men gemensamt är att alla tre ser det som ett medel att driva medarbetarna 
framåt mot uppsatta mål och få medarbetarna att fungera som ett team på avdelningen. 
Skillnaden är att någon ser det som ett medel att utveckla medarbetarna till att ta egna beslut 
och ta mer ansvar medan en annan ser det som ett medel att klargöra instruktioner och 
entusiasmera dem för trivselns skull. En tredje verkar ha en mix av dessa två förhållningssätt. 
 
Vidare anser samtliga respondenter att det är viktigt att ledaren är lyhörd. De säger sig alla 
lyssna på medarbetarna och deras idéer. Beslut om vad som skall genomföras förefaller nästan 
uteslutande tas av ledarna även om de kan vara öppna för medarbetarnas idéer om på vilket 
sätt det skall genomföras. Flera uttrycker att de lyssnar på medarbetarna men sedan väljer att 
ta besluten efter eget huvud.  
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Förklaringen till detta är b la att de anser att de har en helhetsbild som medarbetarna saknar. 
Någon förklarar det med att ansvaret är deras och alltså måste beslutet vara det också.  
 
Att känna engagemang för arbetet är viktigt inte minst för att kunna entusiasmera 
medarbetarna och skapa en positiv atmosfär. Två av respondenterna påpekar vikten av att ha 
en god relation till medarbetarna. De har en holistisk syn på medarbetarna som människor och 
menar att empati är en viktig komponent i ledarskapet. Medarbetarna skall känna förtroende 
för ledaren och kunna ventilera inte bara sina arbetsmässiga bekymmer utan också privata. 
För att denna förtrolighet skall uppstå krävs tillgänglighet av ledaren, inte bara fysisk utan 
mental och emotionell. ”Tillgänglighet är viktigt. Man skall kunna lita på att tillgängligheten 
inte bara är fysisk utan har jag ett bekymmer skall jag kunna komma med detta.”  
 
En ledare skall vara bestämd och ge klara direktiv anser en respondent. Detta för att skapa 
tydlighet och ordning för att i slutändan lättare kunna förmedla mål och strategier. I likhet 
med en annan av respondenterna anser denna person att det ligger i ledarens roll att förmedla 
en vision att arbeta utifrån för att nå målen. Respondenten menar att det ytterst handlar om 
förtroende för ledaren om medarbetarna skall acceptera visionen. Det är en grundläggande 
egenskap för ledaren att kunna förmedla en vision eller idé på ett sätt som finner acceptans. 
”En bra ledare är någon som kan sälja in någonting, kvittar hur tokigt det är.” 
 
De två övriga respondenterna talar båda om vikten av att de på ett bra sätt kan förklara målen 
och förankra dem ute på avdelningarna men verkar ha en mer praktisk syn på denna uppgift. 
De tycks inte se sig själva som visionärer i samma grad. 
 
Gällande det egna ledarskapet känner två av respondenterna att det är en fördel att de har 
arbetat med samma eller liknande uppgifter som medarbetarna. De menar att de dels är till 
praktisk hjälp och dels har en djupare förståelse för den problematik som medarbetarna 
brottas med. De menar att det medför respekt för den egna personen då medarbetarna vet att 
de kan relatera till detaljer och uppgifter. En av de andra respondenterna har enligt egen 
utsago en dålig detaljkunskap och anser inte heller att den är nödvändig för arbetet som 
avdelningschef även om respondenten säger sig vilja lära sig mer om detaljerna för att 
tillmötesgå de medarbetare som upplever detta som en brist. Respondenten har inget naturligt 
intresse för administration utan försöker istället fokusera sitt ledarskap kring teambuildning 
och coachning. Att avsaknaden av detaljkunskaper upplevs som en brist av medarbetarna tror 
respondenten beror på att medarbetarna kanske tidigare har haft detaljstyrande chefer som i 
hög grad har instruerat dem. Målet är att få dem att agera mer självständigt och ansvarsfullt. 
 
Ödmjukhet och prestigelöshet anses vara viktiga egenskaper hos en ledare. Majoriteten av 
respondenterna förefaller vara relationsinriktade i sitt ledarskap. Respondenterna nämner 
neutralitet, i mening att inte ha favoriter och behandla medarbetarna olika beroende på hur 
mycket de tycker om dem, som viktigt. Det tycks finnas en oro att inte upplevas som rättvis. 
På förfrågan om det fanns skillnader i deras sätt att leda beroende på person eller uppgift 
verkade några uppfatta det som en fråga om brist på rättvisa. ” Nu tar jag upp det där med 
neutralitet igen. Man skulle egentligen önska att man var väldigt konsekvent hela tiden i sitt 
ledarskap men det skulle jag inte kunna säga att jag är. Det tror jag inte att någon är. Det är 
en bra ambition. Men det är klart att man lägger ribban olika högt och det har att göra med 
vilken bedömning man har av den här personen”  
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En annan respondent: 
 
”Jag har inga speciella favoriter utan alla är lika rangordnade. Om man säger så här. Jag 
har några som är gravida. Då tar man det på ett litet annat sätt. Man vet att kvinnan är lite 
känslig då.” 
 
Just detta med medarbetarnas känslighet som utgångspunkt för ledarbeteendet går igen hos 
samtliga. De är i denna aspekt personinriktade och försöker ”känna av” personen genom att se 
hur de tar olika situationer och hur de reagerar. De sätter detta i relation till graden av ansvar 
medarbetaren är villig och förmögen att ta. Vissa kan man överlåta mycket ansvar till, andra 
får man ta det lite mer stegvis med och låta det ta tid. Någon beskriver det som en fråga om 
utveckling, ansvar och mognad. Samma person hade tidigare en tendens att lämna över för 
mycket ansvar för snabbt men har upptäckt att det inte fungerar och försöker modifiera detta 
beteende. 
 
4.3 Motivation i arbetet 
 
Gemensamt för alla fyra respondenter är att de upplever sitt arbete som roligt och 
stimulerande. Alla tycks drivas av ett behov av självförverkligande och en känsla av att deras 
arbete har status och medför respekt. Det finns en tillfredställelse i att kunna påverka 
resultaten. De finner det tillfredställande och roligt att göra affärer och på andra sätt påverka 
de ekonomiska resultaten. Problemlösning ses som en rolig och utmanande del av arbetet.  
”Jag tycker om när det är lite tokigt och rörigt att ordna upp grejor, jag blir verkligen 
stimulerad av det.”  
 
Tre av respondenterna pekar på att branschen i sig är rolig att arbeta i. Det är en internationell 
miljö med ständig rörelse. Samma personer påtalar också den motivation och glädje de finner 
i sin relation till medarbetarna och den tillfredställelse de finner i att kunna påverka enskilda 
individer och gruppen att fungera på ett bra sätt på arbetsplatsen. ”Jag tycker det är trevligt 
med människor, jag tycker personal är roligt egentligen. Det är väl en grundförutsättning”.  
En annan respondent:” Man kan påverka en person att fungera i grupp eller få den personen 
att tänka annorlunda. En person som är väldigt negativ till exempel som då smittar av sig hur 
mycket som helst på övriga gruppen. Att man då ser förändringen i saker. Det är väl det som 
är min motivation.”  
 
Den fjärde personen motiveras av att skapa funktionalitet och menar att ett fungerade system 
medför nöjda medarbetare. Samma respondent nämner inte medarbetarkontakten i sig som en 
motivationsfaktor.  
 
När det kommer till synen på medarbetarnas motivation skiljer den sig en del från synen på 
den egna motivationen. Samtliga respondenter har en förhoppning om att branschen i sig 
fungerar som en motivationsfaktor för medarbetarna på ett liknande sätt som den motiverar 
merparten av respondenterna. För många medarbetare medför arbetet en del studieresor 
utomlands vilket ses lite som en bonus och morot från ledarnas sida. Att kunna utföra sina 
uppgifter på ett bra sätt och därigenom känna sig nöjd tror respondenterna är kärnan i 
medarbetarnas arbetsmotivation. Till skillnad från synen på det egna ledarskapet där 
utmaningen och självförverkligandet står i centrum ser respondenterna trygghet och trivsel 
som den främsta motivationsfaktorn för medarbetarna.  
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I begreppet trygghet ingår här både yttre faktorer som anställningstrygghet, men också inre 
faktorer som trygghet i att kunna sina uppgifter. Någon menar att medarbetarna strävar efter 
att lära sig sköta sina uppgifter på ett bra men rutinmässigt sätt för att lägga energi på det 
privata planet. En annan respondent reflekterar över medarbetarnas möjlighet eller brist på 
möjlighet till utveckling och självförverkligande och säger att företaget hittills har misslyckats 
med vidareutveckling av de som vill framåt och uppåt. En tredje återkommer ett flertal gånger 
till trygghetsfaktorn och verkar också se det som sitt viktigaste mål att skapa just trygghet på 
avdelningen för medarbetarna. Trygghet ses som den viktigaste motivationsfaktorn för 
flertalet av medarbetarna då de anses sakna ambitioner och inte ”vill vidare”. Flertalet 
respondenter tycks se familj och barn som orsak till medarbetarnas brist på behov av andra 
motivationsfaktorer än trygghet. Man menar helt enkelt att det finns ”annat i livet” för dessa 
medarbetare än självförverkligande på ett yrkesmässigt plan.  
 
4.4 Syn på kompetensutveckling 
 
Kompetens ses överlag som kvalifikationer att lösa arbetsuppgiften. Några nämner andra 
typer av kompetens vid förfrågan om definiering av begreppet men det verkar råda konsensus 
om att det tunga inslaget rör sig om förmåga att lösa uppgiften genom gedigna 
detaljkunskaper även om andra inslag kan vara av betydelse. ” Social kompetens det är bara 
att man är duktig på att kommunicera med människor och skapa positiva vibrationer och det 
är ju ingenting som du kan, det är i alla fall inte tillräckliga kunskaper för att sköta ett jobb. 
Men det är en viktig beståndsdel som du behöver ha för att sköta ditt jobb”   
 
Avdelningscheferna tenderar att omtala sina medarbetare som duktiga och kompetenta om de 
har tillräckliga och goda detaljkunskaper även om andra bitar som ansvar, samarbetsförmåga 
och initiativförmåga är mindre bra eller bristfälliga. Dessa förmågor verkar inte ses i relation 
till begreppet kompetens. Kompetens sett som kvalifikation dominerar även respondenternas 
syn på kompetensutveckling. Syftet med att bedriva kompetensutveckling är att höja 
medarbetarnas förmåga att lösa de fasta givna uppgifterna på ett tillfredställande sätt. Man vill 
tillföra kunskaper som hjälper medarbetarna att klara av sina uppgifter. En av respondenterna 
skiljer sig på denna punkt och tycks ha en mer holistisk syn på lärande och utveckling som 
inte begränsas av synen på kompetensutveckling till endast att handla om uppgiftsorienterade 
kvalifikationshöjande åtgärder. ” Någon kan komma och säga att jag skulle vilja studera 
franska. Ja, kanon, då måste vi se till att du gör det. Och någon annan tangerar nog 
kompetensutveckling trots allt, någon annan som hade mått lite dåligt hade chansen att gå 
någon Tai chi behandling under en viss period. Det tycker jag också är bra. Allt lärande 
använder man sig av i en eller annan situation” 
 
Överlag styr medarbetarnas uppgifter behovet av kompetensutveckling. 
Kompetensutvecklingsåtgärderna, med undantag av sporadiska självinitierade individbaserade 
insatser, blir således ett svar på vad som uppfattas som allmänna kvalifikationskrav. 
Avdelningscheferna eftersträvar att ”få upp kompetensen” till en viss nivå. Någon påpekar att 
det är viktigt att alla eller åtminstone flera på avdelningen har kunskap om och kompetens nog 
att lösa varandras uppgifter annars blir avdelningen alldeles för sårbar i fall av sjukdom eller 
annan frånvaro. Det förefaller som det finns en problematik mellan att agera för 
kompetensutveckling kollektivt och individuellt. Det finns tecken på att det ses som självklart 
att alla som arbetar med samma uppgift deltar i samma utvecklingsåtgärder oavsett individens 
behov och tidigare kunskaper. 
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”Märker jag att det börjar fallera lite grand här så lägger jag nivån lite lägre även om jag 
vet att vissa personer kan detta, kanske tycker att det är löjligt att lyssna på detta. Men jag 
vill det för att de skall ta del ut av det.”   
 
Respondenten eftersträvar en jämn kompetens på sin avdelning och försöker uppnå detta med 
informativa möten och föreläsningar från samarbetspartners. Obalans uppstår när 
medarbetarna utvecklas i olika takt. Detta medför att nivån läggs utifrån de som kan minst för 
att de skall öka sin kompetens inom det givna området medan de som redan har kompetensen 
inte utmanas eller utvecklas av åtgärden. 
 
” Tyvärr så är det så att vissa utvecklas lite snabbare i vissa bitar. Vi tar kanske en lördag 
där vi går igenom vissa punkter och jag vet att det är basic för vissa men överkurs för andra” 
- Men alla är alltid med? 
”Ja ja” 
- På samma nivå? 
”Ja. Det är de. Självklart!” 
 
Det förefaller finnas praktiska och medvetandebaserade hinder för att anpassning av åtgärder 
skall ske individuellt för varje medarbetare. Det verkar inte heller vara en problematik som 
avdelningscheferna reflekterar över i dessa sammanhang. Däremot är flera noga med att 
påpeka vid förfrågan om deras egen kompetensutveckling att de inte skulle vilja genomgå 
samma utvecklingsprogram som kollegorna i ledningsgruppen eller åtminstone inte som 
grupp eftersom de är olika som individer, har olika erfarenheter och således olika behov. 
 
På förfråga om hur avdelningscheferna arbetar med sin egen kompetensutveckling påtalas att 
några utvecklingsåtgärder för dem som ledare inte bedrivs från företagets sida. Någon har 
uttalat en önskan om att få delta i någon form av ledarskapsutveckling men det har än så länge 
inte blivit av. De flesta verkar noga med att följa med i vad som händer i världen och 
branschen genom att se på nyheter, läsa tidningar och fackpress. Ett par av respondenterna 
använder sig av självstudiematerial och ”cases” för att på så sätt arbeta med sitt lärande. En 
säger sig inte alls arbeta med sin kompetensutveckling för tillfället.  
 
Samtliga uttrycker ett behov av att bli bättre som ledare. Två respondenter skulle gärna delta i 
något utbildningsprogram om ledarskap. Alla respondenterna har det gemensamt att de känner 
sig för praktiskt involverade i det operativa arbetet och anser sig vara för styrande i 
detaljbeslut. De uttrycker en önskan om att reducera denna sida för att kunna frigöra tid att 
ägna åt vad någon kallar faktiskt ledarskapsarbete. Planering, personalutveckling och 
målstrategibyggande är några av de komponenter som ses som faktiskt ledarskapsarbete. 
Några har svårt att släppa kontrollen och delegera medan någon annan har varit för snabb med 
att delegera och utdela ansvar. De vill lära sig att gradvis släppa kontrollen och delegera fullt 
ut när tiden är mogen. Som tidigare nämnt tycks ledarnas syn på utgångspunkten för 
medarbetarnas agerande vara de personliga egenskaperna hos individen och de mekanismer 
som styr dem. En av respondenterna uttalar en önskan om att lära sig mer om detta för att 
kunna styra på rätt sätt beroende på person.  
 
Medarbetarsamtal ses som ett viktigt verktyg i relationen mellan ledare och medarbetare. De 
upplevs dock som tunga och tidskrävande att genomföra. Inriktningen på samtalen är 
framförallt relationer och trivsel men kompetensutveckling är också en del av agendan under 
dessa samtal. Ingen av dem verkar arbeta med strukturerade individuella utvecklingsplaner.  
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Någon nämner att individuella mål sätts upp för dennes medarbetare men det rör sig om 
prestationsmål snarare än utvecklingsmål. Flera säger sig vilja ha ut mer av samtalen än de får 
idag.  
 
Det framkommer under intervjuerna att både ledare och medarbetare ser sina regelbundna 
avdelningsmöten som extremt viktiga. Utöver praktisk avstämning inom gruppen ges här en 
möjlighet till kommunikation och diskussion. Några uppfattar mötena som tidskrävande och 
på så sätt ineffektiva men understryker att de är viktiga för medarbetarna. 
 
Då samtliga ingår i ledningsgruppen där man arbetar med frågor som rör ledningen av 
företaget fann jag det relevant att fråga hur stort utrymme ledarskapsfrågorna får i detta 
forum. En respondent svarade att de vanligtvis inte får något utrymme alls medan en annan 
tyckte att det diskuterades mycket. En tredje uttrycker det som att det inte diskuteras så 
mycket som det borde. De diskussioner som förs handlar om hur arbetet går ute på 
avdelningarna. Är det något som upplevs som problematiskt sker ett erfarenhetsutbyte. Man 
diskuterar situationen och stödjer den som har problem med råd baserat på den egna 
erfarenheten. Flera saknar dock någon form av program som dessa diskussioner kan omsättas 
i. Några av respondenterna berättade om en heldag där ledningsgruppen diskuterade och 
arbetade med strategier för att öka medarbetarnas trivsel. Detta verkar dock vara ett undantag 
i ledningsgruppens agenda som annars först och främst träffas för att avhandla operativa 
frågor och företagsstrategier med inriktning på affärsverksamheten. Ledningsgruppen ses inte 
som ett forum för lärande. 
  
4.5 Förutsättningar och hinder för utveckling 
 
Medarbetarna upplevs inte som särskilt utvecklingsbenägna. Någon direkt orsak till varför det 
är så anger respondenterna inte. Avdelningschefernas syn på medarbetarnas arbete verkar 
sammanfalla med hur de upplever medarbetarnas syn på arbetet. Denna syn innebär att 
medarbetarna är yrkesutövande individer som skall sköta sina arbetsuppgifter på många 
gånger prövade och givna sätt. Några av avdelningscheferna uttrycker frustration över vissa 
medarbetares brister i sitt sätt att sköta dessa uppgifter som på intet sätt är nya för dem. Några 
medarbetare tycks ovilliga att tänka själva utan frågar istället om allt. Flera respondenter 
sätter likhetstecken mellan förmåga att arbeta självständigt och att vara duktiga. Med detta 
som bakgrund torde det vara intressant att utveckla dessa medarbetare att bli mer 
självständiga men det verkar svårt att få en förändring i detta mönster. ”Vissa är inte 
intresserade av att bli självgående. Man kan komma en bit på vägen genom att puscha lite 
extra varje gång. Vissa är inte intresserade av att ha mer ansvar eller vara mer självgående. 
Vissa behöver, ursäkta uttrycket, daddas lite mera med.” 
 
Familjeliv, barn och graviditet är yttre faktorer som avdelningscheferna återkommer till i 
kontexten hinder på flera plan. Det förefaller som det enligt deras sätt att se det finns en 
motsättning mellan dessa faktorer och möjlighet och lust till utveckling. Flera uttrycker tankar 
som pekar på att de ser medarbetarens graviditet eller barn som en oberäknelig faktor som 
innebär att ambitioner måste skruvas ner både vad gäller uppgifter och utveckling. ”Då är vi 
inne på det här med apatin igen. Man får ändå komma ihåg att det är inte alla som har 
samma driv och det är inte alla som vill ha det. De har ett vardagsliv. Du kanske är 29 år, 
har småbarn hemma och är frånskild och får det nätt och jämnt att gå ihop på din lön på 
17.000 och vill gå hem klockan 17 för annars står ungarna och gråter på dagis. Det är tungt 
vägande skäl till att man inte vill engagera sig mer.”  
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Något annat än arbetet har högsta prioritet för dessa medarbetare. Flera respondenter tolkar 
detta som en brist på vilja till utveckling och ibland också en brist på möjlighet att delta i 
utvecklingsfrämjande aktiviteter. Flera nämner att aktiviteterna oftast sker på tid då 
medarbetaren annars skulle vara ledig, helger och kvällar, och då uppstår en konflikt i 
medarbetarnas önskan att delta och familjelivets måsten. ” Återigen den privata situationen, 
de som har barn hemma, det styr. Många kommer och säger att jag skulle egentligen vilja 
men i den situationen jag är i livet så kan jag inte. Och det köper jag - då envisas man inte.” 
 
Brist på tid är den omständighet som respondenterna anger som hinder för sin egen 
utveckling. Ingen av dem nämner egentligen några andra hinder för sin egen utveckling. Detta 
till trots tycker jag mig kunna utläsa ett svalt intresse eller insikt om behov av utveckling hos 
några av respondenterna. Allmänt finns en tendens att se sig som färdiga yrkesutövare i likhet 
med synen på medarbetarna snarare än som lärande individer. 
 
För att utveckling skall ske och åtgärder ha en gynnsam effekt måste viljan till utveckling 
finnas hos individen. Detta är något som flera respondenter påpekar. Någon ställer sig extra 
positiv till en situation vari medarbetaren inser sina utvecklingsbehov och själva tar initiativet 
till utveckling. Självinitierade utvecklingsåtgärder uppmuntras och genomförs om det finns en 
praktisk och en ekonomisk möjlighet. 
 
Respondenterna drar nytta av tidigare erfarenheter i sitt arbeta. De säger sig ha lärt mycket 
genom erfarenhet, särskilt misslyckanden. Vid förfrågan hur de använder erfarenheten rent 
konkret vid utformning av ett nytt projekt t ex är det ingen som kan förklara hur de går 
tillväga. Som någon uttrycker det är det bara något man vet. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
Jag har funnit att de resultat som framkommit om avdelningschefernas syn på ledarskap och 
den egna kompetensutvecklingen till stor del baseras på deras syn på motivation, utveckling 
och lärande varför jag har valt att initialt analysera dessa ämnesgrupper i syfte att kunna 
knyta dem till analys och diskussion av ämneskategorierna ledarskap och 
kompetensutveckling för ledare. 
 
 5.1 Motivation 
 
Det faktum att samtliga respondenter upplever sitt arbete som stimulerande och utmanande 
tyder på att de befinner sig på de högsta trappstegen i Maslows behovshierarki. (2.3.4; 4.3) De 
tycks få sitt behov av självförverkligande och status tillgodosett och finner en tillfredställelse i 
detta. Det finns en drivenhet att leda och föra saker framåt och de ser en möjlighet att påverka 
gruppen även om detta görs på olika sätt och med olika infallsvinklar dem emellan. Som ett 
utslag av synen på medarbetarnas arbetsmotivation verkar samtliga arbeta för att skapa 
trygghet och trivsel som förefaller att vara de ur ledarnas synvinkel viktigaste faktorer för 
medarbetarnas arbetsmotivation.(4.3) Avdelningscheferna strävar efter att uppfylla 
trygghetsbehovet hos sina medarbetare. Detta kommer t ex till uttryck genom att de fokuserar 
medarbetarsamtalen kring trivsel men också genom att resonera om sin egen roll som 
trygghetsskapande.(4.2; 4.3; 4.4) MacGregor (2.3.2) påtalar att redan uppfyllda behov upphör 
att vara eftersträvansvärda vilket i detta fall skulle kunna leda till otillfredsställelse hos 
medarbetarna då inte högre behov ovanför trygghetsbehovet ses som viktiga för 
medarbetarna. Respondenterna ser trygghetsbehovet som det ultimata för medarbetarna då de 
i stort finner dem ambitionslösa gällande utveckling och behov av självförverkligande på det 
arbetsmässiga planet. (4.3) 
 
Distinktionen mellan den egna motivationen och medarbetarnas kan jämföras med Herzbergs 
uppdelning av hygienfaktorer och motivationsfaktorer. (2.3.4) Ledarna fokuserar på att 
uppfylla hygienfaktorerna för att medarbetarna skall känna trivsel men strävar själva efter 
motivationsfaktorerna för att känna tillfredställelse.(4.3) Föränderligheten inom företaget är 
hög vilket möjligtvis kan utgöra ett hinder i det eftersträvna trygghetsskapandet. Kanske når 
man aldrig riktigt att uppfylla hygienfaktorerna som är en förutsättning för att 
motivationsfaktorerna sedan ska kunna uppfyllas. Detta kan vara en förklaring till att behovet 
av självförverkligande bland personalen ses som marginellt och att det som en konsekvens av 
detta och den ständiga turbulensen inte direkt arbetas aktivt med detta genom 
företagsstrategier, utvecklingsplaner och program. (4.4) 
 
5.2 Kompetensutveckling och lärande 
 
Ellström gör en distinktion mellan begreppen kvalifikation och kompetens (2.5.4). Det blev 
tydligt under intervjuerna att respondenterna först och främst såg kompetensbegreppet som 
innefattande kvalifikationer och kunskap om detaljer. Resultatet visar att merparten av 
respondenterna utgick från uppgiften då behov av kompetensutveckling diskuterades.(4.4) 
Således begränsades synen på kompetensutveckling till att endast omfatta 
kvalifikationsutveckling. Detta är vad Ellström beskriver som ett anpassningsinriktat lärande 
och Argyris som ett single-loop-lärande. (2.5.2)  
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Den passivitet som respondenterna upplever från vissa av medarbetarna skulle kunna vara ett 
utslag av att det är ett anpassningsinriktat lärande som eftersträvas istället för ett 
utvecklingsinriktat lärande där medarbetarna skulle ha handlingsutrymme att identifiera och 
skapa uppgiften. (4.4; 4.5) En av respondenterna skiljer sig något i synen på lärande och 
menar att allt lärande kommer till användning någon gång och man därför inte bör ha en för 
snäv syn på vad som kan vara nödvändiga kunskaper för medarbetarna. Respondenten har en 
positiv inställning till medarbetarnas vilja till lärande oavsett om det har någon direkt 
koppling till uppgiften eller inte. Detta tyder på att respondenten i alla fall delvis har ett 
utvecklingsinriktat perspektiv på lärande i arbetslivet. (4.4) 
 
I den mån respondenterna arbetar med kompetensutveckling är det mestadels genom 
punktinsatser för gruppen i syfte att höja kvalifikationer. Då respondenterna är rädda för att 
upplevas som orättvisa och icke konsekventa i sitt ledarskap tenderar de att inte lägga vikt vid 
de individuella behoven hos medarbetarna.(4.2; 4.4) Ingen av respondenterna talar heller om 
kompetensutnyttjande i den mening som Ellström beskriver (2.5.5) . Sociala relationer och 
engagemang är för merparten av respondenterna viktigt i förhållandet till medarbetarna. Syftet 
med detta är att skapa trygghet och trivsel snarare än att verka för kompetensutveckling och 
en lärande organisation.(4.3; 4.4) Ur ett perspektiv av den självförverkligande människan 
bygger kompetensutveckling på en inneboende vilja hos individen att utvecklas. (2.5.5) Då 
inte respondenterna ser självförverkligande som ett uttalat behov bland medarbetarna torde 
det också vara svårt att ha detta perspektiv på medarbetarnas kompetensutveckling. I sin 
inställning till motivation, behov och lärande har respondenterna med mycket liten avvikelse 
ett teknisktrationellt perspektiv på kompetensutveckling. 
 
5.2.1 Hinder och förutsättningar för utveckling och lärande 
Respondenterna tycks se både sig själva och sina medarbetare som färdiga yrkesutövare 
snarare än lärande individer. I denna självbild ingår således inte lärande som en naturlig del. 
Maslow tar upp just den egna självbilden som hinder för utveckling. Då individen ställs inför 
något nytt och okänt tvingas individen att exponera sidor av sig själv som hon kanske inte vill 
visa upp för omvärlden. En känsla av tillkortakommande och ångest kan uppstå i en 
lärsituation vilket leder till att känslan av att tryggheten minskar vilket är nödvändigt för att 
utveckling skall ske. (2.5.1) Respondenterna ser det som extremt viktigt att fylla och 
upprätthålla trygghetskänslan hos medarbetarna och strävar efter detta snarare än utveckling 
vilket utgör ett hinder för lärande. 
 
Upprepade gånger pekar respondenterna på den privata situationen, familjeliv och barn som 
stora hinder för utveckling på det yrkesmässiga planet.(4.2; 4.3; 4.5) Svaret går delvis att 
finna i de krav de ställer på medarbetarnas vilja eller förmåga att offra sin lediga tid för att 
utvecklas. Utvecklingsaktiviteter verkar ofta genomföras på tid då medarbetarna annars skulle 
varit ledig. Utmaningen för ledarna torde ligga i att finna vägar att utforma arbetsplats och 
utveckling av medarbetarna på ett sätt som ligger inom ramen för den egentliga arbetstiden. 
Skulle detta göras skulle också det som de upplever som det största hindret för medarbetarnas 
utveckling försvinna. Möjligen skulle andra hinder uppstå och upptäckas som skulle utgöra en 
pedagogisk utmaning snarare än en praktisk.  
 
Kompetensutveckling ur ett perspektiv av den självförverkligande människan kan ses som 
integrerad i individen. (2.5.5) Detta skulle i förlängningen kunna innebära att en uppdelning 
mellan den personliga och den arbetsmässiga utvecklingen suddas ut. I dagsläget förefaller det 
dock inte som om det från merparten av respondenternas sida finns en holistisk syn på lärande 
och utveckling varför det nog inte heller går att förvänta sig av medarbetarna.  
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Detta skulle kunna vara en förklaring till den ovilja medarbetarna signalerar i fråga om 
utveckling. Är ledig tid en av de saker de måste sätta till kan priset te sig för högt. Enligt 
respondenterna finns det ett samband mellan bristande motivation till utveckling och 
självförverkligande och den privata situationen. De menar att de som har familj inte har lust 
eller ork att utvecklas yrkesmässigt utan får behovet av självförverkligande uppfyllda i det 
privata livet. Min tolkning är att de anser att familjen står för det individuella 
självförverkligandet medan arbetet står för ett yttre trygghetsbehov. 
 
Moxnes pekar på att individen måste uppleva det som skall läras som meningsfullt och själv 
initiera lärandet. (2.5.1) En av respondenterna påtalar samma sak och ställer sig särdeles 
positiv till medarbetarnas egna initiativ till utveckling.(4.4) Ellström talar om att det 
personliga engagemanget är en förutsättning för att lärande skall komma till stånd. (2.5.1) 
Respondenterna upplever inte medarbetarna överlag som utvecklingsbenägna. Dessutom 
verkar en del medarbetare oförmögna att ta egna initiativ och väljer istället att efterfråga 
instruktioner. (4.4; 4.5) Detta kan bero på brist på engagemang och brist på en känsla av 
meningsfullhet. Orsaken till dessa brister skulle kunna vara att uppgifterna i mångt och 
mycket verkar färdigformulerade. Målet med utveckling ses av merparten av respondenterna 
att vara en fråga om att skaffa sig kunskap för att lösa uppgifter och på så sätt nå uppställda 
mål.(4.2; 4.4) Således är det vad Ellström benämner som anpassningsinriktat lärande eller vad 
Argyris kallar ett single-loop lärande (2.5.2). Problemlösning ses som främsta källan till 
lärande. Respondenterna reflekterar inte över sitt eget lärande i situationen eller ifrågasätter 
den egna tanken varvid början till ett double-loop lärande kan sägas vara långt borta. 
 
Det motstånd och tillkortakommande respondenterna upplever från en del av medarbetarna 
kan kanske härledas till bristen på kontroll av utformning av uppgift, hur den skall lösas och 
hur lärandet som knyter an till detta skall ske. Som både Ellström och Argyris påpekar måste 
det innebära en utmaning att lösa uppgiften. Då självförverkligande inte ses som en del av 
medarbetarkollektivets motivation kan det tänkas att det inte ges chanser att formulera 
uppgifterna eller lösa dem på ett sätt som känns utmanande. Their påpekar faran med att som 
ledare ha för lågt ställda förväntningar på medarbetarnas kompetens. Medarbetare som inte 
känner att de utmanas på arbetsplatsen tenderar att söka utmaningen utanför arbetsplatsen. 
(2.5.1) Kanske kan det faktum att familj ses som ett hinder för yrkesmässig utveckling vara en 
självuppfyllande profetia där lågt ställda förväntningar från ledarnas sida leder till ointresse 
för arbetet och en fokusering på den privata utvecklingen för medarbetarna. Vidare kan det 
vara svårt för de medarbetare som tvingas delta i åtgärder som är anpassade för de som kan 
minst att finna motivation och engagemang i detta då åtgärderna inte är anpassade efter deras 
individuella behov. (4.4) De respondenter som säger sig vilja genomgå någon form av 
ledarutveckling påpekar att de har andra behov och erfarenheter än sina kollegor i 
ledningsgruppen och därför inte bör genomgå samma utbildning.(4.4) Det tyder på en insikt 
om lärande som ännu inte verkar vara överförd på hur de praktiskt agerar för sina 
medarbetares utveckling. 
 
Eftersom respondenterna upplever att avdelningsmötena är viktiga för både dem själva och 
medarbetarna kanske detta beror på att de känner att medarbetarnas engagemang ökar. Genom 
att det ges möjlighet till diskussion och reflektion bör också motivation och förståelse för 
arbetet öka. Respondenterna upplever mötena som tidskrävande och därigenom ineffektiva. 
(4.4) Detta kan möjligen härledas till respondenternas syn på effektivitet som en måttstock på 
att uträtta uppgifter och ”få saker gjorda”. De flesta av respondenterna anser att det är viktigt 
att vara lyhörd för medarbetarnas åsikter och idéer. De anser dock att det är deras uppgift att 
fatta beslut. (4.2) 
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Det som framkommer i diskussionerna på avdelningsmötena ligger ibland till grund för 
ledarnas beslut. (4.2; 4.4) Detta tyder på ett deltagande ledarskap i sin linda som skulle kunna 
utvecklas. Genom att dela beslutsprocessen med medarbetarna skulle engagemanget öka och 
med det effektiviteten. (2.4.4) I detta skulle en förskjutning mot ett utvecklingsinriktat lärande 
eller ett double-loop lärande förmodligen ske eftersom medarbetarna skulle ha större 
möjlighet att påverka beslut om mål och uppgift. 
 
 I ledningsgruppen sker ett erfarenhetsutbyte då någon stöter på patrull i sitt ledarskapsarbete. 
Genom att diskutera och reflektera över sina erfarenheter kring liknande situationer kan 
kollegorna i gruppen föra problematiken till ett mer abstrakt plan för att finna lösningar som 
kan provas på problemet.(4.4) Detta kan liknas vid vad Kolb beskriver som ett 
erfarenhetsbaserat lärande.(2.5.3) I övrigt verkar inte ledningsgruppen vara ett forum för 
utveckling eller lärande. Som Franzén påpekar används ledningsgruppen på en del företag till 
att arbeta med operativa frågor vilket också är fallet på det undersökta företaget. 
 
Alla respondenter talar om vikten av erfarenhet, hur mycket de har lärt sig av erfarenhet och 
hur de drar nytta av dessa kunskaper, särskilt då de misslyckande de har upplevt. De kan dock 
inte förklara hur de använder eller utnyttjar denna erfarenhet i en ny situation. (4.5) Schön 
menar att individen har en omedveten förmåga att använda lagrad kunskap i handling utan att 
en intellektuell process föregår handlingen vilket skulle kunna vara en förklaring till att 
respondenterna inte kan beskriva hur de går tillväga eller vad de har lärt i erfarenheten. (2.5.3) 
 
5.3 Ledarskap 
 
Merparten av respondenterna ser sin uppgift som tudelad. Arbetet har en strukturell karaktär 
såväl som en pedagogisk uppgift. Respondenter verkar se den strukturella delen som stommen 
i ledarskapet och det är också den som tidmässigt prioriteras. (4.1) I relation till det s.k. 
doktrinskiftet tyder detta på att de fokuserar på det som Arvonen beskriver som chefskap. 
Mintzberg påpekar förvisso att den strukturella delen av arbetet behövs för kontrollens skull 
även i ett ledarskap men jag finner ändå att respondenterna ser sig mer som strukturbärare än 
pedagoger eller visionärer. (2.4.1) Detta kan ha att göra med den egna bilden av vad 
ledarskap/chefskap innebär men också med de förväntningar som finns på dem både uppifrån 
och nerifrån i företaget. 
 
I och med doktrinskiftet förutsätts också en ny syn på människa och ledare ha antagits. 
Människan skall ses som en social och lärande individ och ledaren som en pedagog vars 
uppgift är att utforma möjligheter och leda individen i sitt lärande. Till trots av sina 
administrativa uppgifter skall ledaren fokusera på medarbetare och företagets utveckling i 
första hand. Sandberg och Targama menar att detta i praktiken innebär att ledarens uppgift 
inte längre är operativ eller instruerande utan rollen innebär att ledaren ägnar sin tid åt att 
utveckla medarbetarna i arbetssätt, relationer och kompetens. (2.4.1) I respondenternas 
framställning av vad arbetet som avdelningschef innebär framkom att de ägnar stor kraft och 
mycket tid åt det operativa och administrativa och mindre åt utveckling av medarbetarna och 
sig själva. Dock säger sig flera vilja få mer tid till just detta.(4.1; 4.4; 4.5) Det skulle kunna 
tyda på att de eftersträvar ett modernt ledarskap men att de helt enkelt inte förmår att frigöra 
tid att utveckla det. En konsekvens av detta skulle kunna vara en ond cirkel där ledaren inte 
verkar för utveckling av medarbetarna i någon större utsträckning vilket gör medarbetarna 
mer beroende av att ledaren arbetar detaljorienterat, operativt och instruerande.  



 32

Detta i sin tur leder till tidsbrist för ledarna och eftersom de enligt egen utsago prioriterar den 
pedagogiska sidan av arbetet lågt vad gäller tid och utrymme är det just denna bit som får ge 
vika för det som ses som absolut nödvändigt i arbetet. 
 
Inom det teknisktrationella perspektivet ses ett tillrättaläggande av de yttre omständigheterna 
som ett medel att påverka individens handlande. (2.3.1) Detta perspektiv sammanfaller i stort 
med en av respondenternas syn på sin roll och de medel personen använder för att försöka 
uppnå effektivitet.(4.2) För denna person är det strukturuppbyggande och rutinbyggande som 
utgör grunden för arbetet som ledare. Medarbetarna ses som objekt som skall ledas och 
motiveras genom fungerande system. De tre andra respondenterna är betydligt mer 
relationsinriktade i sin inställning vilket skulle kunna tyda på ett mer humanistiskt perspektiv. 
De säger sig vilja utveckla medarbetarna till självständiga ansvarstagande individer.(4.2; 4.4; 
4.5) Yukl menar att utveckling och handlingsutrymme för medarbetarna är signifikant för den 
relationsinriktade ledaren. (2.4.2) Respondenternas inställning påvisar inte tankar om 
människans sociala behov eller behov av meningsfullhet i arbetet utan verkar snarare falla 
tillbaka på en syn på arbetet som en uppgift som skall lösas snarare än en möjlighet till 
utveckling och självförverkligande. I sitt sätt att resonera om den egna rollen som 
kontrollerande och beslutsfattande tycker jag mig skönja en uppgiftsinriktning i ledarskapet 
(2.4.2). Respondenterna säger sig ha en helhetssyn som medarbetarna saknar och är därför de 
som vet bäst och bör ta besluten.(4.2) Detta omskriver Stogdill som kännetecken på ett 
auktoritärt ledarskap. (2.4.2) Således är även de övriga respondenterna i botten 
uppgiftsorienterade och handlar utifrån ett teknisktrationellt perspektiv.  
 
Paradoxen här är klar, å ena sidan säger sig dessa tre respondenter vilja utveckla medarbetarna 
till självständiga och ansvarstagande individer å andra sidan har de i sin inställning till b.l.a. 
motivation och lärande ett förhållningssätt som enligt teorin inte gynnar utveckling. Kanske 
finns förklaringen i att de inte tycks se självförverkligande och personlig utveckling som 
något självändamål. Målet är ju snarare att skapa trygghet och trivsel för att medarbetarna bäst 
skall kunna utföra sina uppgifter. Samtidigt poängterar flera respondenter vikten av en god 
relation till medarbetarna genom att visa dem stöd, empati och uppmärksamhet. Ett par av 
respondenterna talar också om förtroende och tillgänglighet och avslöjar på detta sätt en mer 
holistisk syn på relationen till arbetstagarna.(4.2) Detta skulle kunna tolkas som en partiell 
indelning där synen på uppgiften är sprungen ur ett teknisktrationellt perspektiv och synen på 
människan ur ett humanistiskt perspektiv.  
 
Oavsett om man väljer att kalla det moderna ledarskapet för pedagogiskt, visionärt eller 
konsultativt bygger det på ett förhållningssätt till den egna rollen och en syn på människan 
som skiljer sig från den mer traditionella chefens förhållningssätt. Genom att arbeta med b.l.a 
visionsförmedling kan ledaren skapa effektivitet eftersom konsekvensen av en väl genomförd 
process leder till ökad motivation och en känsla av meningsfullhet och förståelse bland 
medarbetarna. (2.4.5) Den moderne ledarens uppgift är att få medarbetarna att självständigt ta 
ställning till organisationen och uppgifterna och därigenom vara aktivt involverad i att forma 
målen. Respondenterna arbetar med målformulering och förankring av desamma i syfte att 
leda medarbetarna mot av dem uppställda mål. Ingen verkar eftersträva medarbetarnas 
ställningstagande till organisation och uppgifter. De verkar alla se det som ledarens uppgift att 
formulera målen och därefter försöka förankra dem.(4.2) Argyris påpekar att individens 
handlande utgår från hennes förståelse och vad hon själv finner meningsfullt. För den 
moderne ledaren är insikt om betydelse av förståelse grundläggande. (2.4.3) Att 
respondenterna aktivt arbetar med visionsförmedling och målförankring tyder på en insikt om 
vikten av påverkan och förståelse.  
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Den moderna ledaren arbetar genom handledning. (2.4.1) Flertalet respondenter använder sig 
av detta verktyg men syftet verkar skilja sig mellan den moderna ledaren och respondenterna 
vilket nog delvis kan härröras till deras syn på ledarskap. Den av respondenterna som starkast 
talade om sig själv som trygghetsbyggare använder också coachning i syfte att skapa trygghet 
och klargöra instruktioner. En annan av respondenterna uttalar ett svagt intresse för 
administration och dålig kunskap om medarbetarnas arbete på detaljnivå. Att personen väljer 
att fokusera på coachning och teambuildning tyder på en strävan efter att föra ett modernt 
ledarskap. Den av respondenterna som inte sa sig arbeta med coachning är inriktad på system 
och rutinbyggande och menar att det är så man bygger en fungerande arbetsplats för 
medarbetarna och därigenom skapar trivsel. (4.2) 
 
Då samtliga respondenter arbetar operativt ses tid som en bristvara. Flertalet uttrycker en vilja 
att ägna mer tid åt den pedagogiska sidan av ledarskapet men inte förmår göra detta då det 
finns strukturella och möjligen attitydmässiga hinder i vägen.(4.1; 4.4; 4.5) Uttalade eller 
outtalade krav både uppifrån och nerifrån organisationen på att ledarna skall arbeta operativt 
utgör förmodligen ett hinder till förändring liksom respondenternas attityd till motivation och 
lärande. Det förefaller finnas ett behov av kunskap och reflektion kring lärande, sociala 
processer och mänskliga mekanismer. 
 
5.4 Kompetensutveckling för ledare 
 
Respondenterna är mycket engagerade i sitt arbete och drivs av självförverkligande på ett 
yrkesmässigt plan samtidigt som de har handlingsutrymme att påverka sin uppgift och 
organisationens mål.(4.2; 4.3) Det förefaller som om det som Herzberg refererar till som 
hygienfaktorer är uppfyllt på företaget vad gäller ledarnas arbetssituation och således kan de 
sträva efter att uppfylla motivationsfaktorerna för egen del, vilket de också gör. (2.3.4) 
Sammantaget borgar de yttre förutsättningarna för en gynnsam utgångspunkt i relation till den 
egna utvecklingen.  
 
Wright och Taylor ser kompetensutveckling av ledare som en process där gammalt beteende 
skall ersättas av nytt. (2.5.6 ). Schein menar att det i en lärsituation är nödvändigt att 
praktisera överföring och öva det som lärs vilket innebär att den som lär måste se en stark 
koppling till hur kunskapen kan användas i den egna situationen och träna i den. (2.5.1) Syftet 
med dagens ledarskapsutveckling är att rusta ledaren att hantera sociala processer och ge 
kunskap om mänskliga mekanismer och lärande vilket i alla fall delvis också verkar vara vad 
respondenterna som säger sig vilja genomgå ett utbildningsprogram efterfrågar. (4.5) 
 
Kompetensutveckling ur ett perspektiv av ett modernt ledarskap innebär att ledaren lär sig 
förstå de mänskliga mekanismerna i syfte att påverka en läroprocess och en social process på 
arbetsplatsen. I sin syn på kompetens som kvalifikation, kompetensutveckling för anpassning 
och medarbetarnas behov finner jag det osannolikt att ett modernt ledarskap skulle kunna 
bedrivas utan en förändring i förhållningssätt till det ovannämnda. Ur ett tekniskt rationellt 
perspektiv är det uppgiften som styr behovet av kompetensutveckling. Eftersom mål och 
metod är givna gäller det att anpassa sig till dessa och skaffa sig de färdigheter som krävs för 
att uppfylla dem. (2.5.5) För respondenternas egen kompetensutveckling innebär det att de 
skall skaffa sig tillräckliga kunskaper för att klara sin uppgift som ledare. I dagsläget är den 
pedagogiska sidan av arbetet en liten del varför de inte behöver utveckla den nämnvärt för att 
anses klara sin uppgift på ett kompetent sätt.  
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Respondenterna säger sig alla vilja bli bättre som ledare, mindre detaljstyrande och mindre 
operativt involverade. Merparten arbetar dock inte aktivt med sitt eget lärande i någon större 
utsträckning. Några uttalar en önskan att delta i ett ledarutvecklingsprogram men verkar inte 
ha någon uttalad konkret plan för att förverkliga denna sagda önskan. Detta skulle kunna bero 
som de säger på tidsbrist men kanske också på det faktum att de alla ser den pedagogiska 
sidan av ledarskapet som något som kommer i andra hand efter de egentliga egna uppgifterna, 
inte bara tidsmässigt utan även statusmässigt. I synen på sig själva som yrkesutövare snarare 
än lärande individer kan ett hinder föreligga genom att de inte bara fokuserar på det operativa 
utan faktiskt undviker den pedagogiska biten som de säger att de vill lära sig mer om och 
utveckla. Detta kan ha flera orsaker, Argyris talar om ”espoused theories” som den 
handlingsteori individen säger sig handla utefter, vilket i det här fallet då skulle kunna vara en 
vilja att utvecklas som ledare medan det de egentligen omedvetet gör är att använda sig av 
”theories-in-use” som då skulle kunna innebära att de stärker sin operativa roll och kontrollen 
över uppgifterna. Detta för att skydda sig från att bege sig ut på oprövad mark genom att 
ändra sitt sätt att leda och i den process känna osäkerhet och tillkortakommande. (2.5.1) En 
annan orsak skulle kunna vara att de kanske i sin tur blir mer bekräftade och förstärkta av sin 
chef i vad de själva lyckas åstadkomma praktiskt och operativt snarare än pedagogiskt. 
 
Ledarskap ses numera som något som kan läras förutsatt att förståelse och engagemang kring 
frågorna finns. (2.4.2) En fråga i sammanhanget är på vilka premisser ledare väljs idag. Sker 
urvalet med tanke på tekniskt kunnande eller pedagogiskt kunnande? Om inte kompetens 
inom båda sidor finns vilken av dessa komponenter är då lättast att tillägna sig i en 
utbildningssituation? Kanske är det lättare att skaffa tekniska kvalifikationer än att ändra 
attityder och förhållningssätt. I ett fullt utvecklat modernt ledarskap arbetar ledaren med att 
utveckla arbetsplats, relationer och sociala processer. Alltså blir kunskapen om detta en större 
nödvändighet än det tekniska kunnandet men i relationen till medarbetarna ter sig fortfarande 
ett tekniskt kunnande som en nödvändighet. Flera respondenter upplever det som en fördel att 
de tidigare har arbetat med samma uppgifter som medarbetarna eftersom de känner att det 
föder respekt för dem. Dessutom påpekar den av respondenterna som anser sig ha för dålig 
detaljkunskap om uppgifterna att medarbetarna upplever detta som en brist. (4.2) Detta visar 
att man inte kan bortse från betydelsen av ledarens tekniska kunnande men i en situation där 
medarbetarna utvecklats till självständiga, ansvarstagande individer kan betydelsen kanske 
minska. 
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6 SLUTSATSER 
 
I uppsatsens syfte låg en önskan om att undersöka och analysera några ledares attityder och 
tankar kring ledarskap, lärande och kompetensutveckling i avsikt att avgöra om ett modernt 
ledarskap bedrivs eller förutsättningar finns för att det skulle kunna bedrivas. Resultatet visar 
att respondenterna ser den strukturella och administrativa delen av arbetet som grundstenen i 
sitt ledarskap medan den pedagogiska sidan utgör en liten del. Förvisso använder sig 
merparten av respondenterna av några av de verktyg som förknippas med ett modernt 
ledarskap, t ex handledning, men syftet verkar inte i första hand vara att arbeta med 
medarbetarnas utveckling utan snarare ett tillfälle för klargörande av instruktioner och 
intensifiering av relationer. Respondenterna talar genomgående om vikten av en god relation 
till medarbetarna. Återigen är syftet dock inte utveckling utan istället trivsel och trygghet. 
Respondenterna menar att det är av yttersta vikt att uppfylla dessa behov för att motivera 
medarbetarna att utföra ett bra arbete. De förefaller inte se utveckling som ett existerande 
behov hos medarbetarna och arbetar således inte för att främja detta behov. Utveckling i sig 
ses inte heller som ett sätt att motivera personalen och på så sätt öka kvaliteten på arbetet och 
arbetsplatsen. I de fall det arbetas med utveckling rör det nästan uteslutande 
anpassningsinriktade åtgärder. Liten eller ingen vikt läggs vid de individuella 
förutsättningarna vilket torde försvåra medarbetarnas förmåga att lära och engagera sig. Mot 
denna bakgrund blir slutsatsen att insikt och kunskap om behov och lärande utgör ett hinder 
för att ett modernt ledarskap skall kunna bedrivas. 
 
Även om flertalet respondenter säger sig sträva efter att bedriva vad jag har valt att kalla ett 
modernt ledarskap är det de facto inte så att de eller företagets VD ser det som ett 
företagsmål. Denna undersökning har bedrivits utifrån mitt intresseområde och inte deras. De 
verkar i mångt och mycket ha ett teknisktrationellt förhållningssätt och vara nöjda med den 
grundsynen. För att förändring skall ske så måste som bekant behovet upplevas inifrån. Inte 
en enda av intervjuerna visar att respondenterna upplever att det finns ett behov av 
fundamental förändring i dessa frågor. Frågan är om det i företaget upplevs som relevant att 
utveckla organisationen i denna aspekt. Dock talar samtliga om problem med ineffektivitet 
och för låg kompetens varför det kanske vore intressant för dem att börja fundera på om några 
av orsakerna kanske kan knytas till de resultat undersökningen visar. Med förändrad attityd 
och större kunskap till och om framförallt behov, lärande och utveckling tror jag att 
respondenterna har mycket att vinna i fråga om effektivitet, kompetens och tillfredställd 
personal. Det finns en vilja hos några av respondenterna till att utveckla det egna ledarskapet. 
Kanske kan reflektion i en utbildningssituation leda till insikter och behov av förändring. 
 
Undersökningen jag har gjort är kvalitativ och således på inget sätt generaliserbar. Trots detta 
väcks ändå tanken om att den bild som facklitteratur och media framställer angående följderna 
av doktrinskiftet kanske inte är representativ för ett flertal företag. Utveckling tar tid och det 
antagande som görs i fråga om tjänste och kunskapsföretagens vilja och förmåga att tillämpa 
ett ledarskap som skiljer sig från produktionsföretagens traditionella chefskap kanske ännu är 
en vision snarare än verklighet. 
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BILAGA 
 
INTERVJUGUIDE 
 
* Inledningsvis: kort bakgrundsfakta, personens tid i företaget, tidigare ledarerfarenheter, 
ålder, erfarenhet från ledarskapsutbildning. 
 
ROLLEN SOM LEDARE 
 
*Vad innebär ditt arbete som avdelningschef? 
 
*Hur skulle du definiera ledarskap? 
 
*Vad anser du vara ett gott ledarskap? 
 
*Vad kännetecknar en person som du anser vara lämplig för ledarskap? 
 
*Ser du någon skillnad i begreppen chef/ledare? I så fall vilka? 
 
*Hur stort utrymme får ledarskapsfrågorna i ledningsgruppen? På vilket sätt arbetar ni aktivt 
med dessa frågor? 
 
*Vad motiverar dig i ditt arbete? 
 
*Finns det skillnader i ditt sätt att leda beroende på person eller uppgift? Vilka? 
 
*Hur ser du på dig själv som ledare? 
 
KOMPETENSUTVECKLING 
 
*Vad anser du vara dina styrkor i arbetet? 
 
*Vad skulle du behöva bli bättre på? 
 
*Hur ser du på begreppet kompetens/ Hur definierar du begreppet? 
 
*Hur arbetar du med din egen kompetensutveckling? Ge exempel! 
 
*Drar du nytta av dina tidigare erfarenheter när du skall sätta igång ett 
projekt/förändringsarbete? I så fall hur? Beskriv hur du går tillväga! 
 
MEDARBETARNA 
 
*Vad tror du dina medarbetare ser som dina styrkor i arbetet? 
 
*Vad tror du dina medarbetare tycker du bör bli bättre på? 
 
*Vad motiverar dina medarbetare i sitt arbete. Vad har de för ”morot”? Vad styr dem? Vad 
håller dem kvar på arbetsplatsen/respektive får dem att lämna den?  
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*Hur arbetar du för att ta tillvara den kompetens som medarbetarna har? 
 
*Hur arbetar du för att utveckla medarbetarnas kompetens? 
*Bedriver du utvecklingssamtal? I så fall, vad är din syn på dessa? Vad tas upp?  
 
*Hur reagerar medarbetarna vid ett förändringsarbete? Utveckla. Vad kan ligga bakom dessa 
reaktioner?  
 
 
 
 


