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Sammanfattning: En empirisk undersökning med kvalitativ ansats som är 
baserad på fem semistrukturerade intervjuer med deltagare 
från en chefsutbildning inom Polismyndigheten i Skåne. Vi 
analyserar, utifrån deltagarnas uppfattning, utbildningens 
styrkor och svagheter.  

Efter att undersökningen genomförts har vi identifierat vad 
deltagarna poängterat är utbildningen främsta styrkor och 
svagheter. Styrkorna med utbildningen visade sig bland 
annat vara en kurs där tyngdpunkten låg på att man lärde 
känna sig själv bättre, vilket förhållande man har till 
gruppen samt hur man fungerar i densamma. En annan 
styrka med utbildningen, som är tre terminer lång och 
varvar studier med ordinarie tjänst, är att den har både 
interna och externa kurser samt att sista terminen består av 
praktik som arbetsledare. 

Några svagheter som kom fram var bristen på dialogen  
mellan deltagarna och utbildningsledningen och flertalet av 
de intervjuade ansåg att utbildningen borde komprimeras till 
två terminer och att man då var helt arbetsbefriad..  

Vi är av den meningen att utbildningen är bra och ger 
deltagarna många rätta ”verktyg” för en eventuell ledande 
befattning. Men vi ser även vissa brister och bristen på 
dialog är en. Det kan också ligga en fara i att gruppen kan 
bli alltför homogen då det endast var poliser och inga civila 
i denna utbildningsomgång. 

Nyckelord: Offentlig organisation, lärande, dialog, reflektion, nätverk, 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla inblandade vid Polismyndigheten i Skåne för det trevliga 
och tillmötesgående mottagandet vi fick under arbetet med denna C-uppsats. Vi var 
medvetna om att alla deltagarna hade ett mycket pressat schema, men alla gjorde trots 
detta sitt bästa för att avsätta en tid för intervjun. 

 

Speciellt tack till coachen för Chef 2005 som ställt upp till 100 procent för ade vi några 
frågor fick vi svar på dem omgående. Det har känts extra roligt att göra detta arbete 
eftersom coachen hela tiden varit så engagerad och entusiastisk och ställt upp som 
”bollplank” under arbetets gång.  

Vi vill även tacka den deltagare som ställde upp för vår pilotintervju. De uppgifter som 
förmedlades genom denna intervju var till stor hjälp under arbetet. 

 

Ett stort tack till vår handledare som hjälpt oss med tips och kommentarer om hur vårt 
arbete kunde bli bättre och som gett oss uppmuntran när det verkligen behövdes. 

 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som har stått ut med oss under denna uppsats 
gång och vi tackar även varandra för ett gott samarbete. 

 

 

Jag hör det, och jag glömmer 

Jag ser det, och jag minns 

Jag gör det, och jag förstår. 

                                          Konfucius 
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1. Inledning 
Under de senaste årtiondena har vikten av ett bra chefsskap med rätt kompetens 
uppmärksammats. För att få en ”väloljad” organisation, menar vi, att det krävs att 
personalen trivs och utvecklas. Personalen är, som vi alla vet, en organisations 
viktigaste resurs och denna resurs kräver en bra chef. För att en organisation ska lyckas 
få fram en bra chef, anser vi, krävs det bland annat att han/hon känner sig trygg i sin 
chefsroll. 

För att en organisation ska fungera tillfredställande så är det inte bara personalen som 
skall må bra och utvecklas, utan även chefen. Hur tror vi då att vi får fram denna chef? 
Jo, det tror vi man kan få genom en bred och väl utarbetad ledarskapsutbildning.  

Inom Polismyndigheten i Skåne har det sedan 1999 funnits ett chefsutbildningsprogram 
som vänt sig till de medarbetare som tidigare inte har haft en ledande position inom 
polismyndigheten. Däremot kan man ha vikarierat kortare perioder på en sådan 
befattning. Vi valde att göra en analys av utbildningen och detta för att få fram 
utbildningens starka/svaga sidor. Vår förhoppning är att vårt resultat kan bidra till 
eventuella förbättringar i kommande chefsutbildningar inom Polismyndigheten i Skåne. 
Vi kan inte nog beskriva vikten av en bra och innehållsrik utbildning för kommande 
chefer. Är utbildningen inte väl genomtänkt och utarbetad så kan resultatet bli att den 
”nya” chefen inte är tillräckligt rustad för sina kommande uppgifter och i och med detta 
inte gör ett bra arbete. Gör inte chefen ett bra arbete leder detta sannolikt till att 
medarbetarna inte heller gör det, så därför anser vi att vikten av en bra chefsutbildning 
som skapar bra chefer är utan tvekan. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera deltagarnas uppfattning om en pågående 
chefsutbildning för att kunna identifiera utbildningens styrkor och svagheter. 

1.2 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår studie genom att se utbildningens styrkor och svagheter ur 
deltagarnas perspektiv. Detta eftersom vi upplever att det är deltagarna i en utbildning 
som bäst kan identifiera dessa. Vi kommer vidare inte att komma med ett konkret 
resultat till vad utbildningen har lett till och detta eftersom vi bara kunnat fokusera oss 
på den teoretiska delen av utbildningen. En oavsiktlig avgränsning från vår sida är att  
det är endast är poliser och inga civilanställda som deltager i årets omgång av 
utbildningen. 
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1.3 Disposition 
Vi valde att disponera vår uppsats så att den följde vår arbetsprocess och detta eftersom 
det kändes naturligast för oss. Därav har vi valt att redovisa empirin före teorin då vi 
personligen kände att vi fick en bättre förståelse för teorin när vi väl sammanställt och 
redovisat vår empiriska undersökning. Vi motiverar även vårt val med att läsaren - 
förhoppningsvis - lättare kan ta till sig teorin efter ha läst empirin först. 

1.4 Bakgrund 
I vår C-uppsats har vi valt att analysera deltagarnas uppfattning om ett 
chefsutbildningsprogram, Chef 2005, som är verksamt inom Polismyndigheten i Skåne. 
Programmet har genomförts tre gånger tidigare och första gången det gick av stapeln 
var 1999. Utbildningen är fördelad på tre terminer, två teoretiska och en praktisk. Första 
terminen består mestadels av externa kurser medan den andra till övervägande del är 
polisiär och som avslutas med en Europaresa. Den sista terminen är praktisk då 
deltagarna går på praktik som arbetsledare. 

När vi påbörjade vår uppsats hade deltagarna, vilka är tio till antalet, avverkat en och en 
halv termin av de två teoretiska. Vid vårt första intervjutillfälle gick deltagarna 
Polisinsatschefsutbildningen och därför kunde just den deltagaren inte uttala sig om 
denna kurs, men det kunde däremot övriga. Detta har följt med oss att vissa har haft 
möjligheten att uttala sig om vissa kurser och andra inte. Efter sista intervjun återstod en 
ekonomiutbildning och en arbetsmiljöutbildning på respektive två dagar samt 
Europaresan1.  

 

Några av Polismyndighetens övergripande mål med utbildningen är att göra unga, 
obefordrade medarbetare med begränsad arbetsledarerfarenhet konkurrenskraftiga vid 
kommande tillsättningsförfarande på arbetsledartjänster inom polismyndigheten samt att 
öka antalet sökande från vanligtvis underrepresenterade grupper.  

 

Att valet just föll på Polismyndigheten i Skåne beror på att en av oss tidigare har arbetat 
inom myndigheten. Vårt intresse för ledarskap ledde oss vidare in på den 
chefsutbildning (Chef 2005) som pågår inom Polismyndigheten. Fördelen med att 
analysera en pågående utbildning tror vi är att deltagarna har utbildningen ”färskt” i 
minnet och har enklare att uttala sig om utbildningens för och nackdelar. Detta fick vi 
bekräftat när vi hade vår pilotintervju då denna person just påpekade att man glömmer 
snabbt. Nackdelen anser vi vara att deltagarna inte haft någon möjlighet att praktisera 
sina kunskaper och inte haft tid för reflektion.  

Kontakt togs med den person som är coach för Chef 2005 och det är denna person som 
sedermera kom att bli vår kontakt person. Förfarandet när det gäller tillsättandet av 
coachen går till så att styrgruppen, vilken bland annat består av chefen för 
utbildningssektionen, tidigare deltagare, fackliga företrädare, myndighetens ledning,  

                                                 
1 För detaljerat kursschema, se bilaga 4.  
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väljer ut en person från föregående utbildning och tillfrågar denna person om han/hon 
vill vara coach för kommande utbildningsomgång. Det finns ingen dokumenterad 
beskrivning över coachens arbetsuppgifter men däremot har denne själv frågat 
deltagarna i Chef 2005 vilken funktion de anser att denne ska ha. Upplägget av 
utbildningen är något coachen kan vara med och påverka, och detta gör han genom att 
lägga fram förslag till styrgruppen som beslutar om de ska godkännas eller ej.  

Efter att ha diskuterat med coachen och vår handledare om hur vi skulle kunna 
”angripa” chefsprogrammet beslutade vi oss för att göra en analys utifrån deltagarnas 
uppfattning om Chef 2005. Valet att göra en analys styrdes även av vår framtida 
yrkesroll där vi är övertygade om att vi någon gång kommer att ställas inför den 
situationen att ett utbildningsprogram måste analyseras/utvärderas.  

2. Metod.  
Vi har valt att integrera våra reflektioner över det vi själva har gjort samt vilka 
konsekvenser det har fått löpande i metodkapitlet, vilket innebär att vi inte har någon 
separat metoddiskussion.  

2.1 Utgångspunkter 
När det gäller att bearbeta samhällsvetenskapliga frågor så finns det två olika metoder 
att arbeta utifrån och dessa är den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Vi har valt 
att använda oss av en kvalitativ metod i vår undersökning och nedan kommer vi att 
redogöra för denna metod.  

2.1.1 Kvalitativ metod 
I kvalitativ metod är det primära dels att samla in information för att få en djupare 
förståelse för problemet som man undersöker, dels att man vill ha en närhet till 
forskningsobjektet. I den kvalitativa forskningen måste man försöka sätta sig in i 
situationen och se det ur respondentens perspektiv. Forskaren använder sig ofta av 
ostrukturerade, semistrukturerade intervjuer eller observationer. Vid datainsamlingen är 
det viktigt att vara medveten om att respondenten i bland kan försöka leva upptill de 
förväntningar som forskaren har och därför kanske svarar/beter sig som han/hon tror är 
det rätta (Holme & Solvang, 1996). I den kvalitativa forskningen söker man ofta efter 
svaret på hur och varför någonting inträffar. Den kvalitativa forskningen anses också i 
bland vara deskriptiv, dock innebär detta inte att den kvalitativa forskningen enbart är 
inriktad på att beskriva utan det är även viktigt att kunna förstå det sociala beteendet. 
För att man ska kunna göra detta måste forskaren ta hänsyn till den miljö som 
respondenterna befinner sig i (Bryman, 2002). Flexibilitet är något som kännetecknar 
den kvalitativa forskningen och om man som forskare upptäcker att någonting måste 
ändras under undersökningens gång då kan detta låta sig göras (Holme & Solvang, 
1991).  
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Då syftet med vårt arbete var att få fram deltagarnas tankar och funderingar om 
utbildningens starka och svaga sidor så ansåg vi att den kvalitativa metoden passade vår 
studie bäst. Detta eftersom vi ville se utbildningen utifrån deltagarnas ”ögon” och få en 
djupare förståelse samt ge deltagaren en möjlighet att tolka frågorna som han/hon 
uppfattar dem. Detta kan leda till ny information som kan visa sig vara väsentlig för 
analysen. För att vi skulle få en förståelse för utbildningen ägnade vi oss åt att läsa 
igenom de dokument som berörde utbildningen2. Vi valde att börja vår studie med att 
genomföra våra intervjuer med deltagarna på Chef 2005. Detta gjorde vi för att få reda 
på vad respondenterna lade extra stor vikt vid i utbildningen och utifrån detta resultat 
kunde vi leta teori inom berörda områden. Vi tror att om vi hade läst teorin först så hade 
vi omedvetet haft en förutfattad mening och risken hade då varit stor att vi, utan att 
förstå det, styrt respondenten i den riktning som vi ansett styrkt teorin. Vidare tror vi att 
det är enklare att vara objektiv, dels när det gäller utformandet av intervjuguiden och 
dels vid själva intervjutillfället.   

2.2 Genomförande 
För att få fram de data vi ansåg oss behöva för att analysera utbildningens styrkor och 
svagheter så valde vi att använda ”tänket” från nedanstående utvärderingsmodell som är 
hämtad ur Lundmark (1998).  

 

 
Figur 1: Exempel på en planeringsmodell för utvärdering av personalutbildning med betoning av en  
helhetssyn. 

2.2.1 Strukturering av datainsamling 
Den utvärderingsmodell vi har valt att ta vårt ”tänk” ifrån förmedlar att det är viktigt att 
ha en helhetssyn då man ska göra en utvärdering. För att få denna helhetssyn måste man 
studera och beakta mål, ramar, undervisningsprocesser samt resultat och effekter. I vår 

                                                 
2 Se bilaga 2-4.  
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analys har vi inte tittat på effekterna eftersom utbildningen inte är avslutad och 
deltagarna har inte haft möjlighet att praktisera sina kunskaper. Vi menar att vi har haft 
möjlighet att få fram ett visst resultat av Chef 2005s styrkor och svagheter då 
utbildningens teoretiska del i stort sett var färdig.  
 

Denna modell består av tre huvudkomponenter och den första behandlar förutsättningar 
av olika slag, det vill säga bakgrund och här innefattas målen för utbildningen, vilka är 
av stor betydelse vid en utvärdering. Ramarna är en annan förutsättning, där sådana 
faktorer som tid har betydelse och om kurserna bedrivs internt eller externt. 
Fortsättningsvis handlar det om hur motiverade deltagarna är att delta i utbildningen, 
deras förkunskaper, förväntningar på kursen samt tidigare utbildningserfarenheter 
(Lundmark, 1998). 

 

Andra rutan tar upp processen där bland annat frågor som rör undervisningens innehåll, 
nivån i undervisningen, läromedlens svårighetsgrad, lärarnas pedagogiska undervisning, 
men även frågor om vilka arbetsformer som använts är av central betydelse för 
resultatet. Med arbetsformer menas här till exempel hur mycket föreläsningar, 
gruppdiskussioner och projektarbeten med mera som ingått (Lundmark, 1998).  

 

I den tredje och sista rutan står det resultat och här tas det bland annat upp vad man 
direkt har lärt sig under utbildningen. Vilka nya kunskaper och färdigheter som 
förvärvats men man tittar även på om motivation för fortsatt lärande infunnit sig och om 
deltagaren fått ett förändrat förhållningssätt i sitt arbete (Lundmark, 1998). 

2.2.2 Datainsamlingsmetod 
Vi började vår undersökning med att göra en bakgrundsintervju med den person som är 
coach och som även genomgått utbildningen förra året för den ledarskapsutbildning 
(Chef 2005) som vår studie omfattar. Denna intervju, som var ostrukturerad, hade två 
syften, dels anser vi den vara viktig då de svar vi fick här har lade grunden till vår 
intervjuguide, och dels fick vi vetskap om vilken nytta ”vårt” arbete eventuellt kan få 
för framtida utbildningar. Vi började med att sätta oss in i utbildningen genom att läsa 
dokument som rörde denna och detta material erhöll vi från coachen. Efter att ha läst 
materialet blev det enklare för oss att förstå utbildningen, från rekryteringsprocessen till 
målsättningen för Chef 2005. 

 
I vår undersökning är vi intresserade av respondenternas synpunkter på den 
ledarskapsutbildning de genomgår och vi anser därför att de mindre strukturerade 
intervjuerna, det vill säga kvalitativa intervjuer är det bästa alternativet för vår 
undersökning. Kvalitativa intervjuer är oftast, i jämförelse med kvantitativa, mindre 
strukturerade. En annan faktor som vi anser vara bra med en ostrukturerad eller 
semistrukturerad intervju är att respondenten kunde ta upp sådana frågor som vi missat 
att ta med. En kvalitativ intervju, kan ändra riktning ett flertal gånger och styrs mycket 
av respondenten. Som intervjuare måste vi inte heller följa vår intervjuguide till punkt 
och pricka utan kan vid behov ställa nya frågor som vi anser vara av vikt för intervjun 
(Bryman, 2002).  
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2.2.3 Urval av intervjupersoner 
Bekvämlighetsurval är ett icke-sannolikhetsurval som kan grunda sig på faktorer som 
respondenternas tillgänglighet. Bekvämlighetsurval innebär att det finns begränsningar 
när det gäller att generalisera även om intressanta data framkommer. (Bryman, 2002). 
Vi gjorde en pilotintervju och valet av denna person gjorde vi efter ett samtal med 
coachen.  

”Önskvärdheten av en mindre pilotundersökning har inte enbart att göra med att man 
ska säkerställa att surveyfrågorna fungerar som man tänkt sig utan också att 
undersökningen i sin helhet blir bra” (Bryman, 2002, s.171).  

Vidare valde vi att göra ett bekvämlighetsurval då det gällde vilka av deltagarna i Chef 
2005 vi skulle intervjua. Vi bestämde oss för att intervjua de deltagare som arbetar i 
Malmö – Lund regionen och detta på grund av tidspress. Vår intention var att intervjua 
sju av de tio deltagarna men på grund av olika omständigheter blev det endast fem 
intervjuer. Respondenterna var inte tvungna att ställa upp på vår intervju utan ställde 
upp frivilligt efter det att coachen, via e-mail, gått ut med information om att vi skulle 
göra en analys om Chef 2005s styrkor och svagheter. Det urval då respondenterna själva 
tar initiativ till att medverka i en undersökning efter att ha blivit informerade om att en 
undersökning kommer att göras, nämns i Holme & Solvang (1991) som urval genom 
självselektion. Vi anser att våra respondenter själva hade möjligheten att avgöra om de 
ville medverka i vår studie eller ej och därför tycker vi oss kunna se drag av 
självselektion i vår urvalsprocess.  

 

Vi är medvetna om att detta bekvämlighetsurval, samt bortfall, kan ha påverkat vår 
analys. Det kan ha varit så att dessa fem deltagare, vilka vi inte har intervjuat, satt inne 
med andra erfarenheter och därför uppfattade utbildningen på annat sätt än våra 
respondenter. Vi tog reda på bakgrundsfakta om dessa fem, såsom ålder, 
tjänstgöringstid inom polisen, befattning samt om de har vikarierat som arbetsledare 
eller inte och det visade sig att en av dessa fem inte hade vikarierat som arbetsledare. På 
övriga frågor var svaren  likvärdiga med våra intervjupersoners.  

Dessa fem deltagare som vi inte har intervjuat kanske hade gjort att resultatet i vår 
analys sett annorlunda ut, men vår förhoppning är att resultatet inte har påverkats 
nämnvärt. 

2.2.4 Intervjuguide 
Vår intervjuguide var semistrukturerad, vilket innebär att den till viss del var flexibel. 
När det gäller en helt ostrukturerad eller semistrukturerad intervjuguide så är frågornas 
utformning avgörande eftersom man genom dessa ska få information om hur den 
intervjuade upplever sin värld. Vidare skall möjligheten till nya idéer och synsätt inte 
begränsas av en allt för snäv frågeställning. En begränsad frågeställning kan leda till 
förutfattade meningar och det går inte ihop med en kvalitativ forskningsprocess 
(Bryman, 2002).  

För att få en så pass relevant intervjuguide som möjligt valde vi, som vi tidigare nämnt, 
att börja med att göra en pilotintervju med en deltagare från förra utbildningsomgången. 

 



 8

Inför denna intervju hade vi skissat på intervjuguiden och gjort en ungefärlig 
tematisering. Att vi gjorde denna pilotintervju visade sig vara ett bra hjälpmedel när det 
gällde att ytterliggare utforma en så bra intervjuguide som möjligt i förhållande till vårt 
syfte. Under pilotintervjun upptäckte vi bägge att vissa frågor inte ”passade” in och 
kändes felplacerade, men vi upptäckte också att vissa frågor saknades. Konsekvensen av 
detta blev att vi reviderade vår intervjuguide, vi tog bort någon fråga och lade till någon 
och detta gjorde att det blev enklare både för oss och respondenten att följa 
intervjuguiden. Vi fick helt enkelt en röd tråd. Under intervjuerna har nya intressanta 
och för vårt syfte relevanta åsikter dykt upp vilket resulterade i modifiering av 
intervjuguiden. 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att vi ställde frågorna 
utifrån en intervjuguide. Då vi inte är några erfarna intervjuare anser vi det vara bra att 
ha en intervjuguide att ”luta” sig tillbaka på, men vi förstod också vikten av dess 
flexibilitet för att få fram vad respondenten ansåg vara viktigt. Här hade vi då 
”tryggheten”, men även flexibiliteten som gav oss möjligheten att få fram nya 
intressanta fakta. Även coachen hade läst igenom intervjuguiden innan vi började med 
våra intervjuer för att se om han tyckte något behövde kompletteras och något tillägg 
gjordes. 

2.2.5 Intervjutillfället 
I kvalitativa undersökningar uppstår oftast en närhet till den som ska studeras. Denna 
närhet kan ibland utgöra ett problem, det vill säga, det kan skapas bestämda 
förväntningar och det kan leda till att respondenterna beter sig på det sätt som de tror att 
forskaren förväntar sig. Som forskare är det viktigt att vara medveten om att sådana 
situationer kan uppstå (Holme & Solvang, 1997). Det är också viktigt att vi som 
intervjuare bland annat visar ett intresse och förståelse för respondenten. Skulle vi 
exempelvis höja ögonbrynet på grund av att respondenten har sagt något som vi tyckte 
lät märkligt finns risk att respondenten intar en försvarsattityd inför resterande frågor 
(Patel & Tebelius, 1987). En förutsättning för att respondenterna skall svara på frågorna 
på ett så bra sätt som möjligt är att de känner nyttan av att de ställer upp på intervjun 
(Patel & Tebelius, 1987). Vidare är det ett måste att respondenterna får reda på vad de 
medverkar i så att de känner sig motiverade inför intervjusituationen (Holme & 
Solvang, 1997). 

Vi upplevde inte att respondenterna kände någon press att de skulle bete sig på ett sätt 
som skulle tillfredställa oss som intervjuare. Intuitivt kände vi att svaren var ärliga och 
inte färgade av vad de trodde vi ville höra. Flertalet av svaren kom väldigt snabbt vilket 
vi tycker bevisar att svaret kom direkt från hjärtat. Under intervjutillfällena tänkte vi på 
vårt kroppsspråk och försökte att inte på något sätt visa om det var något svar som vi 
tyckte var avvikande eller märkligt utan bad då i stället respondenterna utveckla 
resonemanget ytterligare. Innan vi började med våra intervjuer hade vi meddelat 
samtliga intervjupersoner, via e-mail, vad syftet var med vårt arbete. Samtliga intervjuer 
inledde vi med att fråga om det var något som de upplevde som oklart när det gällde 
vårt arbete. Vi påpekade även att allt som sades under intervjutillfället var 
konfidentiellt.  
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Som står i Bryman (2002) finns det för och nackdelar med att använda bandspelare vid 
intervjutillfället. Under samtliga av våra intervjuer använde vi en bandspelare eftersom 
vi ansåg att fördelarna övervägde nackdelarna. Fördelarna med att använda bandspelare 
vid intervjutillfället var många, bland annat så underlättade det vid vår kommande 
analys då vi kunde gå igenom intervjuerna om och om igen. En annan fördel med 
bandspelare var att vi under intervjuerna kunde behålla kontakten med respondenten 
och inte bli distraherade över att behöva föra anteckningar. En nackdel med att använda 
bandspelare kunde ha varit att respondenten, trots medgivande om att det var okey, inte 
kände sig helt bekväm i situationen över att allt som sades bevarades.  

 

Enligt Holme & Solvang (1991) har även miljön där man vistas under intervjun 
betydelse. Miljön under våra intervjuer var lugn och stördes inte av några avbrott och 
detta tror vi ledde till att stämningen under intervjuerna var så pass lugn och avspänd 
som den verkligen var. Övervägande del av intervjuerna genomfördes avskilt men vid 
ett intervjutillfälle fanns inte tillgång till ett avskilt rum utan intervjun gjordes på sådan 
plats där folk hela tiden gick in och ut. Vi upplevde trots detta att varken 
intervjupersonen eller vi själva blev störda av detta.  

 

Vi uppmärksammade att vi efter några intervjuer blev mer avslappnade och vana vilket 
bland annat resulterade i att vi såg nya infallsvinklar och ställde fler följdfrågor. Vi 
upplevde att vårt avslappnade och säkrare sätt bidrog till att respondenterna kände ett 
större förtroende för oss och därför pratade mer fritt.  

2.2.6 Bearbetning av empirisk data 
Ett problem när det gäller att redovisa intervjusvar är att återberättandet delvis bestäms 
av intervjuarens godtycke och urval eftersom endast en liten del av vad som sagts och 
setts kan återberättas (Alvesson, 1991). Vi var medvetna om ovanstående problem och 
vi använde oss därför av en del citat i vårt empiriavsnitt. Detta gjorde vi för att dels göra 
avsnittet ”levande” och dels för att få fram respondentens ”verkliga” svar utan vår 
omedvetna vinkling. Det finns dock vissa saker som Holme & Solvang (1991) nämner 
som viktiga att tänka på vid användandet av citat: 

 
”... det är inte citaten som ska styra analysen, de ska enbart vara ett hjälpmedel vid 
framställningen” (Holme & Solvang, 1991,s.144). 

 

Inspelningen på band medförde att återberättandet av intervjuerna säkerställdes, men 
även att bearbetningen av data underlättades. När vi bearbetade våra semistrukturerade 
intervjuer började vi med att skriva ut dem, dock ej ordagrant, och därefter diskuterade 
vi dem. Vi pratade även om miljön där intervjuerna utfördes samt den icke verbala 
kommunikationen. Nästa steg blev att vi kopplade ihop svaren och placerade dem under 
utvärderingsmodellens tre huvudteman: bakgrund, process och resultat. Efter att ha 
placerat respondenternas svar under respektive huvudtema försökte vi se ett mönster 
över vad de ansåg vara utbildningens starka respektive svaga sidor och detta för att vi 
skulle kunna besvara vårt syfte. Vi upplevde att vår tematiserade intervjuguide var till 
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stor hjälp när vi bearbetade det empiriska materialet och detta då vi redan hade en viss 
struktur på svaren. Den ostrukturerade intervjun med coachen blev däremot lite svårare 
att sammanställa då vi inte följde något mönster och inte spelade in intervjun. Så här i 
efterhand menar vi att vi hade varit behjälpta om intervjun hade spelats in eftersom vi 
fick mycket information och vi i det läget inte kunde selektera ut det som var av vikt för 
vår uppsats. Det användes en del interna facktermer och den av oss som inte var insatt i 
dessa kände att det var svårt att hänga med och det medförde att det blev svårt att se en 
helhetssyn. 

2.3 Kvalitet 
I kvalitativa studier används en del olika begrepp för att bedöma kvalitén på den gjorda 
studien. I Bryman (2002) går det att läsa om Guba & Lincoln (1994) som menar att man 
bör specificera termer och metoder för att kunna avgöra kvaliteten på den kvalitativa 
studien. Begreppen som de anser vara grundläggande för den kvalitativa forskningen är: 
trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten delas därefter upp i fyra delkritierier: 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Tillförlitlighet är ett begrepp som innebär att forskaren har utfört undersökningen enligt 
de regler som finns och att respondenterna har fått ta del av resultaten från 
undersökningen för att på så vis kunna avgöra om forskaren uppfattat verkligheten på 
rätt sätt, det vill säga respondentvalidering. Respondentvalidering används mycket inom 
kvalitativa studier då man här vill försäkra sig om att det finns en god 
överensstämmelse mellan resultaten och respondenternas erfarenheter och 
uppfattningar. Vi har inte delgivit våra intervjupersoner något resultat under arbetets 
gång och detta på grund av tidspress och därav tror vi att tillförlitligheten kan ha 
försämrats något. Däremot försökte vi under en del intervjuer få bekräftat respondentens 
svar genom att fråga om vi uppfattat respondentens svar korrekt. Detta tror vi ökade 
tillförlitligheten.  

 

Överförbarhet handlar om att man ska kunna se hur pass överförbara resultaten är till en 
annan miljö. Då vår undersökning handlade om hur deltagarna i ett specifikt 
chefsprogram uppfattade och upplevde utbildningen ansåg vi att resultaten inte var 
överförbara till något annat chefsprogram. Däremot tror vi att resultaten kan vara 
överförbara till deltagarna av nästa chefsprogram inom polismyndigheten om samtliga 
deltagare då även är poliser och inte civila .  

 

Pålitligheten innebär att forskaren skapar en fullständig redogörelse över studiens 
tillvägagångssätt. Denna redogörelse kan bland annat omfatta urval, 
datainsamlingsmetod, dataanalysen mm. I detta metodkapitel har vi på ett så grundligt 
sätt som möjligt beskrivit tillvägagångssätt, urval, datainsamlingsmetod med mera. Vi 
anser därför att pålitligheten i vår uppsats är god.  
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Att styrka och konfirmera undersökningen innebär att forskaren måste visa att det inte 
går att vara helt objektiv i forskningen. Forskaren måste vidare visa att denne är 
medveten om detta och att forskaren inte medvetet med personliga värderingar och sin 
teoretiska inriktning låtit påverka utförandet eller slutsatserna av undersökningen. Som 
vi tidigare skrivit har en av oss arbetat inom polismyndigheten men inte haft någon 
vetskap om utbildningens innehåll utan bara veta om dess existens. I vår undersökning 
har vi försökt vara så objektiva som möjligt men fullständig objektivitet tror vi är näst 
intill omöjligt att uppnå. Vi tror att vår medvetenhet om objektiviteten gjort att 
kvaliteten stärkts.  

 

Äkthet innebär att forskaren ger en rättvis bild av undersökningen, det vill säga, tar fram 
olika åsikter och uppfattningar som finns bland gruppen som undersökts. En annan 
fråga som berör äktheten är om undersökningen hjälper de personer som medverkat i 
undersökningen till att få en bättre förståelse för sin sociala situation, samt om 
undersökningen har medfört att respondenterna kan förändra sin situation. Har de fått 
den förståelsen har de fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder som behövs. Vid vår 
sista intervju upptäckte vi att missat en fråga som antagligen skulle ha varit relevant för 
vår analys. Frågan tog upp huruvida deltagarna var intresserade av en arbetsledande 
befattning inom Polismyndigheten. Vi har här tagit för givet att söker man till  
utbildningen så är man intresserad av en arbetsledande position. Men så har vi i 
efterhand förstått är inte fallet. Vi anser trots detta att äktheten är god i vår uppsats då vi 
försökt ge en så rättvis bild som möjligt av våra intervjupersoner.  

 

3. Empiri 

3.1 Presentation av chefsutbildningen Chef 2005 
Chefsutbildningen är tillgänglig för samtliga medarbetare, både civilanställda och 
poliser, inom Polismyndigheten i Skåne. I myndighetens annons skriver man att 
personerna man söker bland annat ska ha fallenhet för: kommunikation och språk, att 
få arbetsro under stress, att lyfta fram dina medarbetare, att med lyhördhet driva 
verksamhet. Vidare söker man personer, som det står i anslaget, som är villiga att 

-  sätta tänderna i utmaningar 

-  tillsammans lösa problem 

-  lära sig nya saker 

 
”Vi söker dig som samtidigt med beslutsförmåga kan lyfta fram dina medarbetares 
kompetens och kreativitet. Du skall ha ambition och fallenhet för att skapa en god 
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arbetsmiljö. Du skall vara relativt ung och idag antingen sakna helt eller bara ha en 
begränsad erfarenhet av arbetsledning inom polisen”3. 

 

Polismyndigheten vill vidare försöka eftersträva ett individuellt anpassat 
programupplägg i utbildningen.  

Utbildningen är fördelad på tre terminer. Första terminen består till största del av 
externa kurser, vilka bland annat är: UGL (utveckling, grupp, ledare) och denna kurs går 
framförallt ut på en viss sorts gruppdynamik. Här fokuseras det på att individen skall 
lära känna sig själv bättre och bli medveten om hur de fungerar i förhållande till övriga 
gruppmedlemmar. Det hela är en process och det innebär mycket arbete med att gå in i 
dig själv och se hur du som individ reagerar och fungerar. Andra externa kurser är 
ledarskap, presentationsteknik, 10 p Organisation och ledarskap på Kristianstad 
Högskola och samtal/kommunikation. Under första terminen ingick även ett utbyte 
under två dagar med deltagare från en ledarskapsutbildning inom Tetra Pak där 
deltagarna fick ventilera eventuella förutfattade meningar de hade om varandras 
organisationer och utbyta erfarenheter. Andra terminen innehåller till övervägande del 
interna och polisiära kurser och avslutas med en Europaresa. Syftet med resan är bland 
annat att deltagarna ska ha möjligheter att bilda nätverk och få ökad insikt i andra 
länders polisiära organisationer. Under resan besöker deltagarna dels polisen i olika 
europeiska länder för att se hur deras organisation fungerar det vill säga 
ungdomsbrottslighet ur ett integrationsperspektiv, organisation, ledarfilosofi samt 
chefsrekrytering. Vidare görs studiebesök på EU-högkvarteret i Bryssel där 
koncentration läggs på europeiska polisfrågor och det görs även besök på Europol samt 
krigsförbrytartribunalen i Haag. Inför EU-resan delas deltagarna in i mindre grupper 
vars uppgift är att planera och förbereda studiebesöken.  

 

Under de två första terminerna varvas studierna med ordinarie tjänstgöring. Deltagarna 
får när de studerar på högskolan avsatt 16 timmar per vecka för studier, men när det 
gäller övriga kurser avsetts ingen extra tid utan ordinarie arbetsschema gäller. Exempel: 
Du har ordinarie arbetstid måndag till fredag. En kurs går måndag till tisdag och sedan 
får du tjänstgöra som vanligt onsdag till fredag. Ingen extra tid avsatts alltså för studier. 
Sista terminen består av praktiktjänstgöring som arbetsledare i något av polisområdena i 
Skåne. Denna praktik genomförs på en annan enhet än där man tjänstgör i vanliga fall 
och deltagarna får själva komma med önskemål om var de vill tjänstgöra under sin 
praktiktid.  

Myndigheten anser att chefsutbildningen är en merit då deltagarna söker nya tjänster 
dock påpekar man att utbildningen inte utgör någon garanti vid framtida 
tjänste/chefstillsättningar.  

10-15 personer blir uttagna till utbildningen vilket grundar sig på ansökningshandlingar, 
vitsord, test och intervjuer.  

Rekryteringsprocessen börjar med att styrgruppen för Chef 2005 beslutar om vilka som 
går vidare till första urvalet. Därefter tar ett externt företag vid med diverse tester och 

                                                 
3 Se bilaga 2. 
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detta företag arbetar till största delen med rekryteringshandläggning. Efter dessa tester 
beslutar styrgruppen om vilka som ska kallas till avslutande intervju. Till årets 
chefsprogram sökte 51 stycken. Av dessa var 18% civil anställda och 82 % poliser. 
Totalt 29 personer blev kallade till testerna och efter dessa tester beslutade styrgruppen i 
samråd med ansvarig från det externa företaget att 17 medarbetare skulle kallas till en 
avslutande intervju. Av dessa 17 blev sedan 10 stycken, vilka samtliga var poliser, 
uttagna till Chef 2005.  

3.1.1 Styrgruppens målsättning för Chef 2005  
Styrgruppen har utkommit med ett dokument där deras övergripande mål och syfte för 
hela utbildningen men även delmål och syfte för respektive termin presenteras. Vi har 
valt att i detta avsnitt presentera de övergripande målen och syften. Delmål och syfte för 
respektive termin har vi däremot valt att lägga som en bilaga4.  

Övergripande mål 
• Göra unga, obefordrade eller med begränsad arbetsledarerfarenhet, medarbetare 

konkurrenskraftiga vid kommande tillsättningsförfarande på arbetsledartjänster 
inom polismyndigheten. 

• Bredda rekryteringsunderlaget och öka antalet sökande från vanligtvis 
underrepresenterade grupper.  

• Ge deltagarna förståelse för polisens organisation och beslutsvägar. 

• Eftersträva ett individuellt upplägg för samtliga terminer. Deltagarnas bakgrund 
och egna önskemål skall beaktas vid planeringen av de tre terminerna.  

 

Övergripande syfte  
• Förse deltagarna med relevant utbildning så att de kan tillgodogöra sig en 

arbetsledarpraktik inom myndigheten.  

• Ge deltagarna erfarenhet av okända områden och verksamheter. 

 

 

3.3 Resultatredovisning  
Vi kommer nedan att redogöra för de intervjuer vi genomfört med fem av de totalt tio 
deltagarna i Chef 2005. Vi har här valt att benämna respondenterna som deltagarna. Vi 
kommer inte att redogöra vår pilotintervju eftersom denna intervjuperson gick Chef 
2004. Vi har valt att använda oss av en hel del citat och detta eftersom vi anser att det 
blir mer ”levande” för läsaren att läsa och många av citaten var för beskrivande och bra 

                                                 
4 Se bilaga 3. 



 14

för att utelämnas. Trots att deltagarna vid intervjutillfället inte genomfört Europaresan 
så hade de åsikter om denna så vi väljer därför att redovisa dessa åsikter eftersom vi 
anser att det är relevant för vårt syfte.  

 

3.3.1 Deltagarna i Chef 2005 
Deltagarnas ålder ligger mellan 30-40 år. Att de inte är yngre, har vi efter intervjuerna 
förstått, beror på att man måste ha minst fem års tjänstgöringstid för att bli antagen till 
utbildningen. Övervägande del har arbetat som polis i cirka tio år och de har väldigt 
varierande arbetsuppgifter i dag. Samtliga har arbetat inom andra yrken innan de antogs 
till Polishögskolan och flertalet har även haft en arbetsledande befattning inom sina 
tidigare yrken samt vikarierat på en ledande befattning under kortare perioder inom 
Polismyndigheten. Endast ett fåtal har tidigare läst på högskola/universitet, alltifrån 
enstaka kurser till en helt yrkesinriktad utbildning.   

Flertalet av deltagarna har tidigare sökt till utbildningen, allt från en till tre gånger, men 
inte blivit antagna på grund av olika skäl, exempelvis för få tjänsteår eller så har de fallit 
ur under rekryteringsprocessens gång. Övervägande antal sökte till utbildningen av den 
anledningen att de, som vi tidigare nämnt, har haft en arbetsledande position av något 
slag och med denna erfarenhet i bagaget kände de flesta att de ville utveckla den rollen, 
eller som en av deltagarna uttryckte sig: 

”…vill inte bara åka med i båten, vill vara med där det händer något.”  

Samtliga deltagare ansåg att de förväntningar de haft innan de började utbildningen 
stämde väl överens. Vi anser att vi kan sammanfatta åsikterna om förväntningarna med 
följande citat: 

”Ja, mycket väl. Nästan mer, måste jag säga. Vi får ju oerhört mycket som jag känner, att 
det här, har jag jättenytta av. Även om jag, när jag ska gå på praktik, kanske jag inte 
jobbar med alla bitar jag gått kurser i, men jag vet att det finns och jag kommer att ha 
nytta av det vi andra tillfällen.” 

Däremot var det någon som ansåg att för att bli en bra ledare så krävs det att du ser dig 
själv som utvald och den känslan tyckte han/hon inte utbildningen förmedlat fullt ut. 
Det började bra i början då deltagarna kände sig uppmärksammade men denna 
uppmärksamhet tunnades under utbildningens början ut. 

3.3.2 Mål & Individuellt upplägg 
När det gäller målen med utbildningen så var det bara någon enstaka deltagare som 
kände till dessa innan utbildningen påbörjades. Ingen av deltagarna kände till målen 
utifrån ett dokument utan de hade själva tagit reda på dem genom att bland annat fråga 
tidigare deltagare. Däremot var det någon som uppfattade utbildningsannonsen för Chef 
2005 som utbildningens mål och syfte. Under utbildningens gång har coachen mailat ut 
dokumentet med utbildningens mål & syfte, men övervägande del av deltagarna var 
osäkra på dess innehåll. Ett av målen med Chef 2005 är att man ska eftersträva ett 
individuellt upplägg för samtliga terminer där deltagarnas bakgrund och egna önskemål 
ska beaktas vid planeringen av de tre terminerna. Här fick vi väldigt varierande svar om 
hur detta har fungerat, allt ifrån att någon av deltagarna som tyckte att det hade fungerat 
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bra till det helt omvända. Någon av deltagarna poängterade att innan utbildningen 
startade hade man fått frågor som: vad vill du med den här utbildningen och vad vill du 
använda den till? Här saknade man en uppföljning av dessa frågor under utbildningens 
gång. 

Ett förslag som lades fram var att antagningsprocessen borde påbörjas ett halvår tidigare 
än vad den gör i dag och detta för att det skall finnas en möjlighet att diskutera 
individuella önskningar. 

”Det finns ingen sådan riktig inventering gjord innan, så det kan man kritisera”. 

Vad samtliga tog upp när vi ställde frågan om individuellt upplägg var att det fanns en 
möjlighet att avstå från kurser man tidigare gått. Trots denna möjlighet valde 
övervägande del att gå om tidigare genomförda kurser. Några anledningar till detta var 
att man lär sig alltid något nytt och man vill inte stå utanför gruppen. Det individuella 
upplägget fungerade däremot när styrgruppen lyssnade på en begäran om ett önskemål 
att få lite lagstiftningsuppfräschning. Majoriteten av deltagarna nämnde att de var nöjda 
med det individuella upplägget inför den tredje och sista terminen, praktiken. Här fick 
de lägga fram önskemål om praktikplats, med förbehåll att det inte var på den egna 
arbetsplatsen.  

3.3.3 Möjlighet till synpunkter 
Samtliga var överens om att de fick möjlighet att framföra sina synpunkter om de olika 
delkurserna och ansåg att detta fungerat tillfredställande. Synpunkterna lade de fram, 
dels till coachen genom utvecklingssamtal, och dels genom utvärderingar efter varje 
kurs. Coachen ringde kontinuerligt och frågade om de hade något de ville framföra om 
utbildningen. Vi ställde även en följdfråga om utvärderingarna var obligatoriska och här 
menade flera av deltagarna att det var de, men det var inte alltid de fyllde i dem. En 
anledning sades vara tidspress eftersom man kände när man återkom till arbetet att man 
prioriterade arbetsuppgifter som blivit liggande och utvärderingen ”glömdes” bort.  
Synpunkterna samlades ihop av coachen för att sedan vidarebefordras till styrgruppen 
och här menade deltagarna att de inte beaktades av styrgruppen. Vidare var det någon 
som menade att de inte har någon kontakt med styrgruppen, då deras talan förs via 
coachen, och uttalade sig enligt följande: 

”… men varför är det ingen från styrgruppen som kommer till oss någon gång och sätter 
sig ner och frågar hur det går”. 

Ytterligare kritik framfördes när det gäller kommunikationen mellan deltagarna och 
styrgruppen och följande synpunkt lades bland annat fram: 

”Man kanske skulle haft med en förtroendevald från gruppen som var med i 
styrgruppen.” 

Det konstaterades att en dialog saknades mellan utbildningens deltagare och 
styrgruppen. 

3.3.4 Utbildningens upplägg & Arbetsformerna 
En av våra frågor behandlade frågan om deltagarna upplevde om det var någon skillnad 
i det pedagogiska upplägget när det gäller de interna/externa kurserna och här ansåg de 
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flesta att det var lite blandat. Några upplevde att lärarna på kursen organisation och 
ledarskap gav ett ostrukturerat och virrigt intryck, men konsulterna upplevdes som 
mycket proffsiga. Det framkom att vissa av de interna utbildarna var dåligt pålästa och 
hade svårt att få fram sitt budskap, men samtliga var överens om att kvalitén varierade, 
både när det gällde de externa och interna kurserna. En idé från deltagarna var här att 
lägga ner resurser på att utbilda de interna föreläsarna i pedagogik för att få ett större 
utbyte av kursen. Ytterligare ett förslag som lades fram var att det vore bättre att ta in 
någon externt som verkligen kunde undervisa på ett pedagogiskt sätt och kanske i stället 
korta ner kurserna. Finns ett bra pedagogiskt upplägg ansågs det att kunskapen kanske 
kunde inhämtas på till exempel tre istället för fem dagar.        

Deltagarna var annars överlag nöjda med hur de olika delarna i utbildningen hängde 
ihop. Majoriteten påpekade att man kunde följa en röd tråd när det gällde utbildningens 
upplägg. 

”Uppdelningen är rätt så klar. Jag tycker det har varit bra med den uppdelningen att 
man inte blandar utan att man först tar den biten och sen går man över på dom rent 
polisiära utbildningarna.” 

Samtliga deltagare ”brann” för UGL veckan och tyckte att den var mycket givande 
eftersom man här verkligen lärde känna sina kurskamrater. Det var en otroligt intensiv 
och jobbig vecka, dels mycket beroende på att många obehagliga saker kunde komma 
fram för att sedan bearbetas och lösas, dels på grund av den ständiga närheten av 
varandra då man umgicks i princip 24 timmar om dygnet. Men trots detta såg alla denna 
vecka som ytterst lärorik och ville inte vara den förutan. Någon av deltagarna tyckte 
däremot att UGL skulle ha legat först på terminen och detta för att man skulle få lära 
känna varandra direkt från början. Samtliga tyckte även att upplägget med de externa 
kurserna under den första terminen, som fokuserade på ledarskap och individuell 
utveckling, var bra eftersom de under andra terminen kunde applicera mycket från 
föregående termin. Kurserna, tyckte deltagarna, kompletterade varandra på ett bra sätt 
eftersom UGL- kursen bland annat tog upp hur en grupp fungerar, men inte mycket om 
hur man fungerar som ledare. Det gjordes däremot i kursen organisation och ledarskap 
som samtliga deltagare var mycket nöjda med. En av deltagarna uttryckte sig på 
följande sätt om just denna kurs: 

 ”…pricken över i:et”. 

Under första terminen var konsulter inhyrda under tre dagar som undervisade i 
ledarskap och presentationsteknik och detta upplevdes som mycket intressanta och 
lärorika dagar, satt i förhållande till föregående kurser. Dessa dagar knöt an till den 
erfarenhetsbank man tidigare fått under utbildningens gång. Ett annat inslag som 
uppskattades var ett utbyte man hade tillsammans med Tetra Pak och detta för att 
deltagarna då utbyte erfarenheter från varandras ledarskapsutbildningar vilket förstärkte 
den röda tråden. Ett önskemål uttrycktes om att han/hon efterlyste utbyte med flera 
företag, både privata och offentliga eftersom dessa dagar var otroligt givande då man 
fick en inblick i hur ledare och ledarskapsutbildningar fungerade inom andra 
organisationer och detta kunde i sin tur leda till ett nytänkande. En kurs som däremot 
uppfattades av deltagarna som upprepning av UGL var samtal/kommunikation och 
upplevdes av någon som överflödig. 

Samtliga deltagare avsatte under intervjuns gång en lång stund när det gällde 
Europaresan vilken inte var genomförd vid intervjutillfällena. Här kom flertalet av dem 
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med kritik då det gällde dess innehåll och det påpekades att synpunkter hade lagts fram 
till styrgruppen men att de inte tagits upp för diskussion. Nedan följer några citat från 
deltagarna som till viss del för fram deras idéer och åsikter: 

”Europaresan har vi diskuterat inom gruppen. Vi skulle egentligen velat haft en annan 
inriktning på den, där vi körde den i Norden istället och tittade på andra 
polismyndigheter. Polismyndigheterna i sig ser också olika ut och olika kulturer. Sen att 
man körde den med andra organisationer inom Sverige som också har liknande 
program…det kunde ha blivit ett annat utbyte. Nu så kör vi Europaresan. Nu får vi 
istället se hur polisen fungerar i Europa, men inte alls i det syftet så som vi ville”.  

och ytterligare: 
”…vi har skit mycket att lära av andra – i Sverige bara! Men så åker vi till Rotterdam. Vi 
skulle kunna titta på svenska  förhållande, på svenska företag. Fått de kontakter man 
kanske kan behålla sen” 

och slutligen ett sista citat: 
”Man får en bild av hur polisen fungerar i Europa. Men om man ska ställa det i relation 
till den tjänsten man får, skulle man nog kunna vara förutan. Jag tror nog att man skulle 
ha bättre nytta av det som vi föreslog…” 

Majoriteten av deltagarna var således av den uppfattningen att resan i befintlig 
utformning inte var riktigt relevant för utbildningen, utan ett rent studiebesök. Rolig, 
men inte i linje med den övriga utbildningen.  

   

Grupparbete har varit den dominerande arbetsformen när det gäller de externa kurserna, 
till skillnad från de interna där det mest var kateder undervisning och deltagarna ansåg 
att grupparbete varit en givande och passande form för dem att arbeta under. En av 
deltagarna tyckte att man genom grupparbete använde litteraturen, som de flesta för 
övrigt tyckte var bra och lättläst, på ett bra sätt eftersom man då arbetade aktivt med den 
för att få ihop sina uppgifter. Det var dock mycket litteratur och oftast hann de endast 
läsa den litteratur som var knuten till kursen. En viss kritik framfördes när det gällde att 
bara arbeta med grupparbete och detta för att man genom denna arbetsform inte hade 
samma möjlighet att individuellt visa sina kunskaper. Genom att bara arbeta med 
grupparbete kunde risken vara att någon ”red” på andras kunskaper. En intern kurs som 
skiljde sig från de andra innehöll moment där deltagarna fick arbeta med att 
självständigt lösa olika fall, vilket uppskattades.  Det gavs även uttryck för att det borde 
ställas lite högre krav när det gäller kunskapsinhämtningen på de olika kurserna under 
den andra terminen där man bara har haft ett test. Men, som en av deltagarna sade, så 
visar sig antagligen kompetensen under den sista terminen när de gör sin praktik.  

 

Flertalet ansåg att utbildningen borde ha varit komprimerad, det vill säga, att den skulle 
ha varit på två terminer i stället för dagens tre och att man då varit helt frånkopplad sin 
ordinarie tjänst. Detta med att varva utbildning och arbete upplevdes ibland som 
splittrande och stressande eftersom man visste att det fanns arbetsuppgifter som låg och 
väntade. Detta gällde emellertid inte för alla då det beror på vilken arbetsuppgift man 
har, kör man exempelvis radiobil så kan man inte göra det retoraktivt. Har man däremot 
exempelvis en utredartjänst vet man att arbetet ligger och väntar. En annan av 
deltagarna såg det ur ett annat perspektiv och menade att det hade varit en fördel att bli 
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frånkopplad från sin ordinarie tjänst och i stället få möjligheten att praktisera sina 
kunskaper under några dagar efter varje avslutad delkurs, framförallt när det gäller de 
interna kurserna. Detta trodde han/hon skulle innebära att man gjort mer nytta på sin 
arbetsplats. Fördelen med att ha upplägget kvar i dess nuvarande form nämndes också 
och här kom vikten av reflektion fram. Komprimeras utbildningen så läggs kunskap på 
kunskap efter varandra och tid för reflektion kanske då inte finns. 

3.3.5 Tillräckliga ”verktyg” 
Majoriteten var av den uppfattningen att de var bra rustade för framtiden det vill säga de 
hade fått de verktyg de ansåg sig behöva för en eventuell framtida chefsbefattning. 
Några av dem påpekade att en viktig bit för att se om de hade fått de riktiga ”verktygen” 
var när de väl kom ut i praktiken. Väl ute i  ”verkligheten”, poängterades det, att det är 
där de kan se om och hur kunskaperna kan appliceras i arbetssituationen. Ett verktyg 
som däremot efterlystes var kunskap om utvärdering och här ansågs det att var något 
som kunde läggas in i utbildningen.  

”Nu lär man sig att det är viktigt med målen, men inte effekterna av arbetet” 

Forskning om kriminologi samt forskning om brottförebyggande arbete var det, enligt 
en av deltagarna, alldeles för lite av. Denne person önskade få ett ”paket” med sig ut 
som innehöll vilken forskning som fanns inom dessa områden, inte bara det rent 
polisiära, utan mer vilka teorier som finns inom dessa områden. 

3.3.6 Nytta av Chef 2005 
Frågan som behandlade om deltagarna hade någon nytta av utbildningen i sitt dagliga 
arbete gav skiftande svar. Några menade att man till viss del hade nytta av några kursers 
innehåll och här nämndes bland annat kurserna som berörde ledarskap. Vad som 
nämndes var till exempel att deltagarna kunde applicera dessa kursers innehåll i sitt 
dagliga arbete och en annan deltagare menade att numera tänkte denne på hur han/hon 
var som person och hur han/hon betedde sig i olika situationer, både på arbetsplatsen 
och hemma som privatperson. Det fanns däremot någon som menade att han/hon inte 
hade någon nytta av utbildningen i sitt nuvarande arbete eftersom dennes 
arbetsuppgifter inte hade att göra med ledarskap. Att utbildningen kommer ge någon 
nytta i framtiden var deltagarna överens om, men svaren skildes åt när det gällde på 
vilket sätt. Någon pekade på de praktiska bitarna medan någon annan ansåg att de fått 
bättre kunskap när det gällde personalfrågor. 

”Jag kommer ha väldig nytta av den. Jag hade inte klarat av att kliva in på en sådan 
post, det är så många bitar som hade hängt löst, rent praktiskt. De praktiska hindren, 
bokföra arbetstid, de klarar jag nu” 

3.3.7 Ledarskapssyn 
Majoriteten hade ändrat sin syn på ledarskapet sedan de påbörjade utbildningen, och 
flera menade att de förstått att ledarskapet var mer komplext än vad de tidigare trott. En 
större förståelse för en arbetsledares roll, till exempel när det gällde att fatta snabba och 
ibland obekväma beslut, hade utvecklats hos vissa av deltagarna samt tankar om hur 
man själv hade velat bemöta situationen. Utbildningen har också gett en insikt om att 
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rollen som chef inte alltid är något som är eftersträvansvärt och frågor såsom; är detta 
en yrkesroll som passar mig?, kan tänkas dyka upp.  

 

Vi ställde även en fråga om deltagarna kan tänka sig en ledande befattning inom en 
annan organisation och detta var samtliga positiva till. Den fråga som vi i kvalitets 
avsnittet nämnde att vi enbart hade ställt till en av deltagarna gav information om hur 
man eventuellt såg på en ledande befattning inom Polismyndigheten. Här framkom det 
att det inte var eftersträvansvärt med en arbetsledande roll om det gamla föråldrade 
synsättet inte förändrades. Ledarskapet var eftertraktat om det fanns en möjlighet att 
utveckla det och om viljan till förändring fanns inom organisationen.  

3.3.8 Framtida lärande 
Utbildningen hade lett till att deltagarna var positiva och motiverade till ett fortsatt 
lärande. Någon var av den uppfattningen att han/hon, trots positiv syn på framtida 
lärande, gärna ville avvakta med att fortsätta studera och detta eftersom denna person 
för tillfälligt kände sig nöjd. Däremot var det några som kunde tänka sig att gå andra 
kurser relativt snart och en av deltagarna menade att hade man klarat av denna 
utbildning så kunde man gå vidare högre upp. Majoriteten av deltagarna önskade dock 
att först få omsätta sina kunskaper i praktiken.  

4. Teori 
Vi har ur empirin ”plockat” ut vissa ämnesområden som vi ansåg vara intressanta och 
relevanta för att kunna besvara vårt syfte. Vi fortsatte sedan vårt letande inom dessa 
områden för att hitta teorier som vi kunde använda oss av för att förklara empirin. 

4.1 Litteratursökning  
Vid sökning av litteratur har vi använt oss av bibliotekets nät tjänster. Vi har gjort, både 
enkel och avancerad, sökning i LOVISA och LIBRIS samt sökt efter artiklar i 
ELIN@Lund. Vidare sökte vi även litteratur inne på Malmö Stadsbibliotek via deras 
nättjänst. Vi har även fått tips om litteratur från vår handledare och tittat på gamla C-
uppsatser med ett liknande ämne som vårt, samt tittat på den litteratur som vi hade 
tillgänglig hemma. Då vi gjorde våra sökningar använde vi oss av bland annat följande 
sökord: offentligt ledarskap, reflektion, kommunikation, ledarskapsutbildning, 
handlingsutrymme, lärande, UGL, nätverk, grupprocess och gruppdynamik.  

 

4.2 Källkritik 
Då vi sökte litteratur hade vi en del olika kriterier för att uppnå en så hög kvalité som 
möjligt. Vi sökte i första hand efter primärkällor, i flera olika databaser, men det var inte 
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alltid vi hittade primärkällan eller så var det så att källan fanns men var utlånad. En 
anledning till att vi hade svårt att hitta den litteratur vi önskade var att vi hade 
utgångspunkt i empirin och började därför leta teori relativt sent. Vi ville även att 
litteraturen skulle vara så ny som möjligt men även här var det i bland svårt att uppfylla 
vårt krav. Vidare har vi försökt att enbart använda vetenskaplig litteratur så gått det går. 
En del av böckerna ansåg vi, trots att de inte uppfyllde våra krav, var av sådan vikt för 
vår studie att vi inte ville utelämna dem. I två av våra böcker (Chefen & Ledarskapet 
och Pedagogiska Grunder) kunde vi inte utläsa vem författaren/na var och därför har vi 
valt att skriva titeln som referens i teorin.  

4.3 Offentlig organisation 
Många av statens förvaltningar är organiserade på ett byråkratiskt vis med en bestämd 
hierarki5 av över- och underordnade befattningshavare. En organisation kan undvika att 
byråkratiseras i ordets negativa mening genom att bland annat vara öppen för idéer samt 
ha en vilja att samarbeta, vilket man kan jämföra med en bra kommunikation inom 
organisationen. Inom en hierarkisk organisation är arbetsuppgifterna och medarbetarnas 
skyldigheter och rättigheter ofta väldigt tydliga vilket i sin tur kan leda till ett 
revirtänkande (Chefen & Ledarskapet, 1986). 

4.4 Offentligt ledarskap 
Ledarskapet inom den offentliga sektorn anses i bland vara bristfälligt och för att 
hantera detta problem har många verksamheter börjat med chefsutbildningar och olika 
ledarutvecklingsprogram. Ledarskap är något som rankas högt inom den offentliga 
sektorn och förhoppningarna om att få ett bättre ledarskap knyts till nästa generations 
ledare och det är just därför som stora resurser läggs på olika ledarskapsutbildningar. 
Inom den offentliga sektorn efterlyser man ett starkt och tydligt ledarskap då denna 
sektor har blivit mer ifrågasatt vid bland annat nedgång i den ekonomiska tillväxten, vid 
privatisering och annat förändringsarbetet (Holmberg & Henning, 2003). 
 
Hagström (1990) menar att det är skillnader mellan offentliga och privata 
organisationers förutsättningar, mål och struktur, exempelvis är den offentliga sektorn 
mer öppen för insyn än vad den privata är. En offentlig organisation kan med jämna 
mellanrum råka ut för att de måste konfronteras med press och annan media medan 
ledningen inom det privata i större utsträckning själva kan styra mängden information 
som de vill offentliggöra. Det offentliga ledarskapet anses ibland vara mer komplext än 
det privata, vilket bland annat beror på att ledaren inom det offentliga även måste spela 
en ”extern” roll och det innefattar bland annat kontakten med massmedia och 
allmänheten (Hagström, 1990). 
 

”Ledarskap i offentlig verksamhet är alltid offentlig i den meningen att den kan i 
frågasättas, debatteras, diskuteras och kritiserad på de offentliga arenorna. Detta är 

                                                 
5 Organisation med strängt begränsad rangskala, krav på absolut lydnad mot överordnad 
och klart avgränsade maktbefogenheter för varje grad.  
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sannolikt den viktigaste skillnaden mellan de båda sektorerna när dett gäller just 
förståelsen av ledarskap och ledarskapets utövande” ( Holmberg & Henning, s.20). 

 
En viktig skillnad mellan chefer i den offentliga sektorn jämfört med den privata är att 
de i den offentliga sektorn agerar under andra villkor och förutsättningar än inom det 
privata. I bland kan ledarskapet inom den offentliga sektorn anses svårgripbart eftersom 
motstridiga krav och intressen måste beaktas. Inom den offentliga sektorn finns en 
övertygelse om att villkor och förutsättningar skiljer sig mycket från andra 
verksamheter. Det privata näringslivet är ofta en referens, men det är inte praktiken man 
refererar till utan till teorin om företaget. Jämförelsen sker ofta med företag som har en 
ägarstyrd organisation och som går bra, det vill säga går med bra vinst. Dessa 
vinstdrivande företag används ofta som förebild, motbild och måttstock. Även 
ledarskapet något som jämförs med det vinstdrivande företaget (Holmberg & Henning, 
2003). 

4.5 Ledarskapsutbildning 
Ledarskapsutbildning måste precis som all annan utbildning byggas upp medvetet. Med 
detta menas att man anpassar utbildningen till organisationens förutsättningar och inte 
efter någon modell som använts av andra företag, vilka eventuellt har helt andra 
förutsättningar. När det gäller ledarskapsutbildning finns det framför allt tre punkter 
som bör tas i beaktande. För det första är organisationens behov något som man måste 
anpassa utbildningen efter, men även den kultur som råder inom organisationen bör 
uppmärksammas. Att deltagarna känner sig motiverade för vidare utveckling är även det 
av vikt. Här kan organisationen bidra med stimulans och resurser men det är dock 
individen själv som bestämmer resultatet. Det tredje och sista är ledningens 
engagemang, för utan det blir det svårt att på ett bra sätt driva igenom någon utbildning 
(Berglund, 1988). Ellström (1996) tycker även att ledningens betydelse är av värde för 
att en utbildning ska ge ett bra resultat. Med ledningens betydelse menas här att de ska 
stödja utvecklingsarbetet genom att de legitimerar och prioriterar det. Följande punkter 
är exempel på hur ledningen kan få ovanstående till stånd: 

 

• Genom att deltaga i något delmoment och för att på så sätt få fram ett 
erfarenhetsbyte mellan deltagare och ledning men även påvisa utbildningens 
betydelse. 

• Klargöra för deltagarna vilka förväntningar man har på dem men även ställa 
krav på utbildningen. 

• Tillföra de resurser som behövs, både materiella och personella. 

 

Dock påpekar Ellström (1996) att ledningen inte bara innefattar företagsledningen utan 
även exempelvis projektledare och administratörer.   

Att både ha interna och externa föreläsare har visat sig ha framgång i flera studerade 
projekt. Inom den egna organisationen bör det finnas typ projektledare eller gruppledare 
som har tid och kompetens att leda det dagliga utvecklingsarbetet. Deras uppgifter kan 



 22

vara bland annat; vara lyhörd för problem som deltagarna framför, vara länken mellan 
deltagarna och ledningen, ge uppmuntran, trycka på för att få saker uträttade samt 
utvärdera och presentera resultaten (Ellström, 1996). 

4.6 Lärande  

4.6.1 Vuxnas lärande 
När det gäller definition av vuxnas lärande har vi valt att använda oss av följande: 

 
”...förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med sin 
omgivning” (Ellström, 1992, s.67). 

 

Vidare menar Ellström att man måste bestämma innebörden av definitionen, det vill 
säga man behöver veta vad som lärs och hur lärandet sker. Den största skillnaden 
mellan ungas och vuxnas lärande är att vuxna kan använda sina tidigare kunskaper och 
erfarenheter för ett lärande i nya situationer. När det gäller lärande i det dagliga arbetet 
så finns det en grundläggande skiljelinje och det är formell utbildning (skola, 
universitet), respektive informellt lärande (vardagslärande som ej är planerat). Beroende 
på vilken nivå av lärande man vill att en individ ska uppnå bör man vara medveten om 
att båda typerna av lärande är viktiga och bör uppmärksammas.   

Ellström (1992) skiljer mellan två olika slags lärande och han benämner dem som ett 
lägre och ett högre ordningens lära. Det lägre ordningens lära, som han kallat för ett 
anpassningsinriktat lärande, innebär att individen inte ifrågasätter eller försöker 
förändra mål, förutsättningar eller uppgift utan lär sig med utgångspunkt i givna mål, 
förutsättningar och uppgift. I det högre ordningens lärande, som här kallas 
utvecklingsinriktat lärande, så är mål, förutsättningar och uppgift kanske inte givna eller 
så ifrågasätts de och här tar individerna ett eget ansvar när det gäller att förstå dem. Är 
däremot mål, förutsättningar och uppgift givna så tar individen till exempel reda på vad  
uppgiften handlar om, tittar på bakgrunden och vad som förväntas av den (Ellström, 
1992).  

4.6.2 Lärande i organisationer 
Lärandet i organisationen kan variera och detta beror på individerna och de olika sociala 
förutsättningarna som varje individ har att utveckla sina kunskaper (Stein,1996). I en 
lärande organisation är en förutsättning att medarbetarna har förmågan att hantera olika 
situationer som kan uppstå och detta för att man ska lyckas nå målen som finns 
(Andersson, 2001).  En annan faktor som kan påverka lärandet är interaktion, det vill 
säga medarbetarna fördelar sin kunskap mellan olika enheter inom organisationen och 
mellan olika organisationer. Detta kan påverka lärandet på så sätt att medarbetarna får 
en annan syn på sina egna kunskaper då man har tagit del av andras kunskap, vilket kan 
leda till ett fortsatt lärande. Vad som kan hindra ett lärande i en hierarkisk organisation 
är att kunskap och information kan gå förlorad eller ändras då det är många led som ska 
passeras på vägen (Stein, 1996).   
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4.6.3 Förutsättningar för individuellt lärande 
Uppfattningar om vilka förutsättningar som behövs för ett individuellt lärande varierar 
mellan olika författare.  En av grunderna till en individs möjlighet att lära är att det finns 
”klart formulerade och konsistenta mål” (Ellström, 1992, s.79). Det är av betydelse för 
lärandet att medarbetarna förstår betydelsen av målen och känner ett engagemang att 
vilja uppfylla dem och detta leder i sin tur till att medarbetarna blir motiverade till 
fortsatt lärande. (Ellström, 1996). Sandberg & Targama (1998) menar att individuellt 
lärande grundar sig på en förståelse för sitt arbete. Det är med andra ord individens 
kunskaper  och färdigheter i sitt arbete som är det primära för lärandet.  

Hård af Segerstad, Klasson, Tebelius (1996) menar att det finns två ytterligheter som 
påverkar en individs inlärning. Den första är att inlärningen är helt beroende på vad som 
äger rum inom individen (psykologisk process). Den andra ytterligheten är att det är den 
sociala omgivningen (social process) som influerar individens förmåga att lära. 
Författarnas uppfattning är att det är den sociala processen som påverkar lärandet och 
menar att inlärning är ett komplicerat samspel mellan de förutsättningar vi har (arvet) 
och omgivningen det vill säga de tillfällen vi får och som vi kan ta till vara på (miljön). 

 

Modet, tron på sin förmåga att lära, viljan till att lära samt att man upplever att den nya 
kunskapen är av betydelse är några viktiga faktorer som är en förutsättning för det 
individuella lärandet. Tror inte individen på sig själv finns risken att man hämmar ett 
fortsatt lärande. Att utveckla kunskaper som hjälper en organisation att uppfylla sina 
mål kräver oftast mycket tid och pengar. Det krävs därför att de personer som är 
inblandade har viljan och förmågan att utveckla kunskaper samt att det sätts upp bland 
annat en tidsperiod för lärandet (Stein, 1996). En uppgift kan, beroende på hur den är 
utformad, både främja och hindra det individuella lärandet. Uppgifter som innebär en 
utmaning för individen, det vill säga individen har möjlighet att påverka samt att välja 
metod för att lösa den, främjar lärandet. Lagom grad av komplexitet är en annan bra 
förutsättning för det individuella lärandet (Ellström, 1992). Det har visat sig genom 
studier att föräldrar kan utveckla barns motivation och det gör de genom att uppmuntra 
barnet och sätter mål som barnet kan uppnå (McKeachie, 1994). Har uppgiften för hög 
komplexitet kan det medföra bland annat försämrad prestation medan för låg kan leda 
till att man upplever enformighet (Ellström, 1992).  

4.6.3.1 Handlingsutrymme 
”Handlingsutrymmet är den frihet som en individ har när det gäller val och tolkning av 
uppgifter och mål, metoder för att lösa dessa samt värderingen av de resultat man 
uppnår” ( Ellström, 1996, s24).  

Det finns två olika sorters handlingsutrymme, objektivt och subjektivt. Det objektiva 
handlingsutrymmet är de faktiska möjligheterna till kontroll, det vill säga möjligheten 
att påverka det som sker i ens omgivning. Det subjektiva är det som individen upplever 
att han/hon har, det vill säga vilken frihet individen har (Aronsson & Berglind, 1990). 
Avgörande betydelse för en individs möjlighet till kompetensutveckling och lärande är 
både medvetenhet om det subjektiva handlingsutrymmet samt möjlighet till att påverka 
det objektiva handlingsutrymmet. Får man inte den möjligheten så kan det hindra 
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lärande och det sker om individen inte får möjlighet att praktisera sina kunskaper och 
erfarenheter (Ellström, 1992). 

Mellan det objektiva och det subjektiva handlingsutrymmet finns det skillnader vilka 
kan påverka bland annat prestationer och strategier på ett negativt sätt. Det finns rörelse 
mellan det subjektiva och objektiva handlingsutrymmet vilket innebär att 
handlingsutrymmet kan förändras genom individen. Det objektiva handlingsutrymmet 
kan individen ändra med hjälp av sina handlingar, till exempel kan det bli större då 
individen fått ökade kunskaper eller genom att man allierar sig med sina kollegor. 
(Aronsson & Berglind, 1990). Det subjektiva handlingsutrymmet handlar om att 
individen har det självförtroende, kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att 
kunna utnyttja det objektiva handlingsutrymmet. Medan det objektiva handlar om att ge 
individen de förutsättningar som behövs för att individen ska kunna prova nya 
handlingssätt i sitt dagliga arbete (Ellström, 1992). Det subjektiva handlingsutrymmet 
bör vara större eller lika med det objektiva (Aronsson & Berglind, 1990). 
 

4.7 Dialog och reflektion i relation till lärande 

4.7.1 Dialog 
Dialog betyder att individer fritt kan föra fram sina tankar, föreställningar och åsikter. 
Med dialogen offentliggörs den enskilda individens erfarenheter och tankar. Tanken 
med dialogen är att individerna delger varandra sina tankar utan att för den delen  
försöka övertyga varandra att alla ska ha samma synsätt. Samtliga ska ha samma 
möjlighet att framföra sina åsikter och känslor i samband med att man försöker klargöra 
de frågor som tas upp. Syftet med dialog är att genom samtal komma fram till en 
djupare insikt (Pedagogiska grunder, 2000). Många anställda menar att ett av de största 
problemen med ledningen är att de saknar kontakt (dialog/kommunikation) med 
densamma. Detta kan leda till att de anställda inte längre vet var de står och en 
konsekvens kan bli att de inte känner att de är viktiga för organisationen, vilket kan 
medföra att de inte gör sitt bästa (Pelletier, 2002).  

För att en grupp ska vara effektiv är en förutsättning att det finns en dialog mellan 
medlemmarna i gruppen. Utan dialog blir det svårt för gruppen att utveckla en bra 
kommunikation eftersom de inte vet om de tänker på liknande sätt när det gäller olika 
frågor (Schein, 1993 ur Pedagogiska Grunder, 2000). 

”... syftar dialogen till att skapa en grupp som kan tänka skapande, kreativt och viktigast, 
tillsammans”  (Schein, 1993 ur Pedagogiska Grunder, 2000, s.43f).  

 

4.7.2 Reflektion 
Reflektion kan förklaras med att man återspeglar, tänker efter och begrundar. För att 
individen ska kunna ägna sig åt reflektion krävs att man individen mentalt lämnar den 
situationen som behövs reflekteras över (Pedagogiska grunder, 2000). 
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Två viktiga förutsättningar för ett kollektivt lärande är reflektion och dialog och 
reflektion är även av vikt vid det individuella lärandet. Reflektion kan ske på många 
olika sätt, bland annat i samtal mellan individer och genom att man är i dialog med sig 
själv, det vill säga man tänker igenom sina upplevelser. Det omnämns två sätt av 
reflektion: reflektion i handling och reflektion över handling. Reflektion i handling 
kännetecknas av att den sker då vald handling, till exempel en utbildning, fortfarande 
pågår. Reflektionen kan ske genom korta avbrott under utbildningens gång. Reflektion 
över handling, där tar individen ett större avstånd i från handlingen och denne 
reflekterar över sitt handlande och över resultatet samt vilka följder det har blivit 
(Pedagogiska grunder, 2000). Reflektion är ett måste för att ett lärande ska ske och 
Ellström (1996) definierar reflektion enligt följande: 

”...en kritisk prövning av de föreställningar och antaganden om verkligheten, som mer 
eller mindre medvetet, styr vårt handlande i olika situationer” (Ellström, 1996, s.75).  

För att du ska bli medveten om vilken förståelse du har för ditt arbete måste du stanna 
upp och reflektera. Reflekterar du inte över din förståelse så kan du inte förändra den 
och finna alternativa sätt att förstå ditt arbete. Tre grundläggande former av reflektion är 

- självreflektion. Vilket innebär att du börjar reflektera över ditt sätt att förstå 
arbetet genom att kliva ur ditt arbetsutförande i olika sammanhang. 

- Dialog med kollegor. Här för du en dialog med dina kollegor för att ta reda på 
hur din egen och andras förståelse av samma arbetsuppgifter är. 

- Läsa forskning på området. Distans till ditt arbete kan behövas för att kunna 
reflektera över din egen förståelse och detta kan skapas genom att ta del av 
forskningsstudier som rör det egna arbetet (Sandberg&Targama, 1998). 

 

4.8 Nätverk och gruppen i relation till lärande 

4.8.1 Nätverk 
En av anledningarna till att många företag vill skapa nätverk är att de bland annat vill 
utveckla och förnya företagets kärnkompetens (Vatne,1991). Interaktion mellan 
organisationer stimulerar och utvecklar individers möjlighet för ett ökat lärande. 
Individen får ta del av andras kunskaper samt får en annan syn på sina egna kunskaper. 
(Stein,1996). En grundläggande faktor för att nå framgång i sitt ledarskap är att man har 
väl utvecklade/etablerade externa kontaktnätverk för att genom dessa nätverk kan 
chefen få del av sådan information som kan öka hans inflytande i organisationen 
(Hagström,1990). Genom att involvera ledare från andra organisationer kan ett 
nytänkande skapas vilket i sin tur kan leda till en eventuell framgång för organisationen 
(Aves, 2002).   

4.8.2 Gruppdynamik 
Gruppdynamisk utbildning bygger på individens handlingar och attityder och hur de 
styrs av kunskapsmässiga samt känslomässiga faktorer. Ett inslag i denna utbildning 
kan vara så kallad ”laboratorieträning” vars huvudsyfte är att lära om sitt eget och 
andras beteende. Meningen är att gruppen omgående skall ge feedback när individen 
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experimenterat med sig själv. Målsättningen med gruppdynamisk utbildning är bland 
annat att individen ska lära sig mer om: 

- sig själv 
- om sitt eget sätt att reagera 
- hur andra människor reagerar och hur de upplever en själv 
- hur en grupp fungerar 
- hur gruppen fungerar sinsemellan (Leymann & Gustavsson, 1990). 

I Leyman & Gustavsson (1990) kan man läsa om Söderströms (1981) inlärningsprocess, 
vilken är när gruppen ger värdefull feedback till en gruppmedlem som upplever ett 
problem och som på något sätt försöker lösa detta problem.  

 
Figur 2: Miles (1971) beskriver processen enligt ovanstående i Leymann & Gustavsson (1990). 

 

Detta nämns även i Moxnes (1981), att personlig feedback från en medlem är speciellt 
nyttig när det gäller att förbättra hela gruppens förmåga att lösa problem. Det har visat 
sig genom experiment att aktivt (deltagaren är engagerad i undervisningen exempelvis 
genom diskussion) lärande oftast är mer effektivt än passivt ( läraren är budbärare och 
eleven endast åhörare) lärande. En av anledningarna till detta kan vara att du har bättre 
möjligheter till feedback i aktivt lärande. I aktivt lärande kan man utveckla kritiskt 
tänkande eftersom man som elev står för tänkandet och man kan på så sätt få respons 
från övriga i gruppen ( McKeachie, 1994).    

 

4.8.3 Grupprocessen 
När det gäller att lära i grupp måste medlemmarna beakta och bearbeta personliga 
skillnader för att hitta styrkan i gruppen så att problem kan lösas. I en grupp är det 
viktigt att lära sig att tänka annorlunda, i stället för att tänka ”jag” så måste man lära sig 
tänka ”vi” (Mero & Tosi, 2003). 

En grupp går igenom fyra stadium och det första är forming och här sker en övergång 
från individuell status till gruppstatus. Denna övergång kan kännas tveksam och känslor 
såsom misstänksamhet, rädsla, ångest och spänning kan förekomma. Gruppen är i detta 
stadium inte speciellt kreativ eftersom så mycket tid går åt till att ta itu med dessa 
känslor (Mero & Tosi, 2003 ). 

Nästa steg är storming och detta är nog det svåraste steget för medlemmarna. Här börjar 
de inse att gruppen är mer svårhanterlig och heterogen än vad de från början insett och 
de vill hitta en syndabock. De blir rastlösa eftersom det inte görs några framsteg, men 
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vet inte hur de ska gå vidare för att nå sitt mål. Vid denna tidpunkt gör man motstånd 
mot gruppen och går gärna tillbaks till det gamla sättet, det vill säga: jag gör det själv. 
Här är det viktigt att inte ge efter för denna känsla, för kom ihåg: 

”Knowledge maketh a bloody entrance!” (Mero & Tosi, 2003). 

I tredje steget, norming, accepterar individen gruppen, gruppens regler och accepterar 
olikheter inom gruppen samt hittar och godtar sin roll i gruppen. Gruppen hittar sin 
form och medlemmarna hjälper varandra. Stämningen blir avspänd, medlemmarna har 
roligt och börjar arbeta tillsammans (Mero & Tosi, 2003). 

I det sista stadiet, performing, har gruppen blivit ”hel” och är effektiv nu blir det mycket 
gjort och det råder samstämmighet. Gruppen har nu gått från passivt till aktivt lärande 
och i detta stadium har antagligen medlemmarna även förstått grupprocessen och en 
bättre förståelse infunnit sig när det gäller varandras styrkor och svagheter ( Mero & 
Tosi, 2003). 

 

5. Analys och diskussion 

5.1 Kapitlets disposition 
Strukturen i analyskapitlet har vi försökt lägga upp enligt det ”tänk” vi presenterade 
under rubrik 2.2, det vill säga först tar vi upp lite bakgrund, sedan diskuterar vi 
processen för att slutligen presentera det utfallet vi kunnat få fram med tanke på att 
utbildningen inte är avslutad. I analysen har vi valt att integrera våra egna tankar och 
värderingar och gör därför ett kombinerat analys och diskussions kapitel. För att göra 
det tydligt för läsaren att förstå vilket som är våra privata åsikter så har vi valt att ha 
mellanrum mellan analys och våra tankar/värderingar. Vi avslutar analyskapitlet med en 
kort sammanfattning där vi besvarar vårt syfte om deltagarnas uppfattning om vad som 
är Chef 2005s styrkor och svagheter.   

5.2 Analys 

5.2.1 Utbildningens mål 
Målen för Chef 2005 var inte tydliga då många inte kände till dem eller visste att det 
fanns ett dokument om dessa. Ellström menar bland annat att klart formulerade och 
konsistenta mål är en av grunderna till en individs möjlighet att lära.(4.6.3).  

För att känna motivation för ett lärande så tycker vi att det är av största vikt att känna 
till en utbildnings mål och syfte för att veta vad man strävar efter. Går man en 
utbildning där det inte finns några speciella riktlinjer menar vi att motivationen sjunker 
och att man inte tar in lika mycket kunskap. Känner deltagarna till målen med 
utbildningen och har viljan att nå dem gör de troligen allt för att uppnå dessa mål vilket 
vi tror kan öka motivationen och det i sin tur leder till ett högre lärande. Att deltagarna 
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inte kände till målen från ett skriftligt dokument utan endast muntligt från tidigare 
deltagare kan ha påverkat motivationen i negativ riktning hos deltagarna. Att det inte 
fanns klara och tydliga formulerade mål från början anser vi vara en svaghet med Chef 
2005.  

5.2.2 Offentlig organisation 
Vår resultatredovisning visade att någon deltagare önskade att det föråldrade synsättet 
som existerar inom myndigheten borde luckras upp och förändras. Det visade sig att en 
arbetsledande befattning inte var intressant för denne deltagare om inte det byråkratiska 
sättet att tänka på upphörde. Det måste med andra ord finnas en möjlighet att genomföra 
förändringar och detta genom att ge de blivande cheferna ett större handlingsutrymme 
(4.6.3.1).  En hierarkisk organisation är ofta organiserad på ett byråkratiskt vis och för 
att det inte ska bli negativt för medarbetarna är det viktigt att ledningen bland annat är 
öppen för idéer samt att viljan till samarbete finns. (4.3).   

Vi är av den uppfattningen att polisens organisation är en byråkratisk och hierarkisk 
organisation där mycket av det ”gamla” sitter i väggarna. Faran med detta kan vara att 
när nya, unga, chefer med nytänkande försöker implementera sitt nya ”tänk” och går 
utanför ramarna så stöter de förmodligen på motstånd. En konsekvens kan bli att de 
söker sig ifrån organisationen och byråkratin lever vidare, i negativ mening med långa, 
tröga beslutsvägar. Det blir med andra ord en ”gammal”, stelbent organisation med 
föråldrat synsätt som inte följer med samhällsutvecklingen.  

5.2.3 Gruppen 
Deltagarna ”brann” för UGL- veckan trots att den var mycket krävande. Här menade 
deltagarna att en stark gemenskap växte fram och att de blev en homogen grupp. De 
lärde sig att bearbeta och lösa problem som i bland kunde vara av känslig natur och 
detta gjordes genom att delvis ge och få feedback från de andra gruppmedlemmarna. 
Målsättningen med gruppdynamisk utbildning handlar mycket om hur individen 
fungerar, hur en grupp fungerar samt hur relationen inom gruppen växer fram (4.8.2). 
Insikt i grupprocessen var också något som lärdes under denna veckan. Det var mycket 
lärorikt tyckte flertalet att de fick en förståelse för hur en grupp fungerar. När det gäller 
de externa kurserna har den huvudsakliga arbetsformen varit grupparbete till skillnad 
från de interna kurserna där katederundersvisning var dominerande. Deltagarna var över 
lag nöjda med arbetsformen att arbeta i grupp, dock framkom det en avvikande mening 
när det gällde för mycket grupparbete och det var risken med att någon bara kunde 
”flyta” med och rida på andras kunskap. Majoriteten av de teorier vi valt poängterar att i 
en grupp är det feedback som är den viktigaste ingrediensen inom gruppen då man här 
utvecklar en problemlösningsförmåga vilket kan förbättra hela gruppens förmåga att 
lösa problem (4.8.2) och (4.8.3). För att gruppen ska hitta en samhörighet och bli 
produktiv är det viktigt att ha en förståelse för en grupps olika stadier och förstå att det 
är en process man går igenom. (4.8.3). 

Varför tror vi då att deltagarna kände så starkt för UGL-veckan? UGL-veckans innehåll 
innefattar en del arbete med att gå djupare in i sig själv och många gånger kan 
obehagliga sanningar komma fram. Genom att bearbeta dessa och få feedback samt 
komma fram till tillfredställande lösningar så tror vi att en euforisk känsla kan infinna 
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sig och det kan vara den känslan som bidrar till den starka upplevelsen av UGL-veckan.  
Vi är övertygade om att det krävs att man har ett starkt psyke och det menar vi att 
poliser överlag har då vi förmodar att antagningskraven till polishögskolan ställer höga 
fysiska och psykiska krav. Genom att medverka i UGL-veckan, som vi anser vara en 
styrka med Chef 2005, så har det blivit enklare för deltagarna att arbeta i grupp eftersom 
de tidigt i utbildningen gått igenom grupprocessen och därför snabbare kommit till det 
stadiet där gruppen blivit harmonisk och effektiv. En nackdel, tror vi, kan vara att 
gruppen blivit alltför homogen vilket kan medföra att inget ”nytänkande” sker. En 
grupp kan ha skapats där samtliga tycker likadant och ingen ifrågasätter och en 
konsekvens kan här bli att gruppen blir ineffektiv. För att få nya infallsvinklar så menar 
vi att det krävs olika personligheter i gruppen som kompletterar varandra för att gruppen 
ska bli så högpresterande och effektiv som möjligt.  

5.2.4 Dialog 
Att bli uppmärksammad och känna sig utvald framkom i resultatredovisningen vara 
viktig för en blivande chef då det är du som chef som ska leda medarbetare. Någon 
deltagare ansåg att det var viktigt att den känslan förmedlades ut till gruppen. 
Deltagarna upplevde att de fick denna uppmärksamhet av styrgruppen i ett tidigt stadie 
av utbildningen men sedan avtog den helt. Att ha en kontinuerlig dialog och 
regelbunden kontakt med styrgruppen var något som deltagarna saknade och 
eftersträvade och detta framkom tydligt i resultatredovisningen när det gällde bland 
annat Europaresan där deltagarnas åsikter om ett annorlunda upplägg inte tagits upp för 
diskussion. Däremot var alla överens om att dialogen med coachen fungerade 
tillfredställande då denne hade kontinuerlig kontakt med deltagarna. För att få en bättre 
dialog med styrgruppen uttrycktes en önskan om att en från utbildningen borde suttit 
med i styrgruppen eller att någon från styrgruppen visade intresse för deltagarna. 
Deltagarna menade att det kunde göras genom att någon från styrgruppen till exempel 
visade sig under utbildningens gång och frågade efter deras åsikter eller bara helt enkelt 
satte sig ner och pratade en stund. Får man inte uppmärksamhet och kontakt kan en 
konsekvens bli att man får känslan av att inte ha någon betydelse för organisationen 
vilket i sin tur kan leda till att man inte gör sitt yttersta. (4.7.1). 

Känslan av att vara utvald anser vi vara viktigt i vilket arbete du än har men kanske 
speciellt viktig när du ska ikläda dig rollen som chef. Vi menar att klivet från ”golvet” 
upp till en högre befattning kan vara stort och det krävs antagligen en hel del 
självförtroende för att klara av den uppgiften. Att det finns en fungerande dialog mellan 
deltagarna och styrgruppen tycker vi är oerhört viktigt eftersom det utan dialog finns 
risk för missförstånd och förutfattade meningar. En svaghet med utbildningen, menar vi,  
är bristen på dialog mellan styrgruppen och deltagarna. Vi tror att det är väldigt lätt att 
få känslan av att vara betydelselös för organisationen eftersom ingen visar något intresse 
för vad som pågår, och detta anser vi kan leda till problem för organisationen eftersom 
individen så småningom antagligen tappar motivationen och endast gör det nödvändiga. 
Förslaget som kom upp om att någon av deltagarna skulle sitta med i styrgruppen tycker 
vi är bra för då kan man föra en direkt dialog utan mellanhänder och förhoppningsvis 
utan eventuell vinkling. Faran kan vara, om ingen av deltagarna är med i styrgruppen att 
all information kanske inte kommer fram eller förvrängs av mellanhanden. Vi tror 
fortsättningsvis att de förutfattade meningarna om Europaresan hade kunnat förhindrats 
om dialogen fungerat eftersom styrgruppen då tydligare kunnat förklarat syftet med 
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resan så att sammanhanget blivit klarare och då eliminerat faran med att deltagarna 
skapade sig förutfattade meningar. Vi menar att den uteblivna dialogen skapar dålig 
stämning mellan deltagarna och styrgruppen och motivationen inför resan sjunker 
troligen. Deltagarna lade ju fram synpunkter på hur de ville att resan skulle läggas upp 
men detta beaktades inte utan det blev kalla handen direkt. Som det var nu kände vi att 
deltagarna intog en något negativ attityd gentemot resan och en effekt kan bli att resans 
egentliga mål och syfte inte tas tillvara på och förmodligen sker då inget effektivt 
lärande. En annan risk med att vara negativt inställd från början kan vara att man inte 
inser vilken nytta resan kan ge i framtiden, till exempel kan ett nätverk ute i Europa visa 
sig vara lönande i framtiden om det blir ett allt mer intensivt samarbete länderna 
emellan. Finns en förutfattad mening och en negativ inställning är det nog väldigt lätt att 
hålla fast vid den och inte se möjligheterna. Utbildningen har, anser vi, en bra styrka i 
coachen  eftersom denne hela tiden för en kommunikation med deltagarna och försöker 
fånga upp deras åsikter och lyssnar på förslag som han sedan för vidare till styrgruppen. 
Ytterliggare en styrka menar vi är att coachen tidigare gått utbildningen och därför är 
bekant med innehållet och kan referera till det. Svagheten kan vara om coachen är 
”färgad” av styrgruppen och ”sorterar” deltagarnas synpunkter, men vi är av den 
bestämda uppfattningen att så är det inte på denna utbildningen, snarare tvärtom, 
coachen är ett bra stöd som stöttar och ger feedback och deltagarna känner förtroende 
för denne.  

5.2.5 Nätverk 
Samtliga deltagare var väldigt positiva till det utbyte de haft med deltagare från Tetra 
Paks chefsutbildning. En av anledningarna till detta var att här kunde deltagarna utbyta 
erfarenheter med varandra och få se hur en organisation inom det privata näringslivet 
fungerar. Att deltagarna kände att det var viktigt att bilda nätverk med andra 
organisationer var ganska uppenbart då de under intervjutillfället lade ner mycket tid på 
att prata om utbytesdagarna med Tetra Pak och om Europaresans upplägg. Deltagarna 
ville i stället för att åka ut i Europa stanna i Sverige eller i Norden och där besöka andra 
polismyndigheter, offentliga organisationer samt privata företag med liknande 
chefsprogram. Gjorde man resan i Sverige eller i Norden, menade deltagarna, skulle det 
vara lättare att skapa ett kontaktnät som är enklare att behålla och  mer användbart i 
framtiden. Deltagarna hade svårt att se vilken nytta Europaresan hade i nuvarande 
upplägg eftersom, som vi skrivit ovan, de hade svårt att se nyttan av ett kontaktnät ute i 
Europa och de menade att skapa ett kontaktnät i Sverige eller i Norden är av större vikt 
för dem i deras eventuella nya yrkesroll. Det privata näringslivet används ofta som en 
måttstock  inom den offentliga sektorn där man är av den uppfattningen att villkor och 
förutsättningar skiljer sig mycket åt. Det är inte bara organisationen som helhet man 
jämför utan även ledarskapet (4.4). Som de teorier säger som vi tagit upp så handlar 
nätverk om att ett nytänkande skapas vilket kan vara till fördel för den egna 
organisationen men även till fördel för individen eftersom det kan öka dennes inflytande 
i organisationen. Interaktion inom och mellan organisationer medför ofta att individen 
får lust till ett ökat lärande och detta i sin tur kan leda till ett nytänkande och eventuellt 
höja hela organisationens kompetens (4.8.1) och (4.6.2). 

Vi har väl alla sett att nätverkets betydelse blivit allt viktigare i samhället och en 
anledning tror vi är att gränserna i Europa håller på att suddas ut. Vi menar att idag är 
det inte som det var förr när organisationer levde i sin egen ”lilla” värld utan i dag krävs 
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det en modernare organisation som tittar utanför sina egna ramar och som är beredd att 
influeras av andra organisationer för att förnya sig och följa med i utvecklingen. Med 
tanke på att gränserna i Europa håller på att suddas ut, så menar vi, att Europaresan är 
en styrka i utbildningen då det är viktigt att även utveckla ett nätverk utanför Sveriges 
och Nordens gränser. Deltagarna var ju väldigt positivt inställda till utbytesdagarna med 
Tetra Pak och vi ställde oss frågan varför? Det kan vara av olika anledningar. Vi är av 
den förutfattade meningen att Tetra Pak är en plattare organisation än polisen där inte 
lika många led behöver passeras vid beslut och det kan innebära att deltagarna fått en 
helt ny syn på chefsrollen och dess möjligheter. Tetra Pak är en motbild till polisens 
organisation och vi är av den uppfattningen att många tror att ”gräset är mycket grönare 
på andra sidan” och det kan vara ytterliggare en orsak till att deltagarna upplevde att 
dessa utbytesdagar var så givande. Utbytesdagarna med Tetra Pak ser vi som en styrka 
med Chef 2005, men vi hade dock gärna velat se en uppföljning i slutet av utbildningen 
där deltagarna på respektive utbildning under någon dag eller två åter träffades för att 
utbyta tankar och reflektioner. Vi funderade också precis som någon av deltagarna på 
om det inte varit intressant att ha utbyte med någon annan offentlig organisations 
chefs/ledarskapsutbildning. På så sätt hade deltagarna kunnat få en uppfattning om hur  
deltagarna i en organisation med liknande struktur uppfattar sin utbildning och vilken 
syn på ledarskapet de har och hur de tänkt praktisera sina nyförvärvade kunskaper. 

5.2.6 Reflektion 
Flertalet av deltagarna påpekade att de under utbildningen i bland kände sig stressade 
och splittrade då de visste att det fanns arbete som låg och väntade när de kom tillbaka 
till sin ordinarie tjänst. För att slippa denna känsla ville de att utbildningen i stället 
skulle ha varit komprimerad på två terminer i stället för dagens tre och att deltagarna 
varit helt frikopplade från ordinarie tjänstgöring. Några av deltagarna poängterade att 
fördelen med utbildningens nuvarande upplägg var att det fanns tid för reflektion, men 
komprimerades utbildningen skulle det nog vara svårt att hitta den tiden. Någon 
deltagare saknade kurser om forskning inom till exempel kriminologi och ansåg att det 
hade varit bra att få kunskap om vilka teorier som finns inom detta område och inte 
enbart lära sig hur det fungerar rent polisiärt för att på så sätt få ett helt ”paket” med sig. 
För att ett lärande ska ske är det viktigt att deltagarna ges tid att reflektera över de nya 
kunskaperna. Denna tid kan deltagarna få genom att de är borta från utbildningen ett tag 
(reflektion över handling), pratar med övriga deltagare samt själv tänker i genom den 
nya kunskapen. Reflektion kan  även ske under tiden som utbildningen pågår (reflektion 
i handling) (4.7.2). Sandberg & Targama tar upp vikten av att få distans till utbildningen 
för att på så sätt kunna reflektera över sin förståelse för det nya. Denna förståelse menar 
de att man bland annat kan få genom att läsa forskningsstudier som berör det aktuella 
området (4.7.2).      

När det gäller utbildningens upplägg på tre terminer där man varvar studier med 
ordinarie tjänstgöring så är vi kluvna till om vi tycker det är en styrka eller en svaghet.   
Vi kan se en styrka med att ha utbildningen i dess nuvarande upplägg. Reflektion är 
något som vi anser vara av stor betydelse för lärandet och detta menar vi är något som 
det förmodligen kan finnas tid till när man arbetar parallellt med utbildningen. Det kan 
vara så att man har fått ny kunskap, till exempel en chefs åtaganden, och då tittar man 
kanske på sin chefs beteende med helt andra ögon och får en större förståelse eftersom 
man nu applicerar sin nya kunskap. Teorin omsätts helt enkelt i praktiken. Man kanske 
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till och med för en dialog med sig själv och funderar över vad man skulle ha gjort i en 
liknande situation. En svaghet med att ha utbildningen under tre terminer är att det finns 
en risk att deltagarna känner sig splittrade och har svårt att fokusera både på 
utbildningen och på sitt arbete. Att korta ner utbildningen till enbart två terminer och bli 
helt frikopplad från sin tjänst tror vi eventuellt skulle vara till fördel för deltagarna. Då 
kan de fokusera på utbildningen till 100 % och inte känna att de försakar något. Känslan 
av att inte räcka till kan nog medföra att man inte tar åt sig kunskap lika bra, men hade 
man endast behövt fokusera på utbildningen hade detta hinder troligen eliminerats. En 
annan fördel med att ha utbildningen på två terminer, anser vi, är att deltagarnas chef  
och kollegor vet att de är borta på heltid och på så sätt är det troligen lättare att ordna 
med vikarieförsörjning. Nackdelen med att köra utbildningen på två terminer, tror vi, 
precis som några av deltagarna, är att tid för reflektion inte finns. Den teoretiska 
terminen kan helt enkelt bli för intensiv och det blir korvstoppning, vilket kan resultera i 
att man förtränger tidigare kunskap eftersom man omedelbart ska ta in ny kunskap och 
tid för reflektion ges inte. En möjlighet att få denna tid för reflektion skulle kunna vara 
att man lägger in lite praktiska övningar mellan delkurserna, som en av deltagarna 
nämnde, någon dag eller två, för att på så sätt se hur det fungerar i praktiken.  

5.2.7 Nytta av Chef 2005 
Uppfattningarna om nyttan av utbildningen varierade. Vissa upplevde att utbildningen 
var till gagn i sitt dagliga arbete då de nu såg vissa saker ur ett annat perspektiv, 
exempelvis chefsrollens alla sidor, och man fick en insikt i de i bland obekväma 
uppgifter en chef måste ta tag i. Detta innebar att en större förståelse för chefsjobbet 
utvecklats och deltagarna såg nu sidor de tidigare inte reflekterat över. Någon menade 
även att utbildningen hade varit till nytta i privat livet eftersom de nu var mer 
uppmärksam på sitt eget beteende. I resultatredovisningen framkom det att flertalet var 
positiva och motiverade till ett fortsatt lärande både när det gällde fortsatta 
högskolestudier men även högre chefsutbildningar inom den egna organisationen. 
McKeachie talar om studier som gjorts där det visade sig att när individen satt upp mål 
som var realistiska så uppmuntrade det till utveckling och motivation (4.6.3). 
Deltagarna i chef 2005 var överlag nöjda med de ”verktyg” de fått med sig under 
utbildningens gång men påpekade att väl ute i praktiken kommer de se om ”verktygen” 
är tillräckliga och om de kan appliceras i arbetssituationen. Deltagarna kände ett stort 
självförtroende för sin kapacitet att klara av en chefsbefattning vilket kan tyda på att 
förutsättningarna för ett individuellt lärande var goda och detta kan i sin tur vara en 
indikation på att innehållet i kurserna låg på rätt nivå och inte var för krävande men inte 
heller för enkla. För som Ellström (4.6.3) skriver är en uppgifts komplexitet av 
betydelse för en individs möjlighet att lära. Stein har en annan  teori när det gäller vad 
som är viktigt för lärandet och här menar han att individen bland annat måste ha tron på 
sig själv och viljan att lära samt känna nytta av den kunskap man förvärvat(4.6.3).  

Vi ser en styrka i utbildningen då det visade sig att samtliga deltagare var positiva till ett 
fortsatt lärande, det vill säga, de var motiverade till fortsatt utveckling. En anledning till 
detta tror vi bland annat kan vara att de fått ett stärkt självförtroende eftersom de klarat 
av största delen av utbildningen. Vi kan här dra paralleller till oss själva när det gäller 
våra universitetsstudier. Då vi i början var tveksamma till om vi skulle klara av att 
genomföra samtliga kurser, men efter varje avklarad kurs stärktes vårt självförtroende 
och motivationen till fortsatt lärande blev allt starkare. Vi uppfattade deltagarnas vilja 
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att lära och tron på sig själv som väldigt stark, vilket kan bero på att de tidigare haft 
erfarenhet av en ledande position och på så sätt ”fått blodad tand”. Alla hade med sig 
någon form av erfarenhet från en ledande position i bagaget och förmodligen har detta 
stärkt dem, för varför annars söka till en chefsutbildning? Denna utbildning är inte 
något man blir beordrad till, utan frivillig, och det är ännu ett bevis på att viljan till 
lärande finns. 

 

5.2.8 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att analysera deltagarnas uppfattning om en pågående 
chefsutbildning för att kunna identifiera utbildningens styrkor och svagheter.  

Resultatet visar att styrkorna med Chef 2005 är; UGL, blandningen av externa och 
interna kurser där Organisation & Ledarskap på Kristianstad Högskola uppskattades 
mest. En annan styrka upplevdes vara upplägget med att teorin avslutas med en termins 
praktik. Europaresan och utbytesdagarna med Tetra Pak var andra inslag som deltagarna 
uttryckte sig positivt om. Avslutningsvis så fann vi att en styrka med utbildningen var 
coachen som deltagarna hade starkt förtroende för. 

Svagheterna var att det vid utbildningens början inte fanns klara och tydligt formulerade 
mål, Europaresan i dess befintliga upplägg, den otillräckliga dialogen mellan 
styrgruppen och deltagarna samt Chef 2005s nuvarande upplägg på tre terminer.      

6. Avslutande reflektioner 
Först vill vi poängtera att vi tycker Chef 2005 är en värdefull och bra utbildning för de 
deltagare som har förmånen att medverka i den och att det är en stor satsning som görs 
på dessa deltagare.  

Under tiden vi har arbetat med den här uppsatsen har olika frågor dykt upp som vi 
funderat över. Hur hade det sett ut om det hade varit en mix av poliser och civila i 
utbildningen? Hade gruppen varit mer heterogen och vad hade detta inneburit? Det hade 
kanske inneburit att vår resultatredovisning blivit annorlunda framförallt när det gäller 
uppfattningarna om de rent polisiära kurserna. Hade man som civil deltagare haft 
möjlighet att välja bort de polisiära kurser som enbart poliserna har nytta av i framtiden? 
Det är inte omöjligt att civila deltagare föredragit ett något annorlunda kursinnehåll som 
inte varit så polisiärt inriktad. Vi funderade även över om det kunde vara på det viset att 
sökprofilen samt rekryteringsprocessen, omedvetet, riktade sig till poliser och vilka 
konsekvenser det i så fall får för utbildningen i framtiden.  

 

Avslutningsvis vill vi knyta an till resonemanget vi hade i inledningen om vad vi tycker 
är viktigt när det gäller en bra och innehållsrik utbildning för kommande chefer. Vi 
menar att Chef 2005 med dess nuvarande upplägg med externa och interna kurser gör 
att utbildningen får den bredd vi anser vara av vikt. Att deltagarna får högskolepoäng 
tycker vi visar på att Polismyndigheten i Skåne börjar frångå det ”gamla” synsättet och 
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är öppna för ett nytänkande och det ser vi som positivt, både för organisationen och 
deltagarna. Den sista terminen med praktik gör att deltagarna får omsätta sin nya 
kunskap i praktiken och det anser vi vara ännu ett moment som visar bredden med Chef 
2005.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

BAKGRUND 
• Födelseår 

• Hur länge har du arbetat inom polisen? 

• Vad är dina arbetsuppgifter idag? 

• Högsta utbildning (förutom polishögskolan) Om annan utbildning, vad har du 
läst? 

• Har du arbetat inom något annat yrke än inom polisen, om ja, med vad och hur 
länge? 

• Hur kommer det sig att du sökte till chef 2005? 

• Har du sökt tidigare? 

• Kände du till målen med utbildningen innan du började, om ja, hur har du 
informerats om dessa? 

• Om du kände till målen med chef 2005, anser du att man lyckats uppfylla dem? 

• En av punkterna i de övergripande målen är individuellt upplägg för varje 
termin. Hur tycker du detta fungerat? 

• Får deltagarna under utbildningens gång lägga fram synpunkter på utbildningen? 

• Hur väl överensstämmer innehållet i utbildningen med de förväntningar du hade 
innan du började? 

• Har du vikarierat på någon chefstjänst? 

PROCESS 
• De olika delarna som ingår i utbildningen, hur tycket du de hänger ihop, det vill 

säga, tycker du det finns en röd tråd, eller är det något du saknar? 

• Hur tycker du arbetsformerna fungerar, något du skulle vilja ändra på eller 
poängtera något du tycket fungerar speciellt bra? 

• Anser du att du fått de ”verktyg” som behövs för att klara av en chefsbefattning, 
om ja, något som du anser vara speciellt relevant, om nej, vad saknar du? 

• De externa utbildningarna ni gått, är de relevanta till övrig utbildning, 
kompletterar de varandra? 

• Hur är kvalitén på de interna utbildningarna om man sätter dem i relation till de 
externa? 



 b

• Har du märkt någon skillnad på det pedagogiska upplägget (internt-externt)?  

• Håller utbildningen en nivå som är rimlig med avseende på dina förkunskaper? 

• Vad anser du om litteraturen ni använder er av? 

RESULTAT 
• Vilken nytta har du av utbildningen i ditt dagliga arbete, förändrat arbetssätt? 

• Vilken nytta kommer du ha av utbildningen i framtiden? 

• Har dina tankar på chefsskapet ändrats nu när du går utbildningen, om ja, på 
vilket sätt, om nej, varför inte? 

• Har utbildningen motiverat dig till fortsatt lärande?    

ÖVRIGT 

• Kan du tänka dig en ledande befattning inom en annan organisation?    

 

Bilaga 2: Dokument om Chef 2005 
 

Bilaga 3: Mål och syfte med Chef 2005 
 

Bilaga 4: Kursschema 
 

 

 


