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Sammanfattning: Jag har valt att göra en studie om hur högt uppsatta HR-

chefer ser på sin egen utveckling som ledare, i förhållande 

till att det arbetar med att utveckla andra ledare. Ämnet 

bottnar i en vilja att få en inblick i det yrke som jag snart 

ska ge mig in i och få en djupare insyn i vad det kan finnas 

för svårigheter i yrket som HR-chef. Jag har inte haft några 

avsikter att dra generella slutsatser, utan resultaten och 

analysen som presenteras gäller endast mina informanter 

och den tid de verkar i just nu. Studien är genomförd med 

kvalitativ metod. Jag genomförde intervjuer med fem 

informanter, inom såväl offentlig som privat sektor. Tre av 

informanterna är kvinnor och två är män. Informanterna har 

varierad bakgrund utbildningsmässigt. Intervjuerna var 

semistrukturerade och spelades in på band, för att sedan 

transkriberas. Resultaten visar att informanterna är eniga om 

att det är lätt att glömma bort sin egen utveckling, när man 

arbetar som HR-chef. De två av informanterna som utbildat 

sig inom personal- och arbetslivsfrågor, visade på ett 

medvetet engagemang och driv i sin egen utveckling, som 

inte kunde ses hos de andra tre informanterna. Mina 

slutsatser bottnar i att det är av stor vikt att dessa HR-chefer 

aldrig tillåter sig själva att känna sig fullärda. Detta varken 

för sin egen eller organisationens skull. HR-chefer har en 

lite annorlunda roll i en organisation, det finns ett större 

krav och en större mening med att de lever som de lär. Om 

ens arbete till stor del går ut på att motivera andra till att 

utvecklas, så måste den motivationen synas hos HR-chefen 

som individ också, annars blir resultaten av 

utvecklingsplanerna i organisationen inte lika effektiva 

eftersom trovärdigheten i HR-chefens budskap kan komma 

att ifrågasättas.  

 

Nyckelord:  HR-chef, utveckling, livslångt lärande, 

ledarskapsutveckling. 
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Förord 
 

Att skriva denna uppsats har varit en intressant och spännande process. Jag valde att 

skriva uppsatsen själv, då jag efter att ha arbetat mig igenom många grupparbeten, ville 

återfå ett självförtroende i att prestera själv. En av nackdelarna med att skriva själv, är 

just att du är ensam i ditt arbete. Därför vill jag tacka vänner, familj och sambo för att ni 

varit ett SÅ stort stöd under denna tid och alltid funnits där för att lyssna, peppa och 

kanske främst för att ni ibland lyckades flytta fokus till livet utanför uppsatsen!  

Jag har under processen fått en tydligare inblick i det yrke som jag förhoppningsvis ska 

kliva in i om ett år. Det har varit oerhört spännande att ta del av mina informanters 

skildringar av yrket. Min frågeställning har gjort att jag fått perspektiv på hur viktigt det 

är att fortsätta utvecklas i allt man gör och det tror jag kommer vara en bra grundpelare 

för mig att stå på i framtiden. 

Jag vill skänka ett stort tack till mina informanter! Utan ert engagemang och er 

öppenhet, hade uppsatsen inte blivit vad den blev. 

Jag vill även tacka min handledare Agneta Wångdahl Flinck för hennes hjälp. 

 

Karolina Johnsson 

Helsingborg, Maj 2010.
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Inledning 
Vad innebär det att vara HR-chef? Hur utvecklas man som HR-chef? Vilka svårigheter 

finns det inbäddat i yrket? Vad gör dagens verksamma åt dessa svårigheter? Alla dessa 

frågor, var tankar som satte igång processen med denna uppsats. Det jag fann inom 

forskningen, var att detta ännu är ett oexploaterat område. Det finns mycket forskning 

kring HRM, human resources management, men den styrs utifrån frågor om hur HR ska 

leda och verka i organisationer och aldrig utifrån perspektivet hur HR-chefer själva 

borde utvecklas i exempelvis sitt ledarskap. Jag beslöt mig därför om att i samarbete 

med fem högt uppsatta HR-chefer, göra en studie om detta. 

Disposition 
Denna uppsats kommer att vara disponerad utifrån en abduktiv ansats. Jag har valt att ha 

denna disposition efter att ha fått inspiration av vad Alvesson och Sköldberg (2008) 

skriver om abduktion.  

”Abduktion skulle observera en svan med en viss färg och sedan visa hur exempelvis 

den genetiska strukturen hos fågeln (det underliggande mönstret) skulle kunna generera 

en viss färgsättning. Det underliggande mönstret förklarar sedan det enskilda fallet.” 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 61) 

Jag tolkar detta citat så som att forskaren i abduktiv ansats först samlar in empirin, 

därefter visar på teori som kan fungera som förklaringar till empirin eller i alla fall 

hjälpa forskaren att tolka empirin och slutligen skapa en analys kring den. Jag inleder 

därför med att visa hur studien genomförts genom att presentera mitt metodkapitel. 

Därefter presenterar jag min empiri, sedan min teoretiska förankring och därefter min 

analys och diskussion. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur fem svenska HR-chefer ser 

på sin egen utveckling som ledare i förhållande till att de arbetar med att utveckla andra 

chefer i deras organisation.  

 

Jag valde ämnet för att jag misstänkte en intressant motsättning mellan vad HR-chefer 

gör för och i sin organisation och vad de gör för sig själva. En stor del av arbetet med 

HR är att vara i frontlinjen gällande strategier och initiativ till utbildning och utveckling 

av medarbetare. Frågor som kom upp hos mig, är exempelvis om det inte är lätt att 

glömma bort sig själv i det arbetet? Också om det inte finns en svårighet i att vara den 

som utvecklar strategierna för utveckling och samtidigt försöka vara en del av dem? 
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För att göra syftet mer konkret, är det uppdelat i tre huvudområden. 

 

 En HR-chefs arbetsuppgifter/sätt 

 Egen utveckling som ledare 

 Organisationernas och informanternas syn på ledare och ledarskaputveckling 

Avgränsning 

Min studie gäller bara dessa fem HR-chefer och jag har ingen avsikt att dra några 

generella slutsatser. Resultatet och analysen som presenteras i denna uppsats är enbart 

knuten till mina fem informanter och den tidsperiod som de verkar i nu. 
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Metod 
 

Detta kapitel kommer visa den metod som använts under arbetets gång. Först redovisar 

jag för mina metodologiska utgångspunkter, efter det beskriver jag tillvägagångssättet 

för studien, för att sedan skriva om de kvalitetsaspekter som hör uppsatsen till. Kapitlet 

kommer även att innehålla en diskussion om den metod som jag valt, där funderingar 

samt för- och nackdelar lyfts fram.  

Metodologiska utgångspunkter 

Kvalitativ forskningsstrategi 

 

Kvalitativ forskningstradition utgår från hur individen tolkar sin verklighet, i motsats till 

en objektiv syn på verklighet. Det som står i fokus är mening, kontext och processer. 

Syftet är att i individens naturliga miljö ta reda på hur individer upplever och 

konstruerar sin verklighet och vilka processer som leder fram till dessa tankesätt. 

(Backman, 2008) 

 

Kvalitativ forskning innebär att forskaren vill beskriva verkligheten med hjälp av 

orddata, som samlats in genom exempelvis intervjuer, observationer eller beskrivningar 

i text. Forskaren vill genom tolkning av materialet förstå ett fenomen och göra en 

tolkning av verkligheten. Det är inte helt självklart att beskriva hur det kvalitativa 

forskningsarbetet går till eftersom alla kvalitativa studier till stor del är beroende av 

forskaren. Forskningen utgår och är beroende av forskarens kunskaper, förståelse och 

tolkningar och därför är aldrig en kvalitativ forskningsprocess den andra lik. (Fejes & 

Thornberg, 2009) 

 

Forskaren är det primära instrumentet för att samla in data i kvalitativ forskning och 

senare analysera den. Merriam (1998, refererad i Fejes & Thornberg, 2009) menar att 

detta ställer särskilda krav på forskaren. Forskaren måste ha stor tolerans för vagheter 

och tvetydigheter och vara sensitiv. Dessa krav syftar till att det inte finns några 

självklara vägar att ta i kvalitativ forskning, utan att den kan liknas vid ett pussel, där 

man måste vara känslig för alla nyanser som finns i datan och vara medveten om vilken 

förförståelse man tar med sig in i forskningen. Merriam menar även att forskaren måste 

vara en god kommunikatör, i det ingår att vara en god lyssnare, vara duktig på att 

etablera goda relationer och vara en god skribent. Patton (2002, refererad i Fejes & 

Thornberg, 2009) menar i sin tur att kvalitativ forskning kräver att forskaren har både 

ett kritiskt och ett kreativt tänkande. Att man blandar det kritiska ögat, med en förmåga 

att skapa kreativa kopplingar.  

Metodval  

Jag har valde att använda mig av kvalitativ metod och intervjuer för att min 

problemformulering/syfte talade för att jag ville förstå och tolka det jag skulle 

analysera. (Fejes & Thornberg red., 2009, s.19) Jag var medveten om att jag inte skulle 
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kunna dra några generella slutsatser, utan att mina slutsatser endast skulle komma att 

gälla för det urval jag gjort och för just denna tidsperiod då min studie genomfördes. 

Därför valde jag intervjuer, för att med hjälp av det verktyget kunna få en djupare 

inblick i dessa få personers syn på saken, till skillnad från att få en mer statistisk och 

ytligare syn från ett större antal personer.  

 

Jag valde också att använda mig av en abduktiv ansats, exempelvis när det kom till 

analysen, där jag pendlade mellan induktion och deduktion så till vida att jag använde 

mig av teorin som inspirationskälla snarare än regelverk. Min analys utgick från 

empirin, men tog som skrivet inspiration av olika teorier för att förstå och bättre kunna 

se samband. Patton (2002, refererad i Fejes & Thornberg, 2009) liknar den abduktiva 

ansatsen vid ett detektivarbete, där forskaren prövar allmänna principer och enskilda fall 

emot varandra.  

Tillvägagångssätt 

Tidsplan 

Jag började med ett möte med min handledare, där vi gick igenom alla mina idéer till 

problemformuleringar och kom gemensamt fram till den som kändes mest intressant 

och rimlig om man såg till genomförande och tidsaspekt. På detta möte diskuterades 

även fram att kvalitativ metod med intervjuer som verktyg var det jag skulle använda 

mig av.  

 

Efter mitt första möte med min handledare gjorde jag upp en tidsplan över våren. Jag 

avsatte mars åt att ta kontakt med intervjupersoner, skapa intervjuguiden. April ägnades 

åt att genomföra intervjuerna och behandla materialet som kom ut av dem och börja 

skriva teorin. Under maj skrev jag färdigt teorin, skrev analysen och färdigställde 

uppsatsen. 

Urval 

Mitt urval begränsades redan av mitt syfte, till dels HR-chefer och dels stora 

organisationer, eftersom jag ville finna HR-chefer som främst arbetar strategiskt och 

emot andra chefer. Därefter gjorde jag mitt urval genom en blandning av icke-

sannolikhetsurval och snöbollsurval. Icke-sannolikhetsurval görs när forskaren vill rikta 

sig mot en specifik grupp, samtidigt som han/hon är medveten om att denna grupp inte 

är representabla för hela gruppen, utan bara för sig själva som individer. (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007) Detta var fallet i min studie, då jag visste att jag inte skulle 

kunna göra några generaliseringar utifrån mitt resultat. Genom denna typ av urval fick 

jag fram två av mina respondenter. 

 

Snöbollsurval innebär att forskaren finner en eller flera individer som passar den 

beskrivning av informanter som forskaren eftersöker. Sedan tar forskaren hjälp av 

denna/dessa individer och låter den/dem förmedla kontakt med andra individer som kan 

passa som informanter i studien. (Cohen et al., 2007) Jag hade en kontakt som har lång 

erfarenhet av att arbeta som HR-chef i stora organisationer, men som inte längre är aktiv 
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mer än på konsultbasis. Jag kontaktade honom för att be honom förmedla kontakt med 

andra i sitt nätverk, som han kunde se som lämpliga efter att ha fått ta del av mina 

kriterier. Genom denna typ av urval fann jag mina tre andra informanter. 

 

Mitt urval gav mig en tillfredställande blandning av såväl offentliga och privata 

organisationer och variation i kön, med tre kvinnor och två män. 

 

Intervjuer och intervjugenomförande 

Kvale (1996, refererad i Cohen et al., 2007) beskriver intervjuer som ett utbyte av 

åsikter om ett ämne av gemensamt intresse mellan en eller flera personer. Det finns fyra 

typer av intervjuer, informell samtalsintervju, semistrukturerad intervju, strukturerad 

intervju och sluten kvantitativ intervju. Jag har använt mig av semistrukturerade 

intervjuer. I semistrukturerade intervjuer finns det en grundstruktur med ämnen och 

frågor, men de förhållandevis löst strukturerade och bjuder in till att informanten ska 

kunna prata om det den tycker är relevant och viktigt i forskningsfrågan. Några fördelar 

med denna typ av intervju är att datan kan berikas med informantens erfarenheter och 

föreställningar, forskaren har möjlighet att få nya idéer om frågor genom informantens 

svar och det finns möjlighet att klargöra oklarheter så att det med säkerhet finns en 

gemensam förståelse om allt som sägs. (Alvesson & Deetz, 2000) 

 

Jag använde mig av Kvales (1996, refererad i Cohen et al., 2007) sju steg för att bedriva 

en studie genom intervjuer. Dessa är tematisering, design av intervjuguide, 

intervjugenomförande, transkribering, analys, verifiering och rapportering. Första steget 

var att bryta ner min frågeställning till teman. Teman som var de områden jag behövde 

röra mig inom för att kunna besvara min frågeställning. Mina teman blev som skrivet i 

syftet: 

 

 En HR-chefs arbetsuppgifter/sätt 

 Egen utveckling som HR-chef 

 Organisationens och informanternas syn på ledarskap och ledarskapsutveckling 

 

När jag sedan skapade min intervjuguide, utgick jag från dessa tre teman för att skapa 

frågor. Min intervjuguide kom att bestå av öppna frågor. Öppna frågor innebär att 

informanten inte får några svarsalternativ, utan får svara helt fritt. Detta medför enligt 

Kerlinger (1970, refererad i Cohen et al., 2007) att forskaren sätter få gränser för 

informantens svar och hur det uttrycks. Intervjuguiden inleddes med några enkla frågor, 

så som vilken utbildning personen hade och hur en arbetsvecka ser ut för personen. 

Detta för att göra att intervjupersonen kommer in i samtalet utan problem och inte 

känner någon osäkerhet på grund av svåra eller för personliga frågor. (Cohen et al., 

2007) Precis som Tuckman (1972, refererad i Cohen et al., 2007) skriver, inledde jag 

varje intervju med att gå igenom vilka områden som skulle beröras. Jag bad även om 

tillåtelse att spela in intervjun på band. Detta så att informanten skulle vara trygg med 

vad som skulle hända och hur jag sedan skulle behandla datan. Jag bad även om 

informanternas mailadress och meddelade att detta var för att jag skulle kunna skicka 

den färdigskrivna uppsatsen till dem. 
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Många forskare poängterar vikten av att göra intervjun till ett socialt samtal, snarare än 

bara en datainsamlingsmetod. Med detta menas att både informanten och forskaren ska 

delge sina personliga erfarenheter, vara engagerade i samtalet och visa empatisk 

förståelse. Detta ska ge högst grad av ärlighet i informantens svar. Det måste dock 

finnas en balans. Tar forskaren upp för mycket utrymme i intervjun med sina egna 

tankar, kan informantens svar bli styrda av forskarens riktning. (Alvesson & Deetz, 

2000) Jag försökte förhålla mig till dessa fakta på så sätt att jag vid valda tillfällen 

berättade om någon egen erfarenhet, om det fanns någon koppling till informantens 

svar. Jag pratade dock aldrig om något annat än det som rörde min frågeställning, om 

det inte byggde på informantens svar. Jag var på så sätt aldrig initiativtagaren till något 

ämne utanför intervjuämnet och undvek på det sättet att styra informantens svar. 

 

Alla intervjuerna varade cirka en timme och genomfördes på informanternas 

arbetsplatser. Det finns exempel på att chefer tenderar att vara öppnare och ärligare om 

de intervjuas på neutral mark. (Alvesson & Deetz, 2000) I mina intervjuer prioriterade 

jag dock att ta så lite av informanternas tid i anspråk som möjligt. Hade vi träffas på ett 

café exempelvis, såg jag en risk med att göra restid med mera till ett störande moment.  

Resultatbearbetning 

Mina intervjuer transkriberades samma dag som de genomfördes. Detta för att jag skulle 

ha de så färskt i minnet som möjligt. Transkribering har sina för- och nackdelar. 

Fördelarna kan vara att forskaren har möjlighet att lättare se mönster och göra 

jämförelser, när han/hon har intervjuerna som text framför sig. Nackdelar är att 

forskaren tappar bort centrala delar av intervjun genom att skriva ner den som text, 

exempelvis kroppsspråk, icke verbal kommunikation med mera. Kvale (1996, refererad 

i Cohen et al., 2007) menar att så fort en intervju blivit transkriberad, har forskaren även 

gjort tolkningar om materialet. Han menar därför att informantens svar när det är 

transkriberat, faktiskt är medförfattat av forskaren. Jag transkriberade inte hela 

intervjuerna, utan endast det som jag såg som användbart material. Härmed gjorde jag 

tolkningar och selekterade i det inspelade materialet.  

 

För övrigt antecknade jag i det transkriberade materialet saker som: 

 Betoningar 

 Pauser 

 Skratt 

 Avbrott 

 Tvekanden (Exempelvis ”Eeeehm”) 

Detta för att kunna få lite fler lager i min transkribering, mer än endast det skrivna ordet. 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

 

Resultatet sammanställde jag efter att ha brutit ner frågeställningen i olika delfrågor. Jag 

sammanfogade svaren på frågorna som föll inom samma delfråga och presenterade 

resultatet på detta integrerade sätt. Resultatet skrevs såväl utifrån en övergripande syn, 

som en individuell. Detta beroende på frågeställningarna. Jag använde mig av citat från 

informanterna, för att tydligare förmedla informanternas åsikter. 
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Analysmomentet är, i kvalitativ forskning, det svåraste. Att ta sig bortom det enkla och 

rent beskrivande till att skapa en helhetsbild av materialet och se orsakssamband. 

(Backman, 2008) Forskaren bryter ner sin data, skapar mönster, mening och koder. Jag 

genomgick två analysfaser, en första där jag studerade och analyserade mitt resultat, 

utan att koppla in teorin. I andra fasen analyserade jag det resultat jag kommit fram till i 

första analysfasen, fast med teorin som mina glasögon. (Fejes & Thornberg, 2009) I 

mitt analysarbete läste jag igenom min data otaliga gånger. Jag försökte läsa texten ur 

olika perspektiv varje gång och fick på så sätt nya infallsvinklar, tankar och idéer. Alla 

teman och samband jag hittade fick olika färger i texten. Efter mina två analysfaser 

skrev jag ihop alla mina tankar och fynd. På så sätt skapade jag min färdiga analys.  

 

Ingen kvalitativ studie är den andra lik, eftersom den kvalitativa forskningen beror så 

mycket på forskaren. Det mänskliga och personliga elementet både tillför saker till 

forskningen och gör saker svårare. Det kan tillföra att forskaren låter sina instinkter och 

erfarenheter vara till hjälp i sina tolkningar. Detta kan dock också göra analysarbetet 

svårare och sämre, eftersom det är så beroende av forskarens utbildning, intellekt, 

kreativitet med mera. (Fejes & Thornberg, 2009) 

 

De två sista stegen som Kvale (1996, refererad i Cohen et al., 2007) menar att det finns i 

en studie med intervjuer är som skrivet ovan, validering och rapportering. Dessa två 

kommer jag inte skriva om här. Valideringen är alla de aspekter som jag tar upp i 

kapitlet Kvalitetsaspekter och Metoddiskussion och rapporteringen är denna uppsats 

som helhet. 

Kvalitet 

Trovärdighet  

Eftersom validitet och reliabilitet är begrepp som är kopplade till kvantitativa 

forskningsprocesser, så väljer jag istället att ta upp begreppet trovärdighet i förhållande 

till min studie. Trovärdighet i forskningssammanhang bottnar i hur systematisk och 

noggrann forskaren varit i processen och vilken tillförlitlighet detta sedan medför till 

resultatet och analysen. Aspekter av trovärdighet kan vara hög genomskådlighet i hela 

forskningsprocessen, att resultatet är väl förankrat i empirin och att det är övertygande, 

samt att resultatet tydligt besvarar syftet/forskningsfrågan. Även trovärdigheten i 

tolkningarna som gjorts i studien bör studeras. Exempelvis genom att kontrollera att det 

finns ett logiskt sammanhang i texten, att det visas att tolkningarna kan kopplas till teori 

och att tolkningarna är realistiska. (Fejes & Thornberg, 2009) Detta är de aspekter som 

jag försökt förhålla mig till och följa i min studie. 

Etiska aspekter 

Vad gäller de etiska aspekterna i min studie, så har jag valt att studera de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet gör gällande. Vetenskapsrådet har fyra 

huvudkrav vad gäller individskyddet inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa är: 
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Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. 

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet, 2010) 
 

I studien har alla respondenterna vid ett första samtal fått reda på vad studiens syfte är 

och naturligtvis blivit tillfrågade om de vill medverka, på så sätt har de första två kraven 

uppfyllts. Vad gäller konfidentialitetskravet, så hålls alla namn på informanterna och 

deras organisationer anonyma. All insamlad data om mina informanter används endast i 

uppsatsen och på så sätt uppfylls även kravet om nyttjande. 

Metoddiskussion  

Några av de saker en forskare ska tänka på när han/hon skapar en intervjuguide, är att 

undvika att skriva ledande frågor och frågor som antar att informanten sitter inne med 

en massa kunskap om något samt att överlag anpassa språket till informanternas nivå. 

(Cohenet al., 2007) Jag hade dessa aspekter i tankarna när jag skrev min intervjuguide 

och tycker att jag uppfyllde dem kraven väl. Medan jag skrivit resultat och analys, har 

jag dock märkt en brist i min semistrukturerade intervjuguide och de frågor som jag 

kompletterade med. Det jag saknar är frågor och naturligtvis svar som visar hur mina 

informanter faktiskt arbetar med att utveckla andra chefer. Mina frågor har endast 

speglat den individuelles och organisationernas syn på ledarskap och 

ledarskapsutveckling. En tanke som uppkommit när jag funderat över denna brist, har 

däremot varit att eftersom jag intervjuat HR-chefer med dem högsta positionerna i dessa 

organisationer, kan jag hoppas att deras svar även speglar hur de arbetar med 

ledarskapsutveckling. Detta genom att deras åsikter och tankar, är det som är med och 

styr hur arbetet ska gå till. 

 

Vad gäller mina intervjuer, kan jag i efterhand också se att kvalitén i min första intervju 

hade höjts om jag hade utfört någon form av pilotintervju först. Min tanke angående 

pilotintervjuer, var i detta fall, att jag såg att alla intervjuerna skulle vara så olika och 

individuella, att en pilotintervju inte skulle ge något. Nu tror jag dock att en 

pilotintervju hade hjälpt mig bli mer bekväm i semistrukturerade intervjuer som 

fenomen. Jag hade redan i första intervjun varit mer driven i att ställa följdfrågor och 

vara analyserande, vilket jag kan se att jag var lite begränsad i eftersom det var första 

gången jag genomförde en sådan intervju. 
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Alvesson och Deetz (2000) påpekar fördelar med att hålla intervjuer på neutral mark. 

Som jag skrivit tidigare, prioriterade jag att ta så lite av informanternas tid i anspråk 

som möjligt, så att inte detta skulle bli ett störande moment. Jag tror inte att mina 

informanter var mindre öppna än vad de hade varit på neutral mark. De var väldigt 

pratsamma och samarbetsvilliga. Ett exempel på detta, var att många av informanterna 

ville fortsätta samtalet efter att mina frågor var slut. Något jag funderat mycket på i 

samband med analysen är att alla människor har en agenda med det de gör. Potter och 

Wetherell skriver att ”Precis som människor i allmänhet är personer i 

intervjusammanhang inte bara sanningssägare eller informanter utan använder språket 

för att göra saker, för att beordra och begära, övertala och anklaga” (1987, citerad i 

Alvesson & Deetz, 2000, s. 83) Agendan för mina informanters del, kan naturligtvis ha 

varit att framställa sig själva och sina organisationer i så god dager som möjligt. Detta 

kan vara en aspekt som medför att sanningshalten i informanternas svar inte är 

fullständig. Mina uppföljningsfrågor kan dock ha stävjat detta en del, genom att jag inte 

lät saker informanterna sa bara passera, utan de var många gånger tvungna att förklara 

sig mer detaljerat.  

 

Vad gäller mina resultat, är jag medveten om att sättet att presentera dem kan medföra 

att konfidentialiteten inte kvarstår. Detta eftersom jag gör så att läsaren så att säga ”lär 

känna” alla informanterna genom deras svar. Konfidentialiteten bevaras dock i detta 

fall, eftersom jag inte nämner organisationernas namn och då gör det omöjligt att spåra 

personernas identiteter genom deras svar. 

 

I analyserandet av empirin, krävs det att man använder sig av kritiskt reflektion. 

Intervjumaterialet är sällan oskyldigt, det består sällan av rena data och det kan visa på 

intressanta fenomen bortom intervjumiljön. Alvesson och Deetz (2000) menar att 

forskaren ska vara väldigt försiktig med att betrakta datan som trovärdiga berättelser om 

hur verkligheten ser ut. I mitt fall är mitt syfte endast att försöka undersöka och 

analysera verkligheten för dessa fem HR-chefer och genom dessa intervjuer kan jag 

naturligtvis endast göra det utifrån den verklighet som de har valt att beskriva. Om det 

är en fullkomligt rättvis bild av den, är inget jag kan fastställa. 

 

Vad gäller trovärdigheten i min studie, har jag gjort mitt bästa för att säkerställa de 

aspekter som jag nämner i texten ovan. Jag tycker att jag lyckas bra med att ha en hög 

genomskådlighet i det jag har gjort och att förankra resultaten i empirin. När det gäller 

tolkningarna jag gjort i min analys, handlar det mycket om min kompetens som 

forskare. Seale (2004, refererad i Fejes & Thornberg, 2009) menar att den som bedriver 

kvalitativa studier, bör dra lärdom från allt från vetenskapsmetodologi, till 

samhällsvetenskapliga teorier till egna erfarenheter och integrera dessa till användbar 

kunskap. Eftersom det är första gången jag bedriver en kvalitativ studie, ser jag mig inte 

på något sätt som fulländad i det jag gjort. Jag har försökt ta till mig så mycket kunskap 

som möjligt om hur en sådan här studie ska genomföras och sedan applicera det på mitt 

arbete.  

 

Sättet att tänka kring generalisering av resultat, är annorlunda inom kvalitativ forskning 

än kvantitativ. Larsson (2009, refererad i Fejes & Thornberg, 2009) beskriver något som 

han kallar situerad generalisering. Detta innebär att forskaren aldrig kan förutse när hans 
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resultat kan komma att bli generaliserande. Kvalitativ forskning producerar tolkningar 

och beskrivningar av fenomen. Generaliseringen träder först i kraft när en läsare 

upptäcker en kvalitet eller process i en studie, som han/hon aldrig känt till tidigare och 

som han/hon kan applicera på en annan situation antingen direkt eller längre fram. Jag 

skriver inledningsvis att min studie och de tolkningarna jag gör, endast gäller dessa fem 

HR-chefer och den tid som de verkar i nu. Jag kan naturligtvis inte förutse om min 

studie någon gång kan leda till situerad genrealisering, men det är möjligt. 
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Resultat 
I detta kapitel kommer jag att presentera det resultat som mina intervjuer frambringat. 

Jag inleder med en kortfattad presentation av mina informanter. Härefter redogör jag 

för min empiri tematiskt, med samma teman/områden som finns i den teoretiska 

genomgången. En förändring är att jag slagit ihop temana livslångt lärande och 

ledarskapsutveckling. Detta eftersom jag inte kan hålla isär begreppen i praktiken. 

Ledarskapsutveckling blir då en del av livslångt lärande. 

Presentation av informanterna 

Jag har valt att benämna mina informanter som H, U, M, A, N. Att de i och efter denna 

presentation kommer att benämnas med en bokstav, är naturligtvis för att bevara deras 

konfidentialitet. Här följer en kort presentation av mina informanter. 

 

H – Man som arbetar inom offentlig sektor. Utbildad jurist som har ungefär 12 års 

arbetslivserfarenhet inom HR. 

U – Kvinna som arbetar inom privat sektor. Utbildad personal- och arbetslivsvetare som 

har cirka 20 års arbetslivserfarenhet inom HR. 

M – Kvinna som arbetar inom offentlig sektor. Utbildad personal- och arbetslivsvetare 

som har cirka 8 års arbetslivserfarenhet inom HR. 

A – Man som arbetar inom offentlig sektor. Utbildad socionom som har ungefär 30 års 

arbetslivserfarenhet inom HR. 

N – Kvinna som arbetar inom privat sektor. Utbildad socionom som har cirka 30 års 

arbetslivserfarenhet inom HR. 

 

HR-chefers arbete 

Informanternas beskrivningar av hur en normal arbetsvecka ser ut för dem, medförde en 

väldigt varierad bild. Trots att skildringarna var väldigt varierande, kunde ingen tydlig 

skillnad synas mellan de som arbetar inom offentlig sektor och de som arbetar inom 

privat sektor.  Det som tycks vara en gemensam åsikt, är att en arbetsvecka är sällan den 

andra lik. Arbetet består av en blandning av strategiskt och praktiskt arbete. Det betonas 

från flera av informanterna, att dagarna fylls av möten, såväl formella som spontana.  

N: ”Möte möte möte, det är väldigt mycket möten! *skratt*” 

 

M: ” /…/ man sitter i möten mest” 

 

Det strategiska arbetet handlar dels om att skapa policys och planer för saker och ting, 

men också om att individuellt fundera och reflektera, både proaktivt och retroaktivt. 

Detta verkar vara en prioritet, men för några lättare än för andra. 

 

A: ” Och sen försöker man ju stjäla och få sig lite tid *suck* till eget tänkande och eget 

arbete, reflektera.” 
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N: ”Handlar också om att tänka runt hörnet, vad är det vi behöver utveckla, vad är 

viktigt för X-verksamheten i Sverige och fokusera på vad behöver businessen och 

omsätta det till service som vi kan leverera.” 

 

HR-cheferna arbetar mot och med alla olika delar av organisationerna och även utåt mot 

omvärlden. Att deras arbetsveckor är så olika, beror dels på att krav från exempelvis 

ledning, myndigheter och fackliga organisationer skiftar och dels på att de arbetar med 

och för människor och i och med det dyker ständigt nya situationer upp. Det kan handla 

om allt från utbildningar, anställningar och avsked, till samarbeten med andra 

organisationer. 

 

U: ”Men väldigt väldigt varierande, en del kanske man kan förutse, en del är inplanerat 

så att säga, men sen är det en stor del som man aldrig kan förutse och hända. Vad som 

efterfrågas. Vad som kommer från regionen eller från ägare i X, vad de efterfrågar. Det 

kan variera allt från att sitta i förhandlingar med våra fackliga parter eller hålla 

utbildning för chefer eller själv vara och förkovra sig på någon utbildning.” 

Livslångt lärande och ledarskapsutveckling 

Egen utveckling som ledare 

H anser att en del av hans utveckling är att han gått från att ha arbetat som jurist till att 

nu arbeta som HR-chef. Han menar att han aldrig haft ambitionen att göra karriär, men 

att han efterhand insett att man måste uppnå en högre position i en organisation, för att 

kunna vara med och forma hur saker ska göras och vara. Detta var något H eftersökte 

och därför blev det naturligt att bli chef. I sin karriär som HR-chef menar han att hans 

utveckling gått mot att arbeta mer och mer strategiskt.  

 

H: ”Här är jag mer personalchef och det är ett annat sätt att se på saker och ting här. 

Man arbetar mer med strategier och titta på system och chefsskap.” 

 

H menar att man måste fortsätta utvecklas som ledare, man kan inte leva på gamla 

meriter. Kommunikation och beslutsfattande är två av de områdena som han gärna 

fortsätter utvecklas inom.  

 

U tycker att det är väldigt viktigt att utvecklas fortlöpande. Hon menar att genom åren 

lär man känna sig själv bättre och bättre och detta gör att man utvecklas och växer i sin 

roll. U beskriver att hon utvecklats på olika sätt hos olika arbetsgivare. 

 

U: ”Där lärde jag mig väldigt mycket om mig själv som människa och hur viktigt det att 

kommunicera på rätt sätt och vara tydlig och inte kunna misstolkas, men också förstå 

att det här är mina styrkor och det här är mina svagheter. Jämför jag det med de här 

sju åren så har jag utvecklats väldigt mycket i HR-arbetet mer, alltså i min profession.” 

 

Erfarenheter och de situationer som hon ställs inför, är det som gör att U utvecklas säger 

hon. Ledarskapsprogram av olika slag är också något hon tagit lärdom av. Hon själv 
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initierar sin utveckling, tillsammans med sin chef och sina medarbetare. U menar att en 

del av hennes trovärdighet som chef ligger i att hela tiden utvecklas.  

 

U: ”Man måste leva som man lär, utvecklar du andra måste du även utveckla dig själv 

för att bli trovärdig.” 

 

 

En annan komponent är att hon omger sig av medarbetare som är drivna, som hela tiden 

söker utveckling. Det gör att hon också måste söka utveckling och vilja utvecklas, då 

stimuleras hon att utvecklas och lära. Att medarbetarna vågar ge feedback tycker U är 

givande. Deras ärliga feedback på hennes sätt att handla, får henne att utvecklas. U 

menar att utveckling = trygghet. Om man slutar utvecklas ska man börja tvivla på sin 

kompetens och anställningsbarhet. 

 

M har tio års arbetslivserfarenhet innan hon utbildade sig inom personal- 

arbetslivsfrågor. Hon tycker att hennes utveckling har gått otroligt fort sedan hon 

utexaminerades. Hennes erfarenhet är också till stor del byggd på erfarenheter. 

Utmaningen att få tjänster som hon ansett vara över hennes kompetens, har drivit henne 

att hela tiden prova nya saker och utvecklas av det.  

 

M: ”Så min utveckling har varit att jag har fått, alltså testa, testa och så går man två 

steg fram och ett bak. Men hela tiden utmaningen med att det händer så mycket, det är 

ju det som gör att man utvecklas.” 

 

M anser sig ha utvecklats mycket genom att nu arbeta på en större HR-avdelning. Nu 

arbetar hon mer strategiskt och lär sig om det. En stor utmaning var också att anpassa 

sitt sätt att leda, till att leda fler personer. Hon fick omvärdera sitt handlingsmönster och 

sätt att tänka. Att leda fler har också gjort att hon utvecklat en bättre förståelse för att 

vara chef och därmed för de andra cheferna som hon arbetar mot. Detta genom att hon 

nu tvingas hantera alla problem, arbetsuppgifter med mera som det innebär att leda. Det 

är viktigt att fortsätta utvecklas som ledare tycker M, att sträva framåt och hålla sig 

operativ. 

 

Nätverk är något som M framhåller som en stor utvecklingskälla. Det ger henne mer än 

formella utbildningssammanhang. 

 

M: ”Nätverken att få höra vad andra gör och få tips och idéer i vardagen det ger 

mycket mycket mer.” 

 

M ´s chef, VD´n i hennes organisation, är någon som hon ser som en initiativtagare till 

hennes utveckling. Han och hon själv. Han tydliggör för henne vilka som är hennes 

styrkor och vilka som är hennes svagheter. Sedan får hon själv bestämma planen för hur 

hon ska arbeta med sina svagheter. En del i denna planen är för närvarande ett 

ledarskapsprogram för endast kvinnor. 

 

A säger att hans utveckling har varit att gå från specialist till att bli generalist. 
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A: ”Alltså ibland så, det var någon som sa det lite på skämt och lite på allvar, att när 

man börjar jobba så jobbar man ofta som specialist, man är duktig inom ett begränsat 

område och då kan man väldigt mycket om väldigt lite och sen så, med åren, så får man 

ett annorlunda då blir man mer generalist och då kan man mycket om lite och sen blir 

man chef och då kan man mycket om ingenting *skratt*” 

 

Han har lärt sig att leda genom ”trial and error” och genom att definiera vad han vill 

vara för slags ledare. A menar att man måste definiera det utifrån den person man är och 

vilka styrkor och svagheter man har. Framförallt genom att fokusera på att utnyttja sina 

styrkor. Han beskriver också att han utvecklas av mötet med människor, av erfarenheter 

och av nya arbetsmiljöer.   

 

A: ”Mycket handlar det om att det är nya människor va, som man träffar på och jag 

tror att de viktigaste utvecklingsplatserna är möten med människor.” 

 

Ledarskapsutvecklingsprogram och reflektion nämner A också som något som utvecklat 

honom. Han har både deltagit och varit ledare för ledarskapsutvecklingsprogram. Han 

menar att det är viktigt att reflektera och dra lärdomar av det. A menar också att han 

utvecklas genom att utveckla andra. Det finns dock en skillnad i A´s ambition att 

utvecklas genom formell utbildning och hans faktiska steg mot att göra det.  

 

A: ” Sen har jag ju den friheten också, att vill jag åka på en utbildning, så åker jag på 

en utbildning.” 

Jag: ”Och du tar dig tid till det?” 

A: ” Jag tar mig tid till det…nja…jag säger att jag har den friheten *skratt*” 

 

 

N har varit chef sedan den dag hon utexaminerades. Hon menar att hon utvecklats från 

att vara ny, tro att hon visste allt och vilja styra med hela handen, till att nu utöva ett 

mer coachande ledarskap. N beskriver också att hennes medarbetares behov av 

ledarskap har förändrats under åren. De kräver ett annat ledarskap av henne eftersom de 

är mer kompetenta och drivna i sina roller. 

 

N: ” Mer coachning, tydliga mål, tydliga ramar, dit ska vi, men sen är min ledarstil 

mycket mer att vara en coach än att peka med hela handen.” 

 

N ser att byta tjänst och/eller arbetsplats är något som är väldigt utvecklande. När man 

går in i ett nytt uppdrag, så tvingas man se var ens kunskapsgap ligger och försöka fylla 

dem gapen genom att utvecklas. Hon sitter ner med sin chef några gånger per år och 

diskuterar fram inom vilka områden hon behöver utvecklas och sätter sedan denna 

utveckling i kraft med olika metoder. 

 

Gemensamt för alla informanterna är att de ser byte av tjänst och/eller arbetsplats som 

en av de största källorna till utveckling.  

 

U: ” Känner man att man inte utvecklas längre som människa eller i sin profession så 

är det dags att byta jobb brukar jag säga, så länge man växer och utvecklas, har man 

tur så kan man göra det hos en och samma arbetsgivare ganska länge.” 
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A: ” Alltså det är ju nyttigt att byta jobb. Efter 5-6 år så ja alltså då kan det vara risk 

att man i stor utsträckning kan jobbet på något sätt. När man byter jobb så är det hela 

tiden nytt och då måste man bevisa något och då låter man adrenalinet rinna till och så 

ja…” 

 

H: ” Generellt sätt kan jag säga så här att det är den största kompetensutvecklingen, att 

man får till stånd att man ser det som naturligt att byta arbetsplats. Då tar man med sig 

det som fungerar bra och sen lär man sig någonting nytt.” 

 

Alla informanterna ansåg att det är lätt att glömma bort sig själv, när man arbetar med 

att utveckla andra. U säger att det är en HR-sjukdom, medan N anser att det är ett 

fenomen som drabbar alla chefer. Att man tänker mer på sina medarbetare än sig själv. 

M nämner dock att yrket som sådant innebär att man lär sig väldigt mycket 

undermedvetet, genom arbetet. En viss skillnad, trots att alla var eniga om att det finns 

ett dilemma i frågan, var att de som utbildat sig inom personal- och arbetslivsfrågor var 

mer drivna att själva ta kommandot över sin utveckling, medan de andra hade en mer 

avslappnad relation till det.  

 

U: ” Många inom HR tycker ju att det är jätteroligt att hjälpa andra människor, alltså 

då altruism och få ja, stötta andra och hjälpa andra och utvecklas och så. Men jag tror 

att man måste ändå ha en viss procentuell andel av egocentrism där faktiskt, att 

prioritera sin egen utveckling alltså. Jag tror också att kan du då utveckla dig själv, så 

kan du ju ge så mycket mer till andra också.” 

 

H: ” Ja alltså det är ju så alltid. Jag har hela tiden misskött den biten samtidigt så och 

det är nog beklagligt alltså samtidigt så är man i elden hela tiden, så lär man sig av 

det.” 

 

Organisationernas och informanternas syn på ledare och 

ledarskapsutveckling  

Alla informanterna var rörande överens om att det är viktigt att ledare fortsätter att 

utvecklas. De kvinnliga informanterna, U, M och N var de som mest utförligt kunde 

presentera och beskriva vad deras organisationers syn på ledarskap och 

ledarskapsutveckling är. H och A berättade att deras organisationer nu tar fram nya 

kriterier och program för detta.  

A menar att en ledare måste ha tre roller, att vara chef, ledare och coach.  

A: ”Man måste vara chef, vara den som beslutar, sätter lön och har det ekonomiska 

ansvaret, men man måste också vara ledare och sen det tredje att man måste också vara 

coach. Man måste skapa driv, driv och möjlighet att utvecklas och så.” 

Utvecklingen som ledare bör ligga i att skapa större säkerhet och kännedom om när man 

ska använda vilken roll och utvecklas i dem rollerna. Han menar att ledare inom hans 

organisation sällan brister i sakkompetens, utan snarare i ledarrollen. 
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H ansåg att tydlighet, ärlighet och beslutsamhet är viktiga ledaregenskaper i sin 

organisation. Han menar att de arbetar aktivt med ledarskapsutveckling i organisationen 

och detta året sjösätts ett helt nytt ledarskapsprogram, skapat av honom och en 

ledarskapskonsult. 

U´s organisation har väldigt tydliga kriterier för vilka ledare de vill ha i sin organisation. 

Intresse för människor, vilja att påverka och besluta, mod, vara förändringsbenägen och 

vara resultatdriven är några av kriterierna. Vad gäller ledarskapsutveckling, så har 

organisationen flera olika program för att utvecklas, med allt från formella 

utbildningstillfällen till mentorskap på schemat. U menar att organisationen efterfrågar 

utveckling. 

U: ” /…/ vi kan jobba hur mycket vi vill med skruvar och muttrar och justera 

maskinerna, men har vi inte de rätta människorna med det rätta beteendet, den rätta 

företagskulturen, så kommer vi aldrig kunna stå oss i den här konkurrensen. Det gäller 

ju att ha rätt människor och utveckla dem hela tiden.” 

 

N´s organisation har också många olika sätt att arbeta med ledarskapsutveckling, med 

allt från mentorsprogram till mer individanpassade program. En ledare i hennes 

organisation ska vara duktig på teamarbete, ledarskap, förändringsarbete och inte minst 

i sin profession. Vad man behöver utveckla som ledare menar N annars alltid är 

individuellt.  

 

M redogjorde för att det finns tre ledord för ledare inom deras organisation. Mod, 

engagemang och leverans. 

 

M: ” Personen ska ha mod, den ska vara engagerad i sitt arbete och sina medarbetare 

och den ska kunna leverera vad som efterfrågas av den.” 

 

Organisationen har till del arbetat med ledarskapsutveckling på ett annorlunda sätt. När 

ny ledning tillträdde, däribland M, insåg de att ledarskapet inte fungerade som de 

önskade. Hög ålder och anställningstid hade tidigare premierats med befordran, detta 

vare sig medarbetarna passade som ledare eller ej. Så en del av ledarskapsutvecklingen 

inom hennes organisation, har handlat om att låta många chefer gå och bereda väg för 

nya och mer kompetenta. Parallellt med detta finns det även mer klassiska 

ledarskapsutvecklingsprogram. Organisationen förmedlar en del av dessa internt, men 

tar också in extern hjälp. 

Gemensamt för mina kvinnliga informanter, förutom att de var de som mest utförligt 

redogjorde för deras organisations syn på ledarskap och ledarskapsutveckling, var också 

att de var de enda som beskrev ”vilja att utvecklas” som ett viktigt kriterium för ledare. 

 

M: ” /…/ och man måste fortsätta utveckla sig själv.” 

 

U: ”/…/ intresse utav att lära sig och utvecklas /…/” 

 

N: ” /…/ det är viktigt att man jobbar med sin egen utveckling /…/” 

 



 17 

Samtliga av mina informanter ser sig själv som personer som ska ta del av respektive 

organisations ledarskapsutvecklingsprogram. H ser det dock som lite svårare att 

genomföra detta i praktiken. 

 

H: ” Eeeeh ja, alltså jag borde kanske göra det, men *skratt* jag får ju hålla i det 

istället så att jag är ju med där i alla de olika delarna och på det sättet så får jag ju till 

livs, det som jag inte får själv.” 
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Teori 
I detta kapitel kommer ni kunna läsa den teoretiska förankring jag har skapat kring min 

frågeställning. Eftersom det inte finns någon forskning som handlar specifikt om min 

frågeställning, bygger min teoretiska förankring på ämnen som är närliggande men har 

större bredd. Dessa ämnen är HR-chefens arbete, livslångt lärande och 

ledarskapsutveckling. I kapitlet kommer jag även att visa min källkritik, samt 

inledningsvis redovisa hur jag funnit den litteratur som ligger till grund för den 

teoretiska förankringen. 

Litteratursökningen 

I mina sökningar efter litteratur har jag letat efter vetenskapliga texter. Vetenskapliga 

texters främsta syfte är att presentera forskningsresultat. Dessa texter kan presenteras i 

många olika format, böcker, artiklar, rapporter eller avhandlingar med flera. (Lunds 

Universitet, 2010) Undantaget delen av detta kapitel som handlar om HR-chefers arbete, 

har jag använt mig av enbart vetenskapliga texter i form av böcker, avhandlingar och en 

magisteruppsats. Den del som handlar om HR-chefers arbete, har blandade källor av 

både vetenskapliga karaktär och annan, så som ett policydokument som är skrivet av det 

största fackförbundet för personalvetare.  

 

Det jag har letat efter i mina källor är om författaren/na är forskare vid något universitet 

eller högskola och om texten har koppling dit. Jag har även kontrollerat att en 

källhänvisning finns och att författaren/na hänvisar till dessa källor i texten. I själva 

texterna har jag sedan kontrollerat att författarens/nas egen forskning redovisas och att 

texten framställs på ett vetenskapligt sätt. (Umeå Universitet, 2010) Kriterierna som jag 

beskrivit ovan har även hjälpt mig att initialt fastställa om den litteratur jag hittat varit 

trovärdig eller ej. I mina sökningar har jag använt mig av olika databaser knutna till den 

akademiska världen, exempelvis Libris och Emerald Insight. På så sätt har jag hittat 

litteratur som är både elektronisk och i bokform. Då jag hade problem att hitta 

vetenskapliga texter om ledarskapsutveckling, tog jag även hjälp av en bibliotekarie vid 

Social- och Beteendevetenskapliga biblioteket. Problemet kvarstod tyvärr även efter 

detta möte, vilket jag återkommer till i min källkritik. 

 

Källkritik 

För att kunna bedöma källor, måste man förhålla sig kritisk till dem. Det är viktigt att 

granska källorna, för att fastställa saker som ålder på dokumenten, författarens 

trovärdighet och syftet bakom dokumenten. (Patel & Davidson, 2003) Det är också 

viktigt att värdera källan. Med det menas att bestämma om den är relevant för ämnet 

man skriver om och att källan är rätt typ av källa för det sammanhang man tänker 

använda den i. (Lunds Universitet) 

 

Jag hade en del problem med att hitta tillräckligt med vetenskaplig litteratur inom både 

en HR-chefs arbete och ledarskapsutveckling. Detta gör att jag själv kan uppfatta min 

teoretiska genomgång, som något tunnare än vad jag skulle vilja att den hade blivit. En 
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annan nackdel är den totala avsaknaden av artiklar som källor, det gör att den teoretiska 

genomgången till viss del saknar helt ”up to date” information. Detta kompenserar jag 

dock till del med några böcker från 2009 och 2010. Vad gäller litteratur om 

ledarskapsutveckling, så var avsaknaden av vetenskaplig litteratur på det ämnet en 

överraskning för mig. Mina tankar innan jag började leta, var snarare att jag skulle ha 

svårt att hitta de bästa källorna i den uppsjö av material som det måste finnas. Detta var 

till viss del sant. Det finns en uppsjö av material om ledarskapsutveckling. Tyvärr inte 

av den vetenskapliga sorten. Det finns mycket ”konsultmaterial”, handböcker och annat 

populärvetenskapligt, men inte så mycket vetenskapligt grundat. När jag väl hittade de 

källor jag har med i min teoretiska genomgång, fick jag i varenda en av dem stöd för 

just detta. Här följer några av de citat som visar på detta.  

 

Despite considerable recent attention to the topic, management development may still 

be one of the most ill-defined and variously interpreted concepts in the management 

literature. (Wexley & Baldwin, 1986, refererad i Kempster, 2009, s. 81) 

 

The great majority of books on leadership are about key principles. Very 

few examine leadership development and even fewer examine how we 

learn leadership. (Burgoyne 2009, refererad i Kempster, 2009, s. x) 

 

”Vidare är mitt intryck att samtalen som förs om ledarutveckling ofta är grundade 

i den personliga erfarenheten (eller andra personers erfarenheter som sedan 

återberättas i andra hand), snarare än utifrån samhällsvetenskaplig forskning. 

Här finns således behov av mer akademiska bidrag till diskussionen om 

ledarutveckling inom svenskt arbetsliv ur ett jämförande perspektiv.”  

(Nilsson, 2005, s. 3) 

 

Mina källor består till en del av äldre källor. I min användning av dem har jag försökt 

vara noga med att selektera bort det som kan vara tidsbundna åsikter och fenomen. Jag 

har endast använt det som jag anser fortfarande bidrar med värdefull kunskap till mitt 

syfte. Trots att vi främst ska använda oss av primärkällor, har jag även behövt använda 

mig av en del sekundärkällor. Detta på grund av mina svårigheter att hitta litteratur.  Jag 

har förhållit mig till sekundärkällorna, på det sättet att jag redovisat primärkällan i 

texten där jag använt mig av dem. För övrigt anser jag att jag har en tillfredställande 

blandning av svensk respektive engelsk litteratur, vilket i sig ger en bättre bas för den 

teoretiska genomgången än om litteraturen hade varit enbart svensk. Alla mina källor, 

undantaget två hemsidor, är material som är knutet till något universitet. På det sättet 

känner jag att det finns en trovärdighet bakom författarna och deras texter. Naturligtvis 

är jag medveten om att olika universitet och olika institutioner har olika utgångspunkter 

och synsätt, men jag hoppas ändå ha kunnat förmedla en bredd av åsikter genom att 

använda mig av många olika källor inom samma ämne. Jag har endast använt mig av 

material som varit högre än C-nivå. Avhandlingarna är naturligtvis granskade innan de 

publicerats. Vad gäller hemsidorna som inte är kopplade till något universitet, så anser 

jag den information jag funnit där vara trovärdig. I den information jag använt ligger 

inga värderingar och jag kan inte skymta någon form av bakomliggande agenda i just 

dem delarna av texterna. 
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HR-chefers arbete 

HR står för Human Resources, mänskliga resurser. HR-chefer leder alltså allt det arbete 

inom en organisation som handlar om individerna som finns inom den. HR-chefen har 

en koordinerande roll inom organisationen, genom att dels ha en dialog inom 

organisationen, men samtidigt alltid ha en stark omvärldsförankring och ständigt aktuell 

analys av omvärlden.(Policy för kvalificerat personalarbete) Några mer konkreta 

verksamhetsområden är exempelvis att fastställa organisationens behov av anställda. Att 

tillse att medarbetarna genom rätt utbildning och träning presterar så bra som möjligt 

och att medarbetarnas kvalifikationer är i linje med organisationens mål. (Gilmore & 

Williams, 2009) Andra verksamhetsområden är rekrytering, avveckling och skapandet 

av policys, exempelvis för arbetsmiljö. (Wikipedia) HR-chefens roll ser olika ut 

beroende på organisationens storlek och kultur. Idag innehas en stor del av alla HR-

chefs jobb, av personer som har annan utbildning än inom personal- och 

arbetslivsfrågor, exempelvis militärer och ekonomer. Deras bakgrund och utbildning 

kan göra att de anser att psykologiska och pedagogiska frågor inom deras arbete är av 

mindre vikt än andra frågor. (Löfgren Martinsson, 2008) Generellt är dock att HR-

chefen har kunskap om organisation, medarbetare och regelverken som finns inom 

organisationen och i samhället. Denna kunskap är en viktig byggsten i en organisations 

affärs- och utvecklingsstrategier. Kunskapen är också grunden i arbetet med att försöka 

skapa mervärde mellan olika parter i organisationen, vilket bidrar till medarbetarnas 

trivsel och organisationens lönsamhet. (Policy för kvalificerat personalarbete)  

 

Mintzberg (1994, refererad i Moqvist, 2005) har skapat en modell som visar på en chefs 

alla roller och aspekter av deras arbete. Han menar att chefer har dels mentala och dels 

aktionsorienterade roller. De mentala rollerna handlar om att bilda sig en uppfattning 

om arbetet och organisationen, i form av mål, visioner, organisationskultur med mera 

och att planera och prioritera sin tid. De aktionsorienterade rollerna går ut på att samla 

på sig och sprida information, leda medarbetarna, skapa system och strukturer, motivera 

och stödja, nätverka samt att direkt handla.  

Livslångt lärande 

Begreppet livslångt lärande, är ett relativt nytt, men är trots det ett begrepp vars 

definition redan skiftat och tolkats på olika sätt. Rubensson (1996, refererad i Ericsson, 

2007) menar att livslångt lärande från början diskuterades som något som skulle minska 

utbildningsklyftan i samhället. Människor skulle vara under ständig utveckling inom 

såväl formella som informella utbildningssammanhang. Människan ansågs ha en 

drivkraft att vilja lära och utvecklingen som kom av lärandet skulle leda till 

självförtroende och ökad handlingskraft hos individen. Sedan 1980-1990 talet ändrar 

begreppet karaktär och kommer att ha en starkare anknytning till arbetsmarknaden och 

ekonomi. Uttryck så som kompetensutveckling inom en profession kopplas till livslångt 

lärande. Detta göra att möjligheterna för livslångt lärande både kan begränsas och 

motiveras av den arbetsmiljö man arbetar i. Rubensson menar också att detta leder till 

att utbildningsklyftan ökar, eftersom livslångt lärande begränsas till de som har en 

arbetsplats som har en positiv inställning till fortsatt utveckling och lärande.  
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Ericsson (2007) ser livslångt lärande som en ständig utvecklig där ens erfarenheter 

används och kan utmanas till att skapa nya lärdomar och ny kunskap genom situationer 

av olika slag. Lärandet kan ses som en del i allt vi gör. Det handlar om vilka kunskaper 

människor tar med sig ur de händelser som de går igenom och hur man sedan använder 

dem kunskaperna i efterhand. Det är genom deltagande i sociala sammanhang, som 

utveckling och lärande tar sin form. (Åhlén, 2007)  

 

Erfarenheter är en viktig del i vuxnas lärande. Forskare menar att en stor del av det 

lärande som krävs för att uppnå full professionell kompetens, förvärvar individer efter 

det att den formella utbildningen för yrket avslutats. En relevant undersökning handlar 

om att respondenterna skulle skatta vikten av olika informella lärsituationer som hjälpt 

de att bli kompetenta i sin yrkesroll. Högst upp på listan hamnade arbetslivserfarenhet, 

reflektion och analys av sig själv hamnade också högt upp, medan formell utbildning 

och erfarenhet innan respondenterna kom ut i arbetslivet hamnade längst ner på listan. 

(Bradbury, Frost, Kilminster & Zukas, 2010) Kolb (1984, refererad i Ericsson 2007) har 

vidareutvecklat Piagets med fleras tankar och liknar erfarenhetsbaserat lärande vid en 

process som är uppbyggd som en cirkel. I denna cirkel möter individen nya upplevelser 

och erfarenheter och reflektion över dessa leder till att individen provar nya handlingar 

som utmanar ens gamla handlingsmönster. Dewey (1938, refererad i Ericsson 2007) 

menar att individen måste uppfatta en mening och ha en förståelse för fenomenet, för att 

han/hon ska börja reflektera över det. Han menar att individen gör långt fler 

erfarenheter, än de som omvandlas till lärande.  

 

Det finns personlighetsdrag som främjar erfarenhetsbaserat lärande. Med detta menas 

att även om en arbetsgivare förser alla medarbetare med möjligheter att lära, gör dessa 

personlighetsdrag att individerna som innehar dem är mer benägna att utnyttja dem 

möjligheterna. Proaktivitet, att vara en stark initiativtagare är en av dem. Kreativititet, 

att individen har lätt att tänka utanför ”ramarna” är en annan. Slutligen så är det en 

fördel att kritiskt reflektera över saker, dels över händelser, men även om vad som 

ligger bakom det som sker. Reflektion är något som måste vara kontextbundet för att 

leda till lärande. Den måste ta hänsyn till omgivningen och människorna som finns i 

den. (Bradbury et al., 2010) 

 

Mumford (1995, refererad i Bradbury et al., 2010) har fastställt fyra olika inställningar 

till lärande, som används antingen omedvetet eller taktiskt. Vi kan ha en intuitiv 

inställning till lärande, som innebär att vi lär omedvetet genom erfarenheter. Vi kan 

också lära oss på grund av slumpen, saker händer som får oss att reflektera och dra 

lärdomar av det. Vi kan ha ett retrospektivt perspektiv på lärande, det vill säga att vi 

tittar tillbaka på saker som hänt över en tid och kommer till konklusioner om detta. Eller 

så har vi en lärandeinställning som gör att vi ser framåt på kommande händelser och 

redan i förhand ser att vi kan dra lärdomar av dessa händelser.  

 

Att lära som vuxen, innebär till stor del att lära av vardagen. En stor del av en vuxens 

vardag spenderas på arbetsplatsen. När en utbildningsinsats på arbetsplatsen planeras, 

ligger stor vikt vid om individerna kan göra en direkt koppling till sitt vardagliga arbete 

eller ej. Finns det inte en sådan koppling läggs ett mycket större ansvar på individerna, 

att förankra den kunskap de fått förmedlat till sig under utbildningen till sitt eget arbete. 

Först när en sådan koppling görs, har individerna lärt sig något. Om kunskapen inte kan 
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kopplas till det vardagliga arbete, blir den ofta isolerade begrepp, som snarare kan 

motverka lärande i framtiden genom att individen lär sig att utbildning inte tillför något 

som kan användas. (Ericsson 2007) 

 

Revans (1981, refererad i Ericsson 2007) har tagit fram utbildningsformen Action 

learning. Action learning är en utbildningsform som gör kopplingen mellan det 

vardagliga arbetet och utbildning naturlig. Här är vardagens arbete fokus för lärande. 

Viktiga delar i Action learning är reflektion och dialog om de handlingar som 

individerna utför. Svårigheter med detta kan vara att individer då behöver ta ansvar för 

det de gör och se kritiskt på det. Reflektionen och dialogen tillsammans med andra 

medarbetare, är till för att medvetandegöra konsekvenser och värdet i det man gör. 

Action learning fungerar bäst vid de tillfällen där det finns problem, men ingen given 

lösning. Lösningarna tas då fram genom att gruppen reflekterar och kommunicerar.  

 

Ericsson (2007) menar att livslångt lärande för en vuxen, kan kopplas till begreppet 

kompetens, så till vida att det handlar om en individs förmåga att hantera situationer 

som uppstår exempelvis i arbetslivet. Kompetens är ett begrepp som har gått från att 

handla om faktiska färdigheter, till att även täcka in kreativitet, social kompetens, 

förmåga och vilja att lära med mera. Denna omställning kräver att individer är mycket 

mer flexibla gentemot sitt arbete och sin organisation. Ellström (1996, refererad i 

Ericsson, 2007) menar att den utvecklingen visar på att vi nu har kunskap om att vi lär 

oss relativt lite i formella utbildningssammanhang och att den kunskapsbas som vi 

använder i praktiken, grundas i ett erfarenhetsbaserat lärande. Argyris och Schön (1996, 

refererad i Ericsson, 2007) menar att begreppet organisatoriskt lärande kan användas. 

Detta för att individers kunskaper och handlingar har en koppling till den organisation 

de arbetar i, genom de erfarenheter de gjort i sitt arbete och på så sätt står deras lärande i 

relation till organisationens mål och arbete.  

Ledarskapsutveckling 

Lindberg och Månsson (2000, refererad i Nilsson, 2005) har visat att personalchefer i 

svenska organisationer, anser att ledarskapsutveckling är ett viktigt område att satsa på i 

framtiden. Den moderna synen på ledarskapsutveckling lägger stort ansvar på ledaren 

själv att vara initiativtagaren till sin egen utveckling. Utveckling tros leda till ett ökat 

engagemang och på grund av det till snabbare inlärning och kostnadseffektivitet i 

organisationen. (Molander, 1996) Svennerstål (1996) menar att en framgångsrik ledare 

ofta innehar kompetenser som att vilja lära och utveckla sig själv. Att framgångsrika 

chefer har ett stort behov av att reflektera över sitt ledarskap och sin situation och att ju 

mer framgångsrik ledaren blir, desto mer eftersöker han/hon träning och utveckling. 

Framgångsrika ledare tycks ha som ett av sina motton, att när de utvecklar sig själva, så 

utvecklar de även sina medarbetare. Wallo (2008) i sin tur menar att det finns en 

skillnad mellan juniora och seniora ledare. Juniora ledare är mer noga med att uttrycka 

och uttrycker oftare sina behov för utveckling.  

 

Kolb, Honey och Mumford (1985, refererad i Molander, 1996) anser att det finns fyra 

typer av lärstilar när det gäller ledare.  

 Aktivister – Lär bäst när det aktivt deltar i en uppgift. 



 23 

 Reflekterare – Föredrar att lära genom att se tillbaka och reflektera över saker 

som har hänt. 

 Teoretiker – Lär bättre när de kan relatera ny kunskap till teorier eller koncept. 

 Pragmatiker – Lär bäst när de ser relevans mellan ny kunskap och verklighetens 

problem och ämnen. 

Ingen av dessa lärstilar är exklusiv, ledare kan mycket väl kombinera två stycken, men 

forskning har visat att ledare tenderar att ha en lärstil som de föredrar.  

 

Vad är då ledarskapsutveckling? Det kan beskrivas som en medveten och systematisk 

process för att kontrollera ledarresurser, så att organisationen säkerställer att den kan nå 

sina mål. (Molander, 1996) Höök (2001) beskriver ledarskapsutveckling som en arena 

där ledare skapas genom att diskutera ledarskapsfrågor och att det får deltagarna att se 

på sig själva och de andra deltagarna som ledare. Det är motsägelsefullt så till vida att 

ledarskap då skapas individuellt, men i ett socialt sammanhang. Vad gäller ämnen som 

behandlas inom formell ledarskapsutveckling, finns det en hel uppsjö. Några exempel är 

globalisering, entreprenörskap, förändringsledarskap, kommunikation, ledarskap, 

motivation, teambuilding och problemlösning. Burgoyne och Reynolds (1997, refererad 

i Höök, 2001) menar att de teorier som lärs ut vid ledarskapsutveckling kan vara av 

olika karaktär. De beskriver fyra olika karaktärer, normativa, deskriptiva, tolkande och 

kritiska. Normativa teorier berättar hur någonting ska göras. Deskriptiva beskriver vad 

som i normalfall händer i en viss situation. Tolkande teorier försöker förklara varför 

saker och ting händer och kritiska teorier ifrågasätter det som beskrivs inom normativa, 

deskriptiva och tolkande teorier. Arrangörer av ledarskapsutveckling kan vara 

universitet, arbetsorganisationer, individuella organisationer eller konsultfirmor. (Höök, 

2001) Det finns enligt en källa tre sätt att se till att ledarskapsutveckling blir 

framgångsrik. Den måste vara kostnadseffektiv, gå i linje med organisationens mål och 

den måste skapa engagemang genom att vara problem- och lösningsfokuserad. 

(Molander, 1996) 

 

Sedan 1960-talet finns det särskilda ledarskaputvecklingsprogram för kvinnor. Dessa 

program innehåller ofta en blandning av ”vanliga” ledarskapsämnen och mer 

könsanpassade. Det har riktats viss kritik mot sådana program, dels för att programmen 

i sig återskapar synen av kvinnliga ledare som bristfälliga och dels för att många av 

dessa program medverkar till att kvinnliga ledare stöps in i den manliga normen för 

ledarskap. (Höök, 2001) 

 

Effekten av formella ledarskapsutbildningar, har visat sig vara ganska dålig, jämfört 

med dem informella. (Kempster, 2009) Bennis och Nanus (1985, refererad i Åhlén, 

2007) ifrågasätter formell ledarutbildning och menar att det är för stor skillnad mellan 

utbildningarna och verkligheten. Ledarna får bara lära sig tekniska färdigheter för att 

lösa problem och leda. Clarke menar att ledarskaputveckling är grundad i ett 

ledarskapsideal som sätter ekonomiska värden före altruistiska och sociala 

värden.(Höök, 2001) Larsen och Holt Larsen (1992, refererad i Åhlén, 2007) tillägger 

till det att ledarskapsutbildningar i allt för stor utsträckning inriktar sig på de formella 

aspekterna av en organisation och av ledarskap. När ledarna sen ska utöva sina 

kunskaper i organisationen, uppstår en krock, eftersom stora delar av en organisation 

består av informella delar, så som företagskultur och värderingar. Istället menar de att 

ledare bör ha organisationen som sin lärmiljö och lära genom erfarenhet och handlingar. 
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Även Conger (1993, refererad i Kempster, 2009) bekräftar att formell 

ledarskapsutveckling ger otillfredställande möjlighet att applicera kunskaperna på 

verkligheten och därför inte ger den effekt som är tänkt.  

 

Day (2000, refererad i Kempster, 2009) menar att det måste ske ett perspektivskifte. 

Från perspektivet att utveckling sker genom speciellt utformande utbildningsprogram, 

till perspektivet att utveckling kan ta plats när som helst under arbetets gång. 

Perspektivet att vi lär i vårt arbete och inte genom att tas bort från det och vara på 

utbildning på annan plats. Katalysatorn till ledarskapsutveckling, är när ledarna får 

reflektera över deras egna och andras handlingar i verkligheten.  

 

Ledarskapsutveckling tros alltså ha bäst effekt om den är kontextbunden, där ens 

kunskaper kontinuerligt formas och formas om genom sociala möten. Ledare utvecklas 

som ett resultat av de roller, ansvartaganden och uppgifter som de har i sitt arbete. 

Forskning har visat ledare som jobbar på en turbulent arbetsplats med mycket problem 

att lösa utvecklas mer, liksom de som medvetet ger sig in i roller, som någon lämnat på 

grund av olösta problem. Det har även visats att ledare som byter arbetsplats ofta, i 

synnerhet tidigt i sin karriär, utvecklas mer än andra ledare. (Kempster, 2009) 

 

Att lära av andra, är också något som lyfts fram som framgångsrikt när det gäller 

ledarskapsutveckling både i oorganiserade och organiserade former. Exempelvis genom 

nätverk, eller mentorskap. (Nilsson, 2005) I Sverige har organiserade mentorsprogram 

bedrivits sedan 1980-talet. En majoritet av alla mentorrelationer är dock informella. 

Kram (1985, refererad i Höök, 2001) har konstaterat att en mentor kan ha sex olika 

uppgifter. Sponsra, coacha, synliggöra, agera förebild för, skydda och bekräfta samt ge 

feedback på prestation. Betydelsen av observation som en metod för att lära och 

utvecklas verkar vara underskattad. Burgoyne och James (2001, refererad i Kempster, 

2009) menar att Action learning-grupper, kan vara en bra källa till ledarskapsutveckling. 

De menar att sådana grupper och samtalen som förs i dem, gör att ledarskapets 

utmärkande drag alltid är i ledarnas medvetanden och det gör att de reflekterar över dem 

och sin egen förmåga. Reflektion är det som gör att erfarenheter övergår från okodad 

data till tankvärd kunskap. Genom dessa grupper, har ledarna alltid kolleger att mäta sig 

mot och kan lära av deras erfarenheter och sätt att hantera olika situationer. Framgången 

för denna typ av Action learning-grupper beror mycket på deltagarnas engagemang och 

tillit. För att skapa tillit, är det bra att grupperna innehåller ledare i olika åldrar och i 

olika stadier av sina karriärer. På så sätt uppstår inte konkurrenstänkande lika lätt, utan 

fokus ligger på lärandet. 

 Moqvist (2005) har studerat högre chefer och deras syn på svårigheter inom 

ledarskapet. Hennes studie visar att många chefer ser det som en svårighet att inte uppnå 

förväntningar från omgivningen. Dels förväntningar om ledarskapsförmågor och dels 

förväntningar om sakkunskap. Vad gäller ledarskapskvalitéer, så beskrivs att chefer ofta 

anställs mot bakgrund av sin sakkunskap. Att det ofta saknas kvalifikationer i ledarskap 

och att chefer inte reflekterar nämnvärt över sitt ledarskap, vilka är två markanta brister.  

 

Ledarskapsutveckling är idag en mångmiljard industri runt om i världen. Det är idag en 

stor del av den kompetensutveckling som svenska organisationer tillhandahåller till sina 

medarbetare idag. (Nilsson, 2005) Det har blivit en industri i sig själv och detta kan bero 

på att många kopplar samman bra ledare och en framgångsrik organisation. (Kempster, 
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2009) Strand (2001, refererad i Nilsson, 2005) menar att populariteten kring 

ledarskapsutveckling bottnar i att de mjuka värdena inom en organisation varit på 

frammarsch de senaste decennierna. Tidigare har en organisations främsta 

utvecklingsfokus handlat om produktion, framgång ar varit kopplat till att utveckla 

exempelvis tekniken. Nu ser man tydligt att fokus har skiftat till att organisationer anser 

att det som är effektivitetshöjande och skapar vidare potential är att utveckla de 

mänskliga delarna av organisationen.  

 

Nilsson (2005) har även genomfört en undersökning om ledarskapsutveckling hos 

svenska personalchefer. Slutsatserna av denna visar att dessa ledare inte har någon 

övertro på effekten av ledarskapsutveckling. De menar att det stämmer att den måste 

vara kontextbunden, om den ska genomföras, men att det bara är en lösning av många 

för att utveckla ledare. Nilsson ifrågasätter diskussionen om ledarskapsutveckling som 

något entydigt, att ledarskapsutveckling är samma sak för alla och överallt. Han menar 

att ledarskapsutveckling borde vara något som utvecklas för olika sorters praktiker och 

arbetsområden. Fenomen så som rekryteringar och belöningar visar sig ha minst lika 

stor påverkan på ledares prestation och därigenom på organisationens effektivitet. 

Åhléns (2007) studie av ledares lärande, visar att ledare tycker att det är viktigt med 

utveckling i arbetslivet. Även de påpekar dock att det finns många olika sätt att 

utvecklas, exempelvis genom nätverk eller att lära av kolleger.  
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Analys och diskussion 
I det här kapitlet kommer ni kunna läsa den analys jag gjort av mitt resultat, vilken 

kommer presenteras i samma tematiska ordning som finns i teorin och resultatet. Jag 

kommer även att föra en slutdiskussion, men mina sammanfattande synpunkter och 

slutligen visa mina förslag på vidare forskning. 

HR-chefers arbete 

Teorin beskriver en HR-chefs roll som en koordinerande roll, där HR-chefen har 

kontakt med såväl många inom organisationen som många i omvärlden. (Policy för 

kvalificerat personalarbete) Rollen är också väldigt varierande beroende på 

organisationens storlek och organisationskultur. (Löfgren Martinsson, 2008) Detta 

finner jag stöd för i mina resultat, som visar att en arbetsvecka ser väldigt olika ut från 

vecka till vecka och från person till person.  

Mitt resultat speglar också statistiken på så sätt att tre av fem informanter inte har 

utbildning inom personal- och arbetslivsfrågor, utan är utbildade socionomer eller 

utbildad jurist. Löfgren Martinsson (2008) menar att utbildning inom annat område än 

personal- och arbetslivsfrågor, kan medföra att dessa HR-chefer anser att pedagogiska 

frågor inom deras arbete är av mindre betydelse än andra frågor. Mitt resultat visar att 

när det gäller egen utveckling, så är det de som är utbildade inom personal- och 

arbetslivsfrågor som är mest medvetna och drivna vad gäller sin egen utveckling.  

Jag tror att de som utbildat sig inom personal- och arbetslivsfrågor genom utbildningen 

får en syn på lärande och utveckling som något som aldrig upphör. Ens perspektiv och 

värderingar blir grundade i tanken om ett livslångt lärande, genom all den litteratur och 

kunskap som man förkovrar sig i under utbildningen.  

Mintzbergs (1994, refererad i Moqvist, 2005) modell över vilka aspekter som utgör en 

chefs arbete, stämmer på flera sätt in på mina informanters svar om vad deras arbete 

innebär. En intressant sak att notera, är dock att det varken i Mintzberg modell eller i 

mina informanters svar, förekommer ett fokus på egen utveckling inom ledarskapet. 

Majoriteten nämner inte kontinuerlig ledarskapsutveckling som en aspekt av vad det 

innebär att arbeta som chef. 

Jag ställer mig frågande till varför det är så. Varför är ledarskapet inte något som man 

ser att man behöver utveckla?  

Livslångt lärande och ledarskapsutveckling 

Ericsson (2007) ser livslångt lärande som en ständig utveckling, där ens erfarenheter gör 

att ens kunskaper omvärderas och utvecklas. Lärande är därmed en del i allt vi gör, även 

om alla erfarenheter inte slutar i lärande. Lärandet beror på om individen ser en 

koppling mellan erfarenheten och sin egen verklighet, finns inte den kopplingen så blir 

kunskapen bara till isolerade begrepp som individer inte kan använda. Alla 

informanterna i min studie, menar att en stor del av deras utveckling har kommit genom 

erfarenhetsbaserat lärande. Att lära genom det dagliga arbetet. Att prova egna teorier 
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och handlingsmönster på olika situationer och se hur de fungerar och sedan anpassa sitt 

framtida handlingsmönster efter dessa erfarenheter. 

Det finns många olika teorier om lärstilar och vad som ger förutsättningar för lärande. 

Det finns personlighetsdrag som gör att individer är mer benägna att ta tillvara på de 

möjligheter, som exempelvis en arbetsplats, ger till lärande och utveckling. Jag tror att 

kreativitet och förmåga att reflektera, är två saker som kännetecknar mina informanter 

och därmed gör de mer benägna att utvecklas. Proaktivitet inom egen utveckling visar 

mina resultat dock att endast två av informanterna uttrycker, U och M. (Bradbury et al., 

2010) Ser jag till inställningar till lärande och lärstil, så tror jag att mina informanter är 

uppdelade så här: 

H – Är en blandning av aktivist, som lär bäst när han aktivt deltar i en uppgift och 

pragmatiker, som vill se relevans mellan ny kunskap och verkligheten. Detta tror jag 

eftersom H är väldigt verksamhetsbunden och trivs med detta. Hans inställning till 

lärande, medvetet eller omedvetet är en blandning av att han lär omedvetet och intuitivt 

genom erfarenheter och att han lär genom slumpen. Att situationer uppstår, får honom 

att reflektera och av det lära. (Bradbury et al., 2010) 

U – Är en blandning mellan aktivist och reflekterare. Detta eftersom hon är väldigt 

driven och vill vara involverad i mycket. Hon beskriver också väldigt väl hur hon 

utvecklats, vilka sidor som utvecklats med mera, detta tyder på att hon reflekterar över 

det som händer henne. Hennes lärandestil tror jag domineras av att hon ser framåt på 

kommande händelser och redan i förväg inser att hon kan lära av dem. Naturligtvis tror 

jag också att hon lär intuitivt och omedvetet genom erfarenheter. (Bradbury et al., 2010) 

(Molander, 1996) 

M – Är också en blandning av aktivist och reflekterare. M berättar att hennes utveckling 

har kommit mycket utav att få testa saker och ting. På det viset är hon en aktivist. 

Reflekterare är hon eftersom hon beskrev att hon, när det behövs, omvärderar sin egen 

roll som ledare och sitt handlingsmönster utifrån vad hennes roll kräver inom olika 

organisationer. Även hennes lärandestil tror jag är samma som U´s. Hon påpekar själv 

att HR-chefs rollen är ett arbete som gör att man lär sig mycket omedvetet under 

arbetets gång, men hon har också en proaktiv inställning till lärande och ser därmed 

tillfällen för lärande i framtida händelser. (Bradbury et al., 2010) (Molander, 1996) 

A – Är en reflekterare. Han lär bäst när han reflekterar över saker som hänt och möten 

med människor. Hans inställning till lärande är dels intuitiv, det vill säga att han lär 

omedvetet genom erfarenhet, men också genom att han ser tillbaka i tiden och når 

konklusioner genom reflektion. (Bradbury et al., 2010) (Molander, 1996) 

N – Är precis som H en blandning av aktivist och pragmatiker i sin lärstil. Hon har lärt 

sig mycket av sina erfarenheter och lär därmed bäst när hon ser en relevans i det hon ska 

lära till hennes verklighet i arbetet. Hennes inställning till lärande är en blandning av 

intuitivt och slumpmässigt. Hon lär sig både omedvetet genom erfarenheter och genom 

slumpvisa händelser som får henne att reflektera och dra lärdomar av dem. (Bradbury et 

al., 2010) (Molander, 1996) 

Den enda lärstil jag inte kan se hos mina informanter, är teoretikern, som vill koppla 

nya kunskaper till teorier eller koncept. Alla mina informanter är mer inriktade på och 

drivna av att se kopplingar till deras verklighet genom erfarenheter. (Molander, 1996) 
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Lindberg och Månsson (2000, refererad i Nilsson, 2005) visar genom deras forskning 

att HR-chefer tycker att ledarskapsutveckling är ett viktigt område att satsa på i 

framtiden. De menar dock att ett allt större ansvar läggs på HR-chefen själv att initiera 

och driva sin egen utveckling. Mina resultat visar att endast de två kvinnor som utbildat 

sig inom personal- och arbetslivsfrågor har en proaktiv syn på sin egen utveckling och 

driver denna väl. Detta kan ha att göra med personlighetsdragen som nämns tidigare. 

Saknas proaktivitet, så saknas en viktig byggsten för att driva sin egen utveckling. 

Svennerstål (1996) i sin tur menar att framgångsrika chefer ofta har stort intresse för att 

utvecklas och lära. Att de har som motto, att genom att utveckla sig själva så utvecklar 

de andra. Kvinnorna i min studie visar på att deras organisationer värderar vikten av 

utveckling väldigt högt. A ser på det tvärtemot Svennerstål och menar att genom att 

utveckla andra, så utvecklar han sig själv. Engagemanget för egen utveckling väger inte 

tungt i resultaten. Det kan kanske här finnas en koppling till Wallos (2008) teorier, om 

att drivet för egen utveckling är kopplat till ledarens junioritet respektive senioritet i sin 

position. Majoriteten av mina informanter har arbetat flera decennier som ledare och 

detta skulle enligt Wallos teorier innebära att de inte eftersträvar utveckling till samma 

grad längre.  

Jag funderar på om senioriteten i ledarskapet, hellre borde medföra en annan typ av 

efterfrågan på ledarskapsutveckling istället för att stanna av. Ser jag till Burgoyne och 

Reynolds (1997, refererad i Höök, 2001) beskrivning av vilka olika karaktärer 

ledarskapsutvecklingsteorier kan ha, menar jag att juniora ledare behöver 

ledarskapsutveckling med mer fokus på deskriptiva och normativa teorier och seniora 

ledare behöver ledarskapsutveckling som har större fokus på tolkande och kritiska 

teorier. Ser man till ämnena som behandlas inom formell ledarskapsutveckling, med allt 

från globalisering till förändringsledarskaps och problemlösning, så ser jag inte hur 

senioritet skulle vara en acceptabel anledning att sluta behöva fortsatt 

ledarskapsutveckling. Dessa ämnen är ständigt skiftande i sin karaktär och teorier och 

det borde göra att ledare aldrig blir eller känner sig fullärda. 

Nilssons (2005) studie visar att HR-chefer i Sverige inte har någon övertro på formella 

ledarskapsutvecklingsinsatser och att de poängterar att utbildningen måste vara 

kontextbunden. HR-cheferna i min studie har inte en negativ inställning till effekterna 

av formell ledarskapsutbildning, även om resultatet visar tydligt att de lär sig mest av 

informell utbildning, så som exempelvis nätverkande. 

Flera av mina informanter deltar eller har deltagit i formella ledarskapsutbildningar. Jag 

tror att många av dessa program, så som det som M deltar i som bara är för kvinnor, i 

grund och botten handlar om att lära av de andra deltagarna och inte att i huvudsak lära 

av teorier som undervisas. Detta kan vara en anledning till att mina informanter har en 

positiv syn på såväl formella som informella utbildningar. Hur mina informanter 

handlar utifrån sin positiva syn på formell ledarskapsutveckling är däremot olika. Bara 

två av fem ger intrycket av att de verkligen söker sig till och deltar i 

ledarskapsutveckling överhuvudtaget vid den här punkten i deras karriärer. 

Moqvists (2005) studie visar att många högre chefer ser det som en svårighet att leva 

upp till förväntningar som finns gällande deras ledarskap. Att de själva känner att de 

anställts utifrån kvalifikationer inom sakkunskap och inte har tillräckliga kvalifikationer 

inom ledarskap. Detta är inget som mina informanter uttalat. Dock kan jag spekulera i 

om detta kan gälla även dem. För de chefer där så är fallet, borde efterfrågan på 
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ledarskapsutveckling vara stor. Ett hinder för att efterfrågan skulle vara stor hos denna 

grupp, tror jag dock kan vara att ledare sällan vill visa sig otillräckliga inför sina 

medarbetare. 

Studie om vilket lärande som krävs för att uppnå full professionell kompetens, visar att 

den utveckling som sker efter avslutade studier är av större betydelse än själva 

studierna. Arbetslivserfarenhet, reflektion och analys om/av sig själv var två av de saker 

som hamnade högt upp på listan över saker man lärde och skapade sin kompetens 

genom. (Bradbury et al., 2010) Mina informanters svar visar att detta stämmer. Dels att 

de lär kontinuerligt i sitt arbetsliv, men också att de lär av andra och att de lär av att 

reflektera över sig själv. A beskriver att han lärt sig att leda genom att utvärdera vilket 

ledarskap han vill stå för. Hans syn på detta bottnar i reflektion över hans person och 

vilka styrkor och svagheter han har.  

Åhléns (2007) studie framhåller nätverk och att lära av andra, som två stora källor till 

utveckling. Även Nilsson (2005) framhåller vikten av att lära av andra, både i 

organiserade och oorganiserade former. Ett sätt att lära av andra kan vara genom Action 

learning. Action learning är en utbildningsform, där vardagens arbete står i fokus för 

lärande. Deltagarna ska reflektera över och föra dialog om sina handlingar. Denna 

reflektion och dialog med medarbetare, är till för att medvetandegöra hur ens 

handlingsmönster uppfattas, vad det får för konsekvenser och vad de har för värde. 

(Ericsson, 2007) (Kempster, 2009) Att lära av andra och genom nätverk är något som 

mina informanter markerar som starkt bidragande till deras utveckling. U lär sig och 

utvecklas mycket av att hennes medarbetare ger henne feedback på hennes handlingar. 

På så sätt har hon möjlighet att få perspektiv på sina handlingsmönster och utveckla det. 

Detta kan vara en form av Action learning, så länge hon tillför samma sak till sina 

kolleger. M berättar att hon lär mycket utav andra kolleger, genom nätverk med 

kollegor inom samma yrke. Att få lära av andras misstag och framgångar, ger henne nya 

perspektiv på hur hon ska handla i olika situationer. Denna typ av nätverk kan också 

vara en form av Action learning. Burgoyne och James (2001, refererad i Kempster, 

2009) menar att sådana grupper är en bra källa till ledarskapsutveckling, på så vis att 

ledare får mäta sig mot och lära av kolleger som är i samma position. A menar att det är 

i mötet med andra människor som han utvecklas mest. 

Jag anser att många av mina informanter lär genom Action learning, även om detta inte 

var ett begrepp som de uttryckte bokstavligen. Day (2000, refererad i Kempster, 2009) 

menar att katalysatorn till ledarskapsutveckling är när ledare får reflektera över sina 

egna och andras handlingar i verkligheten och att det bör ske ett perspektivskifte från att 

vi tror att utveckling sker genom speciellt utformade utbildningsprogram till att den kan 

ske när som helst under ens arbete. Efter att ha intervjuat mina informanter menar jag att 

detta perspektivskifte redan skett, i alla fall för dessa fem personer. De lär mycket på 

arbetsplatsen, genom erfarenheter, genom kolleger och genom observation och menar 

inte att det krävs särskilda tillfällen borta från arbetsplatsen för att lära.  

Kempster (2009) skriver om att ledare utvecklas genom de roller, ansvartagande och 

uppgifter som de har i sitt arbete. Forskning visar att de ledare som arbetat på 

arbetsplatser med mycket turbulens, eller som har bytt arbetsplats ofta, utvecklas mer än 

andra. Samtliga av mina informanter framhöll att byta tjänst och/eller arbetsplats, som 

något som var en stor del av deras utveckling. A menade att efter 5-6 år så kan man sitt 

arbete och då bör man byta tjänst för att behålla drivet och ambitionen med sitt arbete. 
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H menade att den största källan till kompetensutveckling får man genom att finna det 

naturligt att byta jobb. U berättade att om man inte anser att man kan utvecklas mer som 

människa eller professionellt inom en roll, så bör man byta tjänst. En ledare som 

stagnerat i sin utveckling ger ingen trovärdighet menar hon.   

Aspekten att byta tjänst, var inte ett av de fenomen som jag förutspådde att 

informanterna skulle svara som en del av deras utveckling. I efterhand är det logiskt. Jag 

tror dock att detta är ett förhållandevis nytt sätt att tänka. Arbetsplatsen har skiftat från 

att vara en stabil plats i en individs liv, till att vara en tillfällig hållplats i ens resa genom 

karriären.  

Synen på vad livslångt lärande är, har ändrat skepnad under årens lopp. Nu är begreppet 

starkt kopplat till arbetslivet och kompetens inom ens arbete. Rubensson (1996, 

refererad i Ericsson, 2007) menar att detta medför att organisationers inställning till 

lärande och utveckling både kan begränsa och motivera medarbetarna. När det gäller 

HR-chefer, så sitter de i en lite annorlunda sits. Det är ju de som är med och formar 

denna inställning hos en organisation.  

Slutdiskussion 

Mina informanter gav väldigt lika svar på alla frågor. Det har i huvudsak varit svårt att 

urskilja några skillnader i förhållande till att arbeta inom privat eller offentlig sektor, 

utbildning eller kön. Den enda riktigt tydliga skillnaden, var att de två kvinnor som 

utbildat sig inom personal- och arbetslivsfrågor, var de som föreföll att vara mest drivna 

i och jobbade mest på sin egen utveckling. Är det så som Löfgren Martinsson (2008) 

visar även för mina informanter, att om HR-chefen inte är utbildad inom personal- och 

arbetslivsfrågor, så lägger han/hon mindre vikt vid pedagogiska frågor? 

Alla informanterna var dock eniga om att det finns en klar svårighet i att komma ihåg 

sig själv när man arbetar med att utveckla andra. Vad beror då detta på? Hur kan det 

komma sig att de, vars arbete till stor del är att utveckla andra ledare, inte ser det som en 

prioritet att utveckla sig själva? 

Jag undrar först och främst vad det beror på att informanterna svarar så lika. De arbetar 

inom samma yrke, men är ju långt ifrån stöpta i samma form. Deras utbildningar skiljer 

sig åt. Organisationerna som de arbetar i idag och den arbetslivserfarenhet de har sedan 

innan skiljer sig också åt. Är detta ett fenomen som kommer av att de är ledare, medför 

det att personerna efterhand blir mer och mer lika? Eller är det något som strikt härrör 

HR-chefer? 

Att informanterna menar att det kan beskrivas som en ”HR-sjukdom” att man lätt 

glömmer bort sin egen utveckling som HR-chef, känns som ett tecken på att det är ett 

utbrett fenomen. En fråga jag ställer mig är varför alla beskriver detta fenomen så 

lättvindigt? Det förefaller som att mina informanter är nöjda med sina situationer och 

inte ser detta som ett riskmoment.  

Alla informanterna beskriver att de lär mycket genom erfarenhet. Detta stödjer 

forskningen och menar att detta är något bra. Utveckling kommer genom att den 

kunskap man tar in, först blir till lärande och utveckling när man ser en koppling till 

verkligheten. (Ericsson, 2007) Jag skrev tidigare att jag tror att det perspektivskifte som 

Day (2000, refererad i Kempster, 2009) talar om redan har skett hos mina informanter. 
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Deras syn har gått från att utveckling endast kan ske på utbildningar borta från 

arbetsplatsen, till att man lär och utvecklas av allt det man gör i arbetet. Jag ställer mig 

dock frågande till hur väl detta perspektivskifte slår ut. Finns det en risk att det slår fel? 

I mina informanters svar finns väldigt liten efterfrågan på formell ledarskapsutveckling 

och detta tror jag är en risk. En risk för att ledarna inte fortsätter utvecklas så mycket 

som de kanske skulle behöva. De kan som ledare på ett sätt gömma sig bakom det 

faktum att ”jag lär och utvecklas hela tiden, bara genom att arbeta”. Detta medför, tror 

jag, att precis som jag ser hos några av mina informanter, att ledare slutar att driva sin 

egen utveckling. Det framkommer en brist på engagemang och proaktivitet.  

Jag tror, i enlighet med Wallos (2008) teorier att senioriteten i ledarskapet, gör att 

engagemanget för utveckling minskar eller helt försvinner. Hos mina informanter kan 

jag skönja en sådan inställning hos några, en inställning av fullärdhet. I alla fall vad 

gäller ledarskapskvalitéer. Detta ser jag som en stor fara. Mina informanter, har i strid 

med personalcheferna som medverkade i Nilssons (2005) studie, en positiv syn på 

formell ledarskapsutveckling. Problemet verkar dock vara att denna positiva syn inte 

leder till att de deltar i sådana utvecklingsarrangemang. För att återgå till faran med att 

anse sig fullärd, tror jag att den ligger i att ämnena som finns inom formell 

ledarskapsutveckling är så ständigt föränderliga. Det upptäcks hela tiden nya saker, nya 

sätt att handla och nya teorier. Att inte kontinuerligt medverka i 

ledarskapsutvecklingsinsatser och ta del av utvecklingen inom detta område, tror jag 

precis som U, gör en till en bakåtsträvare på det viset att man inte är uppdaterad. Min 

följdfråga på det blir då naturligtvis, hur en bakåtsträvare framgångsrikt ska kunna lägga 

upp strategier och planer för andras utveckling och skapa en trovärdighet och ett 

engagemang ute i organisationen för dem? Om HR-cheferna inte lever som de lär, ser 

jag att det kan bli farligt för organisationernas utveckling, både i form av kvalitén på 

den och effekten av den. 

Självklart tror jag att mer informella ledarskapsutvecklingstillfällen, så som mentorskap, 

nätverk, erfarenhetsbaserat lärande, byte av tjänst, action learning med mera är viktiga 

källor för ledarskapsutveckling. Däremot tror jag inte att det ger goda 

utvecklingsresultat att helt glömma dem mer formella utbildningsmöjligheterna som 

finns. 

Det poängteras att HR-chefer måste vara än mer noga med att ta ansvar för sin egen 

utveckling, att ingen gör det åt dem. (Nilsson, 2005) Detta tror jag kan vara en källa till 

svårigheten i att komma ihåg sig själv. Är du den inom organisationen som styr all 

utveckling av humankapitalet, så finns det ingen som styr den åt dig själv. Här kan jag 

se en koppling till inställning till utveckling och lärande och till personlighetsdrag. Jag 

tror att dessa HR-chefer i synnerhet, behöver arbeta mycket med proaktivitet i 

förhållande till sig själv. Att det är ett drag, som dessa HR-chefer i högre utsträckning 

än andra chefer alltid behöver vara medveten om och hålla aktivt, annars faller man i 

fällan att glömma sin egen utveckling och är likgiltig i förhållande till det. Likaså tror 

jag att reflektion är viktigare för dessa HR-chefer än för andra chefer. Kombinationen 

av reflektion över vad man kan och en proaktivitet i att ta tag i en utveckling av det man 

behöver lära sig eller uppdatera. 

Något som jag finner märkligt i min studie, är att mina informanter ser det som lätt att 

glömma sin egen utveckling i deras yrke, men de uttrycker ändå inte brist på kompetens 

kopplat till det. Moqvists (2005) studie visar hur många högre chefer känner att de inte 
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möter förväntningar från organisationen på exempelvis ledarskapskvalitéer. Detta tycker 

jag borde stämma in även på mina informanter, men det är inget de uttrycker. Om alla 

informanterna ser det som en svårighet att komma ihåg sig själv som HR-chef, borde 

detta också gälla de personligen och därmed innebära att de någon gång eller 

kontinuerligt glömmer sin egen utveckling och därmed har brister. Jag tänker att oviljan 

att komma in på ämnet egna brister, kanske ligger i positionen att vara en hög ledare. Är 

en person en hög ledare, kanske det är svårt att visa sig bristfällig, en känsla av att ens 

trovärdighet som ledare försvagas då kanske medför att ledaren hellre låter bli att 

reflektera över det. I alla fall offentligt. 

Svennerstål (1996) skriver att framgångsrika chefer har stort intresse för att utvecklas 

och lära. Detta är inte något som jag kan se som en utbredd uppfattning i mina resultat. 

Beror det på att alla mina informanter råkar vara dåliga chefer? Absolut inte, det kan jag 

inte tänka mig. Jag funderar kring om att arbeta med utveckling av alla slag och att 

ständigt försöka hitta nya strategier för detta inom organisationen, kanske kan medföra 

att man till viss del blir mätt på ämnet? Man vänder och vrider på alla former av det så 

mycket för andra, att när det kommer till en själv, så orkar man helt enkelt inte? Att det 

ligger något i uttrycket att skomakarens barn har de sämsta skorna, även när det gäller 

mina HR-chefer hur paradoxalt det än verkar. 

Jag vill även diskutera begreppet livslångt lärande i förhållande till mina HR-chefer. 

Som jag skrivit innan, så är HR-chefer med och skapar förutsättningar för livslångt 

lärande inom en organisation. På så sätt tror jag att HR-chefers tankar om sin egen 

utveckling spelar en central roll även i hur synen på utveckling ser ut i resten av 

organisationen. Byggs det upp visioner och strategier om utveckling av medarbetare, 

som HR-chefen inte lever efter själv, blir dessa strategier och visioner omöjliga att 

uppnå. Därför är det av stor vikt att mina informanter börjar leva mer som de lär. Att de 

som ger sken av en inställning till ledarskapet som fullärd, funderar en gång till och inte 

låter senioriteten i ledarskapet fungera som en färdig mall över hur de ska leda, utan 

ständigt söker efter lärdomar genom både formella och informella 

ledarskapsutvecklingssituationer, som omvärderar och formar om den mallen. Det tror 

jag ger mina informanter mest, både som individer och i arbetet med att utveckla andra. 

Fortsatt forskning 

Det finns ingen forskning att hitta på detta område, så utgångspunkten bör vara att 

forskare börjar intressera sig för området överhuvudtaget. HR är ett väldigt brett och 

stort område och så är även ledarskapsutveckling. Att forska kring dessa två områden 

kombinerat, skulle gagna många organisationer och dess medarbetare. Detta för att stora 

summor pengar varje år läggs ner på ledarskapsutveckling och för att 

kostnadseffektivisera detta skulle forskning om vad som de bästa formerna av 

ledarskapsutveckling kunna hjälpa. För att se till just HR-perspektivet, är det av vikt att 

HR-chefer som är med och skapar strategier och visioner för utveckling faktiskt lever 

som de lär. Finns det en större medvetenhet om hur väl det står till med detta fenomen i 

verkligheten, kan förändringar och åtgärder skapas som för strategierna och visionerna 

närmre även HR-chefens verklighet och därmed gör dem mer framgångsrika inom 

organisationer. 
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 a 

Bilaga 

Intervjuguide  

 

Berätta om hur intervjun kommer vara upplagd och vem som kommer att ha tillgång till 

materialet 

Områden: En HR-chefs arbetsuppgifter/sätt, egen utveckling som HR-chef och hur man 

som HR-chef arbetar med utveckling av andra chefer inom en organisation.  

Begär samtycke om inspelning 

Fråga om mailadress, så att jag kan skicka uppsatsen. 

 

 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Kan du berätta lite om hur en normal arbetsvecka ser ut för dig? 

 

Hur kan du se att du utvecklats under din karriär? 

 

Och om vi ser mer specifikt på när du jobbat här, hur mycket har du utvecklats under 

denna anställningen och vad har det varit för utveckling? 

 

Vem har initierat din utveckling? 

 

Ser du en svårighet i att komma ihåg dig själv, när du arbetar med att utveckla andra? 

 

Hur vill ni att en ledare i er organisation ska vara? 

 

Är det viktigt att fortsätta utvecklas som ledare…och om ja, varför? 

 

Vad tycker du är viktigast för att utveckla en ledare? 



 b 

 

Vad är din organisations syn på ledarskapsutveckling?  

 

Vad gör ni aktivt? 

 

Ser du dig som en av de som ska ta del av den ledarskapsutvecklingen?  

 

Om nej – varför inte? 

 

Om ja – är det så i praktiken? 

 

Tack för din tid! 

 

 

 


