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Sammanfattning: Detta examensarbete är  utfört  under  vårterminen 2010 på
Lunds  Universitet  i  samarbete  med  ett  företag  inom
läkemedelsbranschen.  Syftet  med  uppsatsen  är  att
undersöka  hur  ledarskap  kan  påverka  lärande  och
utveckling inom en organisation.  Detta  skedde genom en
jämförande  undersökning  bland  medarbetare  och  chefer
inom organisationen. De ämnen vi valt i kombination med
varandra kom på tal då organisationen är i inledningsfasen
med  att  utveckla  en  ledarskapspolicy,  som  denna  studie
delvis  kan  ligga  till  grund  för.  Vi  har  valt  att  utföra
undersökningen dels genom enkäter till  medarbetarna och
dels  genom intervjuer  med cheferna  samt organisationens
ledning.  För  att  kunna  jämföra  och  dra  slutsatser  med
tidigare forskning har resultaten jämförts med en teoretisk
referensram.  Den  teoretiska  referensramen  tar  upp
definitioner  av  ledarskap,  hur  lärande  kan  ske  i  en
organisation  samt  hur  ledarskap  kan  påverka  lärande.
Resultaten  visar  att,  hur  påverkan  mellan  ledarskap  och
lärande kommer fram, kan variera stort men uttrycks främst
genom kommunikation  i  ledarskapet  och  uppmuntran  till
utbildning.  I  den aktuella  organisationen går  det  att  finna
förbättringsmöjligheter  inom  dessa  områden  vilka  kan
komma  till  uttryck  genom  ledarskapspolicyn  som  ska
utvecklas.  För  fortsatt  forskning  går  det  att  fördjupa  sig
inom en rad olika områden samt göra liknande studier på
andra organisationer för att kunna jämföra resultaten med de
resultat och slutsatser vi fått fram.
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1 Förord
Redan från första början var vårt mål att göra ett praktiskt arbete ute på en organisation.
Detta  för  att  vi  har  ett  intresse  av  att  ställa  våra,  i  kombination  med  etablerade,
teoretiska  kunskaper  om  ledarskap  mot  hur  de  praktiskt  fungerar  på  en  specifik
organisation. Inledningsvis tog vi kontakt med organisationer i Lund och Malmö. Vi
gjorde en selektering där vi riktade in oss på medelstora företag med mellan 30-200
anställda och med en minimiomsättning på 10 000 000 kr  om året.  Detta  för  att  vi
föreställde oss att det skulle passa ändamålet då vi antar att företag inom denna storlek
har en utvecklad personalavdelning och samtidigt är relativt enkla att få kontakt med. Vi
fick  kontakt  med  en  HR  ansvarig  på  ett  Lundabaserat  företag,  inom
läkemedelsbranschen.  De  var  bland  annat  i  behov  av  att  göra  en
jämställdhetsundersökning med inriktning på ledarskap och personalutveckling samt i
behov  av  att  utforma  en  ledarskapspolicy.  Detta  ledde  till  en  idé  om  att  göra  en
undersökning  om ledarskap  bland  medarbetare  och  chefer  på  organisationen  för  att
sedan kunna jämföra medarbetarnas och chefernas uppfattningar om ledarskap. Detta
för  att  få  fram hur  ledarskapet  påverkar  lärande  och  utveckling  för  individer  inom
organisationen och för organisationen själv. Detta skulle även fördjupas i en jämförande
analys  mellan  medarbetarnas  och  chefernas  uppfattningar  om  ledarskap  med
organisationens uppfattning om ledarskap. Denna idé till undersökning har begränsats
till  att  beröra tre  avdelningar  inom organisationen.  Vi  gjorde en begränsning till  tre
avdelningar då det var för stor risk att arbetet skulle bli för omfattande och generellt
med undersökningar inom samtliga avdelningar samt jämförelser leden emellan.

2 Introduktion
Vår  studie  är  inriktad  på  att  jämföra  chefers  och  medarbetares  syn  på  lärande  och
ledarskap i en organisation inom läkemedelsbranschen. Företaget är ett så kallat CRO
(Clinical Research Operations) vilket innebär att de är en serviceinriktad organisation
som  bedriver  support  för  läkemedelsföretag  inom  läkemedelsindustrin.  Supporten
innebär  en  vid  bredd  av  medicinsk  rådgivning,  forskning  och  tester  av  läkemedel.
Företaget  har  120  anställda  i  Sverige  och  ca  500  anställda  runt  om i  Europa.  Alla
anställda är högt utbildade med minst en universitetsexamen bakom sig och är mycket
specialiserade inom sina respektive yrkesområden.  De arbetar på uppdrag av kunder
vilket lett till att den vanligaste arbetsformen är i projektteam med en projektledare som
utsetts av deras Unit Manager (enhetschef). Studien är inriktad på ett av organisationens
lokala  kontor  i  Lund,  ännu  mer  specifikt  på  tre  av  detta  kontors  avdelningar.  I
organogramet  på  nästa  sida  representeras  dessa  tre  avdelningar  av  de  tre  nedersta
rutorna med antal medarbetare angivna i rött.  Dessa tre avdelningar innefattar bland
annat  medicinskt  utbildade  personer  (så  som apotekare,  sjuksköterskor  med  mera),
statistiker, programmerare och jurister. Vi tycker det är viktigt att tänka på aspekterna
ovan  då  rapporten  läses,  eftersom det  kan  vara  svårt  att  generalisera  de  resultat  vi
kommer fram till, i organisationer som inte liknar den som ingår i studien. Den del av
organisationen vi undersökt ser ut som följande:
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Figur 1. Undersökningsområde.

2.1 Teoretisk referensram
Vi ämnar nu att beröra den teoretiska referensram som kommer att utgöra grunden för
undersökningen och uppsatsen. Anledningen till att vi presenterar denna innan syfte och
frågeställning  är  därför  att  vi  kommer  beröra  begrepp  och  uttryck  som  utan  en
förförståelse kan te sig svårhanterliga. Den sista underrubriken i teorin,  "Ledarskapets

påverkan på lärande", har getts extra utrymme då det är den teorin vi kommer att till
stor del basera vår analys och diskussion på. Teorin är menad att ge en bild om hur
ledarskap kan påverka lärande hos en individ.

2.2 Ledarskap

2.2.1 Ledarskap, definitioner

Det är svårt att säga att det finns en allmänt accepterad definition av vad ledarskap är för
någonting.  Vi  kommer  därför  istället  att  visa  på  några  exempel  av  definitioner  och
genom tolkning av dem skapa oss en egen och generell uppfattning om vad ledarskap är.

I traditionell mening har synen på ledarskap utgått från att en chef i och med sin rang
också  utövar  ett  ledarskap.  Det  sattes  ett  likhetstecken  mellan  begreppen  chef  och
ledare. Tidigt inom ledarskapsforskning fokuserades definitionerna av ledarskap på de
personliga  egenskaper  som  kännetecknade  framgångsrika  ledare.  Detta  synsätt
baserades  på  att  ledarskapsförmåga  är  någonting  ärftligt.  Ledarskapet  idag  betonar
istället mer på samspelet mellan chef i den ledande rollen och en eller flera personer.
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Ledarskap  och  teamarbete  blir  på  så  sätt  begrepp  som  är  nära  sammankopplade
(Ahltorp, 2003). En utveckling av denna definition är uppfattningen att ledarskap kan
beskrivas som en process för att, utan tvång, påverka en eller flera grupper människor i
en  given  riktning,  exempelvis  mot  en  organisations  mål.  Ledarskapet  blir  därmed
effektivt  när  denna påverkan  ligger  i  linje  med gruppens  egna  långsiktiga  intressen
(Kotter, 1988; Wiberg, 1992).

En ytterligare definition av ledarskap är taget från naturvetenskapens orsak och verkan,
där ledarskapets orsak är någonting som utövas i första hand och hur saker och ting
utvecklas från det, är ledarskapets verkan (Tyrstrup, 2005). Vad ledare gör och säger får
djupgående verkningar på andra. Ledare påverkar de i sin närhet och kan göra livet för
sina medarbetare fulländat, rikt och mäktigt. Vissa ledare förser andra med verktyg som
de behöver för att själva bli ledare, men det finns också ledare som missbrukar sin makt
och auktoritet  för att  förverkliga sin egna vision av hur ett  arbete bör se ut  (Clegg,
2007).  Men  trots  de  risker  som kan  följa  med  ett  ledarskap  har  vi  en  tendens  att
förknippa ledarskap med någonting vi är positiva till. Vi har även en tendens att enklare
kunna se till ledarskap då det går att beakta på avstånd, i form av tid och ibland rum.
Det kan på så sätt vara enklare att betrakta en tidigare chef som en bättre ledare än sin
nuvarande chef. Bra ledarskap beskrivs ofta som en sorts förmåga att sätta ramar, ge
riktlinjer, formulera strategier eller att påverka synsätt och värderingar. Att kunna ge
sina medarbetare relevanta arbetsuppgifter  och att  se  till  att  de har kompetensen att
självständigt  kunna  utföra  dessa  arbetsuppgifter  är  även  en  högst  viktig  del  i  ett
ledarskap (Tyrstrup, 2005).

När vi  tolkar  ledarskap ser  vi  det  till  stor  del  som ovanstående har  gjort  men med
skillnaden att ledarskap inte är lika med ett chefsskap. De har ett naturligt samband,
men det är inte ett måste att de följer varandra. Det går att vara en ledare utan att vara en
chef likaså som det går att vara en chef utan att vara en ledare. Ledarskap ser vi som en
fördjupning av ett chefsskap, en sorts relation där båda parter, chef - anställd, påverkar
och  är  beroende  av  varandra.  För  att  vidare  utveckla  detta  följer  nästa  stycke,
"Ledarskap och chefsskap".

2.2.2 Ledarskap och chefsskap

Många ser ledarskap som en funktion av chefsskap. En chefs arbetsuppgift är att se till
att påverka medarbetarna så att de arbetar i enlighet med, i riktning mot och bidrar till
de mål  och visioner  som finns  gemensamt inom en organisation.  För att  göra detta
måste en chef kunna utöva ett ledarskap. Ledarskap är dock inte något som i alla lägen
naturligt följer med ett chefsskap (Ahltorp, 2003; Koontz & Weihrich, 1988). Det går
alltså att göra en skillnad mellan en ledare och en chef. Skillnaden kan ses på så sätt att
en ledare gör rätt saker medan en chef gör saker på rätt sätt. Ledarskap kan alltså utövas
av en chef men det är långt ifrån självklart att det görs. Ofta när det talas om bra eller
dåliga chefer så är det alltså deras ledarskap som hålls i åtanke (Tyrstrup, 2005). Vidare
kan rollen som en ledare beskrivas som mer strategiskt och knuten till toppositioner,
exempelvis  ledningsgruppen  i  en  organisation,  där  chefsskap  mer  fungerar  som ett
operativt utförande av det som man bestämmer på strategiskt nivå. Ännu en skillnad
mellan chefsskap och ledarskap kan ses som att en ledare har en mer djupgående effekt
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på medarbetare än vad ett chefsskap har. En ledare är en individ som har förmåga att
påverka  attityder  och  åsikter  hos  andra  medan  en  chef  har  förmåga  att  påverka
handlingar  och beslut.  Ledarskap är på så sätt  mer genomgripande än ett  chefsskap
(Byars, 1996). Oavsett vilket sätt man väljer att se på saken kan det tilläggas att alla
chefer med något sorts personalansvar, oavsett position i en organisation, kan förväntas
utöva ett chefsskap likaså ett ledarskap (Ahltorp, 2003).

2.3 Lärande
Då  det  är  det  yrkesrelaterade  lärandet  som  vi  behandlar  i  uppsatsen  är  det  det
yrkesrelaterade lärandet vi nu kommer att beröra och inte lärande i allmänhet.  Det är
viktigt att ha i åtanke, när man talar om lärande på arbetsplatsen, att alla människor är
olika och att vi därmed också efterfrågar och föredrar olika former av lärande. Vissa
personer  utnyttjar  alla  möjligheter  till  lärande  och  utveckling som erbjuds  i  arbetet
medan andra inte tar till sig dessa möjligheter i lika stor utsträckning. Det finns enligt
Ellström (2004) flera olika former av lärande och flera olika sätt som en individ kan lära
sig på. Två former av lärande är anpassningsinriktat- och utvecklingsinriktat lärande:

Anpassningsinriktat lärande handlar om att i relation till sin kompetens förbättra eller
förvärva kunskap när det gäller att hantera och klara av en viss typ av uppgift eller
situation. Detta gör en individ genom att utveckla en förmåga för att utföra en uppgift
mer  eller  mindre  rutinmässigt  där  förutsättningarna  ofta  tas  för  givna.  Något  som
kännetecknar  det  anpassningsinriktade  lärandet  är  också  att  det  är  styrt  utifrån,  till
exempel från en chef eller från en företagsledning, vilket kan bidra till att en individ får
ett passivt förhållningssätt genom att få initiativ kommer från individen själv. Istället
väntar individen på direktiv från andra,  oftast  från dess chef.  Därför sker  ett  sådant
lärande  inte  inifrån  individen  själv  och  utifrån  individens  behov  utan  från  en  yttre
påverkan.

Utvecklingsinriktat lärande,  eller kreativt lärande, är en annan form av lärande. Det
utvecklingsinriktade  lärandet  handlar  om  att  kritiskt  ifrågasätta  och  utveckla  sina
kunskaper och sitt  förhållningssätt.  Det betyder bland annat att en individ testar nya
metoder  och  utvecklar  nya  arbetssätt.  Det  utvecklingsinriktade  lärandet  präglas,  till
skillnad  från  det  anpassningsinriktade  lärandet,  av  att  en  individ  drivs  av  en  inre
motivation till lärande, men om ett sådant lärande ska uppstå så krävs det att individen
känner trygghet  och självständighet  i  sin  yrkesroll  samt aktivt  söker  utveckling och
förändring. Individen behöver också söka lösningar som inte enbart löser de uppgifter
och problem som andra har bett om att få lösta, utan att individen själv vill hitta en
lösning. En förutsättning för detta lärande är att individen känner en tilltro till sin egen
förmåga att ta ansvar för sitt lärande och aktivt söker olika lösningar på problem som
dyker upp. 

Lärande i  arbetslivet  sker ofta på så sätt  att en individ till  en början integreras i ett
anpassningsinriktat lärande, till exempel genom att en nyanställd tar lärdom från mer
erfarna kollegor för att få nödvändig kunskap i sitt arbete. När denne väl är mogen att
kunna ifrågasätta rutiner, ta för sig, söka egna vägar och hitta nya arbetssätt, övergår
lärandet till ett mer utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2004).
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2.3.1 Lärande inom en organisation

Kunskap  föråldras  idag  snabbare  än  någonsin  förr  och  ny kunskap  tillkommer  lika
snabbt, oavsett vilken bransch man arbetar i. För att kunna hålla sig konkurrenskraftig
och se till att ens organisation kommer att följa med in i framtiden så duger det inte att
bygga en verksamhet på föråldrad kompetens. För att kunna se till att ens verksamhet
byggs på förnyad kompetens behöver man utveckla ett system som ständigt förnyar sig,
en så kallad lärande organisation (Södergren, 1996; Ekstam, 2002).

En lärande organisation tar tillvara på all den intelligens, kunskap och erfarenhet som
medarbetare och chefer besitter i avsikt att ständigt utveckla verksamheten på sätt som
är fördelaktigt,  både för organisationen själv  men även för dess investerare,  kunder,
marknad  och  så  vidare.  Om  kunskap  verkligen  är  ett  företags  nyckelresurs  och
grundläggande affärsidé (så som i tjänsteföretag), blir naturligtvis förmågan att utveckla
och  förvalta  den  kompetensen  avgörande  för  den  långsiktiga  konkurrenskraften.
Arbetsplatsen  kan  på  så  sätt  utvecklas  till  ett  lärande system där  varje  medarbetare
ständigt kan införskaffa sig nya erfarenheter i och med att denne får tillfälle att upptäcka
och lösa problem både på egen hand och med hjälp av kollegor (Mayo & Lank, 1994).
Lärande bör därmed ses som en investering, som ska generera långsiktig avkastning för
organisationen.  Lärandet  leds,  först  och  främst,  av  alla  med  möjlighet  att  skapa
förutsättningar  för  lärande och utöva  påverkan  på andras  arbete,  så  som chefer  och
ledare.  Det är därför viktigt att  involvera nyckelpersoner på många olika nivåer och
befattningshavare i arbetet att starta och underhålla lärandeprocesser (Södergren, 1996).

Kostnaderna, liksom intäkterna, av lärande kan i hög grad te sig osynliga och svåra att
mäta. De viktigaste resurserna för lärande är tid och energi, därav det svåra i att mäta
kostnader och intäkter. I det korta perspektivet kan lärande kosta minskad produktivitet
och kan ge omställningströgheter. I det långa perspektivet kan lärande generera tid och
energi för en organisation bland annat i och med effektivare arbete, utvecklingsvilja och
bättre helhetsförståelse för en verksamhets visioner och mål (Södergren, 1996). Kärnan
i detta arbete grundas därigenom på att  involvera medarbetare och chefer  i  praktisk
problemlösning för att få reda på vad för kunskap de har och för att kunna bygga vidare
på den. Det är genom att reflektera över det som görs som nya kunskaper kan tas till
vara på och användas.  Inom arbetsplatser  finns det,  vanligtvis,  många gånger bättre
förutsättningar för vidareutbildning och utveckling av människor än vad som finns i det
traditionella utbildningsväsendet. Detta innebär att företagen själva i allt högre grad kan
ta ansvar  för  utvecklingen av medarbetares  totala  kompetens.  Alltså inte  enbart  den
tekniska och fackmässiga kompetensen utan även den personliga kompetensen. För att
skapa ett sådant livslångt lärande för en organisation krävs det rätta förutsättningar och
rätt verksamhetsklimat. Ansvaret för detta ligger främst på de med ledarposition som
kan planera och bemanna projekt, målsätta kompetens- samt processutveckling på sätt
så  att  medarbetare  kan  ta  till  sig  av  detta.  På  så  sätt  kan  ledarskap  direkt  påverka
medarbetares lärande och utveckling,  vilket  i  sin tur  direkt  påverkar organisationens
lärande och utveckling. Det bildas på så vis en spiral av positiv påverkan på kompetens
(Ekstam, 2004).

9



Att utveckla en lärande organisation för även med sig många fördelar inte enbart för den
enskilde medarbetaren. Att en organisation har förmågan att snabbt lära sig nya saker
ger konkurrensfördelar och skapar förutsättningar för att verksamheten ska kunna leva
vidare i en allt hårdare konkurrens. Att genomföra förändringar i en lärande organisation
är  även  betydligt  lättare  än  i  en  organisation  som  inte  är  självlärande.  Detta  då
medarbetare håller sig uppdaterade och kan se behov av utveckling och förändring när
det uppstår. Instrument för chefer och ledning för att kunna lyssna på sina medarbetare
och ta vara på förslag blir därmed oerhört viktigt. Att arbeta inom en organisation som
uppmuntrar till lärande ökar medarbetares engagemang och känsla av delaktighet. Den
som  har  kunskap  har  även  enklare  för  att  förstå  och  sätta  saker  och  ting  i  ett
helhetsperspektiv. Därmed ökar även lyhördheten för en organisations kund och dennes
behov. Det blir betydligt lättare för en organisation att utöva ett kundorienterat fokus.
Lärande  organisationer  kännetecknas  även  av  tydlighet  i  kommunikation  samt  ärlig
öppenhet  (Ekstam,  2002).  Det  är  viktigt  att  ledningen  inom  en  organisation  aktivt
kommunicerar deras planer, mål och värderingar till medarbetare för att på så vis bjuda
in  till  en  diskussion  kring  dem.  Detta  är  första  steget  till  att  skapa  en  lärande
organisation då engagemanget leder till en process som skapar en miljö där lärande kan
äga rum (Chan & Scott-Ladd, 2004).

Däremot bör man akta sig för att skapa en lärande organisation som ständigt utbildar
utan sammanhang. Lärandet måste vara grundat i hela arbetsprocessen och syfta till att
skapa  ett  tänkande  som  rör  sig  kring  en  helhetssyn.  För  att  uppnå  detta  kan  en
organisation söka att orientera sig kring:

• Visioner  och  mål.  Både  för  verksamheten  i  sig  men  även  för  den  enskilde
medarbetaren och hur dessa två kan förenas. 

• Att kunna föra en reflekterande dialog där det kan diskuteras om vad som ska
göras, hur det ska göras och varför det ska göras.

• Se till helheter. En helhetssyn består av ett flertal olika faktorer och delar som
alla behöver samspela för att kunna skapa en helhetssyn. Det gäller att kunna
hantera alla dessa olika faktorer och delar (Ekstam, 2002).

2.3.2 Motstånd till lärande

Självklart finns det risker med alla sorters förändringar då lärande och utveckling är att
ifrågasätta rådande kunskaper och förmågor till att ta sig an nya saker (Moxnes, 1986).
Det kan finnas risk för att det uppstår ett motstånd mot lärande. Även om motstånd i sig
inte är negativt, då det visar på ett engagemang och intresse för det som ska förändras,
så finns det risk att man kan få de anställda emot sig istället för med sig. En vanlig orsak
till detta är att medarbetarna inte involveras på ett tidigt stadium. Det som medarbetarna
inte förstår eller varit involverade i kan de heller inte ta ansvar för. Medarbetarna måste
få kunskap och de måste få tid att ta till sig kunskapen. Det är enkelt att i all välmening
lägga upp ambitiösa utvecklingsprogram för sina anställda, men de blir oftast bättre om
de planeras tillsammans med  medarbetarna. De anställda vet bäst vilka behov de har
och kan se problem och möjligheter för verksamheten från andra perspektiv. Resultaten
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av gemensamt utvecklade program blir någonting som alla kan känna ett visst ansvar
för,  oavsett  om  det  går  bra  eller  dåligt  (Bergman,  1995).  Lärandets  största  fiende,
förutom brist på intresse, är ironiskt nog kunskapen själv. Så fort vi förutsätter att vi kan
något så betyder det att vi kan sluta lära oss något om det. Ofta anser vi att när vi kan
någonting så behöver vi inte lära oss något mer om det (Clegg, 2007).

2.3.3 Arbeta med lärande inom en organisation

Organisationer  och  människor  behöver  varandra  där  organisationer  behöver  idéer,
energi och begåvning samt där människor behöver karriärer, löner och stimulans. De
anställdas  kompetens,  insikter,  idéer,  energi  och  engagemang  är  en  verksamhets
viktigaste  resurser.  Används  dessa  på  ett  smart  sätt  kan  denna  verksamhet  bli  en
energigivande, stimulerande, fruktbar och lönsam plats lika mycket för individen som
för  organisationen.  Hur  kan  en  organisation  vara  lönsam  och  konkurrenskraftig
samtidigt  som den är stimulerande och lönsam för arbetstagaren? Hur kan en ledare
faktiskt  förbättra  sin  verksamhet  genom ledarskap?  Många  organisationer  ställs  allt
oftare inför många av dessa problem.

Det är oftast upp till en person med personalansvar (det vill säga ansvar över Human
Resource, HR) att se till att skapa och upprätthålla en arbetsplats som uppmuntrar till
bland annat experimentring av olika metoder till  problemlösning, mod att  pröva nya
beslutsvägar samt lära sig från misstag. Om HR-ansvarige lyckas med att skapa och
upprätthålla en sådan arbetsplats så får ledarskapet en större möjlighet till att uppmuntra
ett fortsatt och innovativt lärande (Chan & Scott-Ladd, 2004). Bolman (2005) visar på
några exempel på metoder som organisationer kan använda sig av för att skapa en sådan
arbetsplats, nämligen delaktigt ledarskap, arbetsberikning, självstyrande arbetsgrupper
och organisationsdemokrati.

Delaktigt ledarskap
Att ha medarbetare som är högt beroende av överordnade och som besitter liten kontroll
över sitt arbete kan ofta leda till både missnöje och brist i produktivitet. Detta kan lösas
genom  att  ge  de  anställda  mer  tillfälle  att  kunna  påverka  beslut  och  sina  egna
arbetssituationer. Denna metod kan däremot vara svår att praktiskt genomföra, vilket
kan  bero  på  praktiska  svårigheter,  ambivalens  angående  makt  och  en  fruktan  att
medarbetare kan komma att missbruka den delade makten (Bolman, 2005). Däremot är
det en metod som är väl värd att ha i åtanke och som kan brytas ned i en mindre skala
genom bland annat delegering och empowerment, vilket syftar till att en individ i en
organisation skall känna att denne har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter,
sin arbetsmiljö med mera (Clegg, 2007).

Arbetsberikning
Att ha arbetsuppgifter som är för snäva och begränsade är inte särskilt motiverande för
en  medarbetare.  Att  försöka  vidga  arbetsuppgifter  i  termer  av  "vertikal

arbetsberikning", alltså att ge medarbetaren mer frihet och självstyrande, mer feedback
och fler utmaningar,  medan det också gör denne mer ansvarig och tillåter denne att
använda mer av sin kompetens är sätt att berika och motivera arbetet. Att enbart försöka
vidga  arbetsuppgifter  genom  att  lägga  till  fler  av  samma  arbetsuppgifter,  dvs
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"horisontell arbetsutvidgning", är inte motiverande på samma sätt (Bolman, 2005).

Självstyrande arbetsgrupper
En begränsning för arbetsberikning av individuella arbetsuppgifter är att det i många
organisationer  inte finns en enda person som kan producera mer än en liten del  av
produktionen  eller  tjänsten.  Ett  bra  exempel  är  bilindustrin  där  varje  person  på
monteringsbandet ansvarar för en del på bilen, ingen enskild individ ansvarar för att
sätta ihop en hel bil. I många fall blir utvidgning av arbetsuppgifter möjligt enbart om
ansvar kan ges till självständiga arbetsgrupper. Tanken är att ge en arbetsgrupp ansvar
för en hel produkt eller tjänst där arbetsgruppens medlemmar ges tillräckligt självstyre
och resurser så att de kan hållas ansvariga för sitt resultat. Det är inom arbetsgruppen
som varje individs kompetens kommer att fullt utnyttjas då denne förmodligen är ensam
sakkunnig om sitt speciella område (Bolman, 2005).

Organisationsdemokrati.
Organisationsdemokrati är någonting som länge har bedrivits framförallt av de nordiska
länderna då arbetstagarnas medbestämmande finns lagligen avtalat om. Idéen bygger på
att låta medarbetarna delta i den formella beslutsprocessen. Resultaten kan bli en något
längre beslutsprocess och till en början nedgång i produktiviteten men som i det långa
loppet  visat  sig  få  fler  positiva  konsekvenser  än  negativa  samt  en  ökning  av
produktiviteten (Bolman, 2005).

Mer aktivitet hos ledare, förutom när det är tvingande, är vanligtvis associerat till större
tillfredsställelse  och  effektivitet  bland  medarbetarna.  Omvänt,  mer  ofta  än  sällan,
mindre  aktivitet  hos  någon  av  ledarna  är  negativt  relaterat  till  prestation  och
tillfredsställelse  hos  medarbetarna.  Därmed  kan  man  konstatera  att  det  är  så  att
konstruktionen av förväntningar medverkar positivt till produktivitet, sammanhållning
och tillfredsställelse i gruppen. Ledaren kan åstadkomma detta genom initiativtagande,
anvisningar eller deltagande, inspiration eller konsultation och/eller genom  förhandling
eller delegering. Det finns alltså teorier som visat på att ledaren bör ha en bestämd stil
eller åtminstone vara aktiv som ledare (Bass, 2008). Ett aktivt ledarskap kan användas
för  att  påverka lärande i  en  organisation samtidigt  som förändringar  ställer  krav på
ledare, att de ska kunna se helheter och förmedla den bilden till sina medarbetare. Om
medarbetarna hålls  kontinuerligt  informerade  och  uppdaterade  om denna helhetsbild
och om hur verksamheten utvecklar sig kommer de också att ta på sig ett helt annat
ansvar (Jarlén, 1995). Vissa värderingar och regler är uttalade och kända av alla. Dessa
finns oftast nedskrivna i policy- och praxisdokument och i olika typer av handböcker.
Andra normer och värderingar är mer informella till  sin karaktär. De styr informellt
arbetet  och  umgänget  mellan  människor  och  arbete  och  är  oftast  svår  att  beskriva
(Bergman, 1995). Viktigt att ha i åtanke är att det är inte enbart chefer som vet vad som
händer i en organisation. Andra medlemmar av organisationen kan också ha kunskaper
om vad som händer och kan till och med komma på bättre metoder att göra saker på
(Clegg, 2007).
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2.4 Ledarskapets påverkan på lärande
Det finns tidigare forskning kring ämnena ledarskap och lärande, men det är inte så
mycket kring ledarskap ur följeslagarens eller medarbetarens aspekt. Densten & Gray
(2001) menar på att i den tidigare forskningen kring ledarskapets påverkan på lärande är
det Kelley som till stor del bidragit till. I Kelleys forskning framgår att medarbetare ofta
ses som ett objekt för ledarskapet och inte som en del av det. Ledaren har satts i fokus
för  forskningen  vilket  därmed  också  leder  till  resultat  där  ledaren  sätts  i  fokus  i
sammanhanget. Det finns två andra aspekter man bör beakta när ledarskap diskuteras.
Dessa är medarbetare och även situationen på företaget. För att kunna se till helheten
vad ledarskapet innebär och hur det påverkar lärandet måste alla dessa tre infallsvinklar,
det vill säga  ledaren, medarbetaren samt situationen på företaget, tas  i beaktning. En
ledare  måste  förstå  beteenden  hos  sina  medarbetare  för  att  kunna  veta  vilket
ledningssätt som är bäst lämpat för olika situationer. Eftersom medarbetarna influeras
och  inspireras  av  ledaren  är  det  viktigt  att  fokus  inom ledarskapsforskningen  även
hamnar på följeslagaren eller medarbetaren. Detta för att medarbetaren är en stor del i
om  ledarskapet  fungerar  bra  eller  dåligt  på  en  arbetsplats.  För  att  kunna  föra
forskningen framåt måste mer fokus läggas på medarbetarens perspektiv vilket i sin tur
kan leda till en utveckling och breddning av synen på ledarskap.

Densten & Gray (2001) menar vidare att det finns i sammanhanget likheter med hur
situationen ser ut i skolan. Förhållandet lärare - student kan i vissa avseenden jämföras
med  balansen  mellan  ledare  och  medarbetare.  Den  mest  självklara  likheten  är
maktbalansen, där både studenten och medarbetaren har mindre makt i sina roller. Detta
är en balans som bör ändras för ett bättre rum för lärandet. Lärandet bör inte enbart vara
av den karaktären att en lärare eller ledare, den i sammanhanget med högre maktstatus,
ger förutsättningarna för lärandet. Ledaren bör uppmuntra till lärandet men inte sätta
alla ramar och krav till det.

När  det  gäller  lärandet  så  kan  en  medarbetare  lättare  och  på  ett  bättre  sätt  förstå
konsekvenserna av sina handlingar då ett resultat av dessa kan studeras. Det är svårt att
ta till sig något konkret om det inte går att se ett resultat av något. Det är dock inte alltid
så  lätt  att  få  fram  resultat  på  lärande,  det  är  inte  lika  lätt  som det  är  att  visa  på
ekonomisk vinst eller förlust i en organisation. Det måste finnas en dialog kring hur
lärandet  bäst  kan  tillämpas  i  organisationen  och  på  vilket  sätt  organisationens
medlemmar kan lära, dels av andra, men även hur andra kan ta till sig deras kunskaper
och erfarenheter. Lärande enbart av erfarenheter begränsar medarbetarens möjlighet att
skaffa sig mer djupgående förståelse för hur erfarenheten är länkad till det som redan
lärts. Därför är det viktigt att försöka skapa ett koncept inom organisationen som bjuder
in  till  diskussioner  om lärandet.  Där kan kanske egna begrepp  inom organisationen
utformas för att arbeta som en enhet och veta säkert att samma saker diskuteras. Det är
nödvändigt att ha forum i olika konstellationer och sammanhang inom organisationen
som belyser vikten av lärandet och även hur det på bästa sätt ska ske på den specifika
platsen och i den specifika situationen (Densten & Gray, 2001). 
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Lärandet formar arbetet och hur det utförs och därmed resultatet av det. Lärandet är inte
enbart till för att lära sig om en viss situation, utan lärandet bidrar till att skapa en bild
av hela arbetsplatsens utformning. Det bidrar till att skapa en förståelse för helheten. I
sin  tur  kan lärandet  givetvis  leda  till  att  helheten förändras  och utvecklas,  vilket  är
nödvändigt. Denna utveckling och transformering kan ett effektivt lärande göra mindre
komplicerad. För att en medarbetare ska kunna ta till sig någon form av lärande måste
det finnas motivation till det. Där blir ledaren av yttersta vikt för att frambringa denna
motivation. Ledaren måste kunna bygga upp en relation med sina medarbetare för att de
ska godkänna sin ledare och dennes mål och därmed skapa den motivation till lärande
som är så viktig för att lärandet ska kunna ta form. Medarbetarna har dessutom alltid en
kontroll  över  sitt  lärande,  det  är  därför  viktigt  att  ledaren ser  till  att  lärandet  sker  i
enlighet med organisationens mål så att lärandet gynnar utvecklingen av organisationen.
Om vi i fortsättningen kan studera medarbetare som individer som lär så kommer det att
ge möjlighet till att avancera förståelsen för vad ledarskapet innebär. Att se ledarskap ur
ett medarbetarperspektiv blir nödvändigt för att kunna närma sig en djupare förståelse
av  vad  ledarskapet  innebär.  För  att  få  fram  effekterna  av  ledarskapet  måste  även
medarbetarna och situationen studeras, hur inverkar situationen i lärandet och så vidare.
Ledarskap är ett otroligt brett begrepp vilket man bör vara medveten om varje gång
ämnet diskuteras. Lägg där till ett annat vitt begrepp, lärande, så förstår ni som läsare att
dessa tillsammans är komplicerad forskning. Ledarskap handlar inte enbart om hur en
chef, lärare eller andra ledare ska lära ut, utan det handlar lika mycket om hur effekterna
av det ledaren gör och på vilket sätt det påverkar (Densten & Gray, 2001). 

McGill & Slocum (1994) beskriver en ledare som en sorts lärare. De menar vidare att de
bästa  ledarna  är  intresserade  i  andras  lärande  och  finner  det  viktigt  att  ständigt
utvecklas. Som mentorer för lärandet, vilket en ledare är och blir, är det viktigt att ha
ständig kontakt med sina elever eller medarbetare. Det finns tre steg i detta mentorskap
som utgör en positiv grund för  lärandet om det sker  på ett  bra sätt.  En bra mentor
planerar och schematiserar vilket lärande som kan komma att ske i olika situationer och
på vilket sätt. I nästa steg skapar den en miljö där lärande kan ske. I denna miljö finns
det utmanande uppgifter vilka ger upphov till  initiativtagande och som kan mynna i
utveckling på flera olika sätt samt uppgifter som innebär vissa risktaganden. En god
mentor hjälper även till med själva lärandeprocessen; vad lärdes och på vilket sätt lärdes
detta? En bra ledare måste göra mer än bara vara en god förebild eller ett bra exempel
för  lärande.  Den  ansvarar  för  utvecklingen  av  sina  medarbetare  och  måste  därför
kontrollera att det som är menat att läras i en viss situation faktiskt lärs och att det ges
utrymme till  att  förstå hur denna process hänger ihop. Om tanken är att lärande och
utveckling skall genomsyra en organisation så måste ledarna sätta fokus på detta, se till
att det återkommande diskuteras samt att lärandeprocessen lyfts upp och tydligt ingår i
organisationens målbild. Det är viktigt att uppmuntra till och belysa vikten av lärandet
för att det ska kunna ge individen och organisationen någon nytta av det och för att
lärandet ska ske på ett utvecklande sätt. Alla organisationer måste hantera sin situation
ur ett ekonomiskt perspektiv vare sig man vill eller inte. Det ekonomiska läget talas det
ofta om inom organisationer på sammanträden eller genom andra mötesformer. Om man
inom organisationen har med lärandets utveckling som en punkt på dels den kortsiktiga
och den långsiktiga agendan, på det sätt som det ekonomiska perspektivet finns med, så
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ger det bättre förutsättningar till  att  lärandet inom organisationen och till  individerna
inom den ger något tillbaka till organisationen och dess utveckling (McGill & Slocum,
1994).
  
Det gäller att våga ta risker och ibland till och med göra misstag för att lära sig något
nytt. Organisationen ska uppmuntra till risktagande som sker inom accepterade ramar.
Detta kan uppmuntras genom exempelvis bonussystem eller liknande som i sin tur kan
leda  till  en  kvalitetshöjning  för  organisationen.  Den  typen  av  uppmuntran  ger  inte
enbart  incitament  till  accepterat  risktagande  utan  ger  även  medarbetarna  ett  större
inflytande samt visar på ledarnas välvilja till organisationsförändringar. En kritisk faktor
för att kunna uppnå detta är genom ledarskapet. Det är de i ledningspositioner som har
störst möjligheter till att skapa en sådan miljö, där lärande kan frodas och där misstag
ses som en del av lärandet (Chan & Scott-Ladd, 2004). 

Därmed  blir  också  feedback  och  incitament  ett  nödvändigt  och  viktigt  verktyg  för
lärandet. Utan feedback finns inte lika stort utrymme för lärande. Som vi var inne på
tidigare  så  krävs  en  förståelse  för  helheten  för  att  lärandet  skall  kunna  utveckla
organisationen  och  individen  positivt.  McGill  &  Slocum  (1994)  tar  upp  begreppet
upward evaluation som ett bra sätt att sköta feedback för både lärandet och ledarskapet.
Detta innebär att det ges feedback nerifrån och upp inom organisationen. I många fall
sker det i motsatt riktning, och därmed görs ett antagande att det är ledaren som lär och
uppträder på det ”rätta” sättet. Det är inte alltid det är så, och därför är det ett bra sätt att
börja nerifrån med upward evaluation då chefen eller ledaren ändå alltid har större makt
i balansen dem emellan. Den kan ebbas ut lite med detta system och ge medarbetaren
möjlighet att påverka organisationen och sitt eget lärande och situation på ett bättre sätt,
på sina villkor.  Det finns  en stor  vikt  vid själva dialogen kring lärandet.  Det  måste
förekomma  en  tillförlitlig  dialog  kring  lärandet  för  att  det  ska  kunna  ske  på  ett
utvecklande sätt. Utan dialog kan inte individer och grupper inom organisationen på ett
effektivt sätt byta idéer och erfarenheter med varandra. Utan dialog finns heller ingen
möjlighet  att  skapa  förståelse  dels  för  varandra  men  inte  heller  förståelse  för
organisationen, dess mål och värderingar. Kan organisationen och dess ledare förmedla
målbilden på ett tydligt sätt så främjar det till att lärandet kan ske på ett effektivare sätt
inom hela organisationen. Hur denna dialog på bästa sätt utformas är svårt att säga i ett
svar. Detta är väldigt situationsbundet och beror på hur organisationen är uppbyggd och
hur den ser ut. Det som är viktigt i sammanhanget är dock att organisationen i första
hand är ansvarig, och följaktligen dess ledare, för skapandet av en dialog med feedback
kring lärandet och att alla inom organisationen vet om att det finns (McGill & Slocum,
1994). 

För  att  en  organisation ska kunna utveckla  ett  positivt  lärande så  bör  den  börja  på
individnivå. Alla inom organisationen måste se sig som de som lär, även ledarna. Alla
inom organisationen kan lära av varandra på ett eller annat sätt och det finns mer än ett
eller ett par sätt att göra det på. Därtill blir det ledarens ansvar att lärandet görs möjligt
på det sätt som bäst lämpar situationen och därmed de olika individerna. När det gäller
lärandet ur ett ledningsperspektiv är det viktigt att ledaren inte enbart förklarar och visar
hur och varför medarbetaren ska lära utan främst visar genom sitt eget beteende värdet i
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att  lära.  Om  organisationen  ger  uttryck  för  att  lärandet  är  viktigt  så  måste  hela
organisationen återspegla detta genom beteende och värderingar. Det är av stor vikt att
man som ledare visar hur organisationen vill att utveckling och lärande skall ske. Vilka
ramar som har satts upp och vilka krav som ställs och vilka mål och värderingar som
formats  blir  viktiga  instrument  här.  Medarbetaren  ska  själv  kunna  lära  sig  att  lära.
Han/hon ska genom organisationens instrument vägledas till att söka upp situationer för
lärandet. Det måste börja i att även ledare är de som lär i  organisationen och att de
budskap  som  förmedlas  inom  organisationen  är  utformade  så  att  alla  känner  sig
delaktiga i den utveckling som sker (McGill & Slocum, 1994).

2.5 Avgränsning av arbetet
Något vi  tidigt  märkte var att det var svårt  att  finna litteratur som kopplar  samman
ämnena ledarskap och lärande med en vinkling på hur ledarskap påverkar lärande. I
sammanhanget  anser  vi  det  nödvändigt  att  finna  en  koppling i  teorin  om dessa  två
ämnen. Vi har därmed varit tvungna att själva finna samband mellan dessa områden och
dra paralleller mellan dem. Således tror vi att vår studie kan bidra med någonting nytt
till vetenskapen. 

Syftet är avgränsat på så sätt att fokus ligger på ämnena ledarskap och lärande. Det är
relationen  mellan  dessa  två  ämnen  och  hur  de  påverkar  varandra,  framförallt  hur
ledarskap påverkar lärande, som vi syftar att ta reda på. Dessa två begrepp har även en
självklar påverkan på organisationens lärande och utveckling. Men detta är ingenting vi
ämnar att beröra i någon vidare utsträckning eftersom vi anser att det varken finns tid
eller  utrymme  till  detta  i  denna  undersökning.  Nedan  följer  en  modell  där  vi  vill
illustrera vår avgränsning. I figur 2 vill vi visa på var vårt fokus ämnar att hamna, alltså
på förhållandet mellan ledarskap och lärande. I  figur 3 vill  vi visa på hur vi  ser  på
begreppet utveckling som en process över tid. I  figur 4 vill  vi visa på att utveckling
påverkas av vårt fokusområde (ledarskap och lärande). Vi vill dock poängtera att även
det motsatta gäller, alltså att ledarskap och lärande kan påverkas av utveckling.
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Figur 2. Vårt fokusområde.

Figur 3. Begreppet utveckling.

Figur 4. Vårt fokusområde i samband med utveckling.
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2.6 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ledarskap kan påverka lärande och utveckling
för  individer  inom en  organisation.  Detta  gör  vi  genom att  undersöka  skillnaderna
mellan chefers och medarbetares uppfattningar om ledarskap, lärande och utveckling.
Uppsatsen  är  menad  att  i  ett  senare  skede  ligga  till  grund  för  att  utforma  en
ledarskapspolicy  och  bidra  till  ledarskapsutveckling  inom  den  undersökta
organisationen. Vår del i detta blir en kartläggning av organisationens situation idag.

2.6.1 Frågeställning
Syftet mynnar ut i dessa frågeställningar:

• Hur  upplever  medarbetare  att  chefers  ledarskap  påverkar  medarbetares
yrkesmässiga lärande och utveckling?

• Hur upplever  chefer  att  deras  ledarskap  påverkar  medarbetares  yrkesmässiga
lärande och utveckling?

3 Metod

3.1 Undersökningstyp och design
Då det  är  en empirisk undersökning vi  har  bedrivit  valde  vi  att  använda oss  av  en
blandning av kvantitativ och kvalitativ metod. Vi anser att en blandning av metoderna är
mer positivt än negativt. Vidare utgör undersökningsgruppen till en majoritet kvinnor
(90  %  av  de  anställda  är  kvinnor)  vilket  även  bidrar  till  att  göra  studien  mindre
generaliserbar i ett större perspektiv. Detta är någonting vi är väl medvetna om. Vi kan
jämföra och dra slutsatser med andra studier inom samma ämne men inte generalisera
på en större population företag, personer eller fall (Fejes, 2009).

Den kvantitativa delen utgörs av en enkät och den kvalitativa delen utgörs av intervjuer.
Vi valde att använda oss av kvantitativ metod för att kunna täcka upp så många åsikter
som möjligt inom organisationen. Detta för att få fram en så pass bred bild som möjligt
för att täcka vårt syfte. Intervjuerna är menade att utgöra en motvikt till enkäten för att
få  till  ett  djupare  perspektiv  i  helhet.  Kvalitativ  och kvantitativ  metod kompletterar
varandra väl. Det finns fördelar och nackdelar med båda typerna av metoder. Fördelarna
med den ena metoden täcker oftast upp nackdelarna med den andra metoden (Cohen,
2007).
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Exempel på fördelarna med en kvalitativ metod är dels att: 
• Få en djupare förståelse om en individs uppfattning inom ett ämne.
• Möjligheter att gå djupare in på intressanta sidoämnen.
• Möjlighet att se till att respondenten uppfattat frågorna korrekt.
• Bättre förmåga att kunna öka sanningshalten i det respondenten svarar.
• Mycket  mer  innehåll  i  svaren  kan  fås  fram  genom  observation  av

kroppsspråk, gester, tonlägen med mera.

En nackdel med kvalitativ metod är att forskaren blir en del av resultatet, i en större
utsträckning  än  vid  kvantitativ  metod,  i  och  med  att  denne  till  exempel  deltar  i
intervjuer samt sammanställer resultatet av dem. Vid transkribering av intervjuer spelar
forskarens subjektiva åsikter roll vid vad för data som tas ut och används i forskningen.
Komplexiteten i intervjuer är även svåra att få med då långa svar oftast kortas ner för att
bättre passa in i ett arbete.

Exempel på fördelar med kvantitativ metod är dels att: 
• Få en bred bild över ett ämne.
• Enkelt kunna direkt jämföra svaren vid en enkät då alla har svarat på exakt

samma frågor.
• Möjlighet att få fram ett numeriskt och jämförbart värde på svaren.
• Det går enklare att generalisera svaren.
• Det är enkelt att upprepa undersökningen.

En  nackdel  med  kvantitativ  metod  är  att  det  är  svårt  att  se  till  bakomliggande
anledningar till varför respondenten svarat på ett eller ett annat vis. Metodlitteraturen
beskriver  att  kvantitativ  metod  lämpar  sig  bäst  på  ett  större  urval  medan  kvalitativ
metod lämpar sig bättre på en mindre urval. Med en kombination av metoderna hoppas
vi kunna hitta ett sätt där nackdelarna elimineras och ger de fördelar som finns i de olika
metoderna större utrymme. Vi tror även att en kombination av metoderna var det bästa
tänkbara alternativet i vår situation. Nästan oberoende på vilken fråga som ställs och
oberoende under vilka former, alltså enkät eller intervju, så kan man aldrig veta vad
svaret ska bli. Svaren varierar så pass mycket från fråga till fråga då respondenterna ger
sitt individuella svar på frågan. Nackdelen med att använda en kombinerad metod är att
svaren kan bli svåra att jämföra och ställa mot varandra. Hade vi använt oss av en sorts
metod  är  det  möjligt  att  svaren  blivit  mer  likvärdiga  i  ordalag  och  utformning.
Användningen  av  en  kombinerad  metod  kan  därför  försvåra  transkriberingen  av
resultaten. Vi har dock inte hittat  någonting som motsäger  en blandning av de båda
metoderna och därför ser vi inga teoretiska hinder för att genomföra studien. Vi inser
dock komplikationerna med att jämföra resultat från djupintervjuer med resultat från
enkäter. Det är risk för att det blir en snedfördelning i hur respondenterna får komma till
uttryck.  Vi  är  medvetna  om att  detta  kan  påverka  innehållet  i  resultat,  analys  och
diskussion samtidigt  som vi försökt motverka snedfördelningen med att ställa en del
öppna frågor i enkäten samt hålla en del strukturerade frågor i intervjuerna. Intervjuerna
och enkäterna har på så sätt blivit så jämförbara som möjligt (Cohen, 2007; Patel &
Davidsson, 2003). Vi har vidare inte upplevt det som svårt att jämföra svaren i enkäten
med svaren från intervjuerna.
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3.1.1 Alternativa metoder
De metoder  vi  har  valt  anser  vi  är  bättre  kopplade  till  att  söka  reda  på  syftet  och
frågeställningarna än andra metoder. Relevanta alternativa metoder enligt Cohen (2007)
och Ejvegård (2009) skulle exempelvis kunna vara: observationer eller djupintervjuer.
Att använda sig av observationer hade varit för omfattande i fråga av tid. Att observera
hur ledarskap inom en organisation påverkar lärande och utveckling för individer skulle
innebära  observationer  under  en  längre  period.  En  möjlighet  vi  tyvärr  inte  haft.
Djupintervjuer  däremot  hade  varit  ett  bra  alternativ  till  den  metod  vi  har  valt.
Djupintervjuer istället för enkäter med medarbetarna skulle kunna på ett annorlunda vis
få fram åsikter och uppfattningar. Det är möjligt att djupintervjuer som metod hade varit
det  allra  bästa  valet  för  att  få  fram nyanserad  och  djupgående  bild  av  åsikter  och
uppfattningar om ledarskap inom organisationen. Men på grund av tidsbrist valde vi att
använda oss av enkäter bland medarbetarna.

3.2 Organisationen och de medverkande 
I samspråk med vår kontakt på företaget kom vi fram till att det mest representativa
urvalet för företaget skulle vara en undersökning på avdelningarna som finns fysiskt på
kontoret i Lund. Det finns en större avdelning som inte finns fysiskt på kontoret och
som inte ansågs vara helt representativt för företaget då den är ute och arbetar hos kund
och har en begränsad chefskontakt. Det var den avdelningen vi först var intresserade av
att undersöka, men då det visade sig att den inte var helt representativ för resten av
företaget så valde vi att arbeta med  de andra avdelningarna. 

Därmed skedde avgränsningen på så sätt att vi valde de tre avdelningar som befann sig
fysiskt på organisationens kontor i Lund. Inom avdelningarna skedde ingen avgränsning
utan enkäter  skickades  ut  till  alla  medarbetare  på avdelningarna  via  organisationens
interna  nätverk.  Intervjuerna  skedde med de  tre  personer  som är  enhetschefer  (Unit
Managers) för avdelningarna, det är dessa intervjuer som ligger till grund för resultatet,
samt med HR-ansvarig och Managing Director för organisationen i Sverige för att få
fram den mera "officiella" synen på ledarskap, det är dessa två intevjuer som ligger till
grund för presentationen av organisationen i kapitlet nedan. De två sistnämnda utgör en
del av ledningen för företaget. Vi har utöver detta även sett till skriftliga dokument som
finns inom organisationen om dess ledarskap, utbildning och uppbyggnad. Detta har
främst gjorts för att kunna se huruvida de svar, åsikter, uppfattningar och tankar som
intervjuerna och enkäterna genererar reflekteras mot de dokument som finns (Cohen,
2007). Däremot har denna avstämmning mot dokument skett informellt och ges därmed
inte någon vidare plats i resultat eller analys.

Kritik mot urvalet kan vara att de avdelningar, som valdes ut att delta i undersökningen,
utgör en mindre del av de totala antalet anställda på företaget medan den avdelning som
inte ansågs representativ utgör en närmare majoritet av de anställda. Anledningen till att
de inte anses representativa är för att de är ute på fältarbete och har mindre kontakt med
företaget och sina chefer än övriga avdelningar. Vidare kom vi fram, genom samtal med
både  handledare  och  kontaktperson  på  företaget,  till  att  en  undersökning  på  hela
organisationen skulle bli för omfattande och att en mindre undersökning på en mindre
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del av företaget skulle räcka för att kunna generalisera resultaten på företaget. Det urval
som gjorts är en naturlig följd av det problemområde som presenteras. Det urval vi har
gjort  speglar  fortfarande det  problemområde vi  har  valt,  alltså  en jämförelse  mellan
medarbetares och chefers syn på ledarskap. På så sätt uppfyller en undersökning bland
tre avdelningar vårt problemområde lika mycket som en undersökning på hela företaget
(Backman, 2008; Ejvegård, 2009).

Eftersom  organisationen  till  90  %  består  av  kvinnor  har  urvalet  blivit  väldigt
kvinnodominerat.  Det är en mycket homogen grupp vilket innebär att  resultaten kan
skilja sig stort om undersökningen gjorts på ett annat företag. Vi kommer inte belysa
könsaspekten i detta arbete, men vi anser att det är mycket viktigt att ha i åtanke då
resultaten presenteras och analyseras. Detta gör även att resultaten som kommer fram
inte blir generaliserbara i någon vidare utsträckning för andra organisationer. Resultaten
blir i detta fall främst generaliserbara inom organisationen (Cohen, 2007; Fejes, 2009).

Nedan kommer vi  att  presentera organisationens officiella syn på områdena lärande,
ledarskap  och  utveckling.  Denna  syn  har  vi  fått  fram  genom  intervjuer  med
representanter  ur  ledningen  på  företaget.  Presentationen  av  organisationen  nedan  är
menad att fungera som en beskrivning av den kontext där chefernas och medarbetarnas
uppfattningar  utspelar  sig.  Detta  gör  vi  för  att  förtydliga  för  läsaren  i  vilket
sammanhang som studien utförts och för att ge en förförståelse för hur och varifrån
deras uppfattningar baserats. 

3.2.1 Presentation av organisationen
Organisationen anser sig vara en av de ledande inom branschen. Detta är något som de
ständigt reflekterar över eftersom de är rädda för att bli för bekväma i sin situation och
tappa sin ledande position de skaffat sig. Organisationen har en strävan mot att vara ett
steg  före  kunden  samt  Sveriges  bästa  CRO (Clinical  Research  Operations),  för  de
anställda och för kunderna.  Företaget har försökt utformats på så sätt att det spontana
och kreativa i det dagliga arbetet uppmuntras genom bland annat öppna kontorslandskap
med många informella  möten,  idélådor,  bonussystem,  samtal  och diskussioner  kring
ämnet, samt att företagets värdegrunder sitter tryckta på väggarna. De uppmuntrar även
medarbetarna att  själva fatta  beslut,  även om det skulle  råka bli  ett  felaktigt  beslut.
Ledningen försöker ställa sig positiva till misstag, så länge de är inom acceptabla ramar,
då detta uppmuntrar till initiativ och ansvarstagande från alla i organisation. Ledningen
uttrycker en syn där lärande och utveckling även kan ske från misstag. Organisationen
vill  inte medverka till  att  styra varken chefer eller medarbetare i allt  för omfattande
utsträckning  då  självständighet  och  förmåga  till  att  ta  ansvar  är  högt  värderade
egenskaper. Fokus ligger på prestation, hur de uppnår prestationen spelar inte så stor roll
för organisationen så länge resultat uppnås. Då företaget är resultatbundet innebär det i
företagets egna ord att "ett bra ledarskap är att man uppnår det resultat som satts i sin

budget".  I och med att organisationen fungerar som ett konsultföretag ligger ett stort
fokus på lönsamhet och effektivitet vilket leder till att organisationen inte vill strama
upp saker och ting allt för mycket, de vill hålla sig flexibla så de kan ställa om snabbt då
marknaden förändras. Organisationen strävar även efter att ha partnerskap med andra
företag samt knyta upp kunder för att hålla en stabil kundkrets och kunna utveckla ett
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etablerat varumärke.  En annan strävan som organisationen lyfter fram är att ha ledare
som  vågar  ta  beslut  även  om  det  ibland  blir  fel  beslut,  samt  kunna  förmedla  det
budskapet till sina medarbetare. Detta är en viktig egenskap som företaget vill framhäva
och utveckla hos sina chefer och även hos sina medarbetare. 

Det  finns  ett  stort  sug  efter  utbildning  inom  organisationen  men  på  grund  av
ekonomiska skäl är det inte alltid möjligt att utbildning kan ges trots att motivationen
till det är stor. Företaget säljer i första hand kunskap vilket innebär att personalen måste
vara mycket uppdaterade i berörda ämnen för att kunna vara ledande i branschen. Hela
företaget  bygger  på  personalens  kompetens  och  därmed  det  utbildningsprogram  de
själva  har  tagit  fram.  Utbildningsprogrammet  utgörs  främst  av  den  akademi  som
organisationen själv  har utformat. Den håller i  alla interna utbildningar och fungerar
som ett  dotterbolag  i  koncernen  där  den  hanterar  alla  interna  utbildningar  för  alla
anställda  samt  utbildningsverksamhet  för  övriga  organisationer  inom  branschen.  I
akademin finns det vissa obligatoriska utbildningar som medarbetarna behöver gå för att
kunna avancera i karriären. Utbildningar är utformade på så sätt att de tar upp saker och
ting som medarbetaren kan rent praktiskt använda sig av i sitt arbete. På så sätt blir
utbildningarna vägledande inom organisationens arbetssätt och en mycket viktig del då
alla inom organisationen får genomgå samma upplägg på utbildningar. Upplägget på
utbildningar,  för  den  enskilde  medarbetaren,  planeras  i  samtal  med Unit  Managern.
Detta för att tillgodose och möta medarbetarnas önskemål och behov för utbildning.
Samtliga utbildningar utvärderas och följs upp av akademin själva, men organisationen
försöker ge feedback till akademin. Det finns även möjligheter för samtliga anställda att
komma  med  förslag  på  förbättringar  eller  förändringar.  När  det  gäller  externa
utbildningar får den som deltagit, utvärdera och ge feedback på kursen, samt dela med
sig av sina erfarenheter från kursen. Detta för att informera kollegor om innehållet samt
ta reda på om någon annan kan finna intresse i att gå utbildningen.

Inom  organisationen  finns  det planerade  utbildningar  för  specifika  yrkesgrupper  av
anställda, alltså det finns specifika kurser för specifika yrkesgrupper. Det finns en syn
på att en anställd aldrig helt blir fullärd, det finns alltid någonting nytt som denne kan
lära sig. Detta försöker organisationen förmedla till sina medarbetare under hela deras
anställning. Den som anställs bör vara så pass kunnig inom sitt område att denne kan
starta med sitt arbete direkt. För att kunna hålla kvar i den kompetens som finns inom
företaget finns det givna överlämningsplaner och checklistor för vad som ska lämnas
över när någon slutar sin anställning. Det sker även en dokumentering vid varje projekt
om hur de går till där det även finns regler och direktiv för hur dokumentationen ska
skötas. En av de viktigaste sakerna som organisationen har är de arbetsbeskrivningar,
rutiner  och chefers  kunskaper  om de  anställda.  Om en  medarbetare  slutar  så  måste
chefen hitta någon som är liknande och som snabbt kan täcka upp för den som slutat. På
så sätt kan en stor del av kunskapen hållas kvar. Däremot så kvarstår det faktum att det
är ett tjänsteföretag, vilket innebär att när personalen går för dagen så går kunskapen för
dagen.
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3.2.2 Unit Managers
Unit Manager är organisationens egna benämning på enhetscheferna. De fungerar som
operativa  chefer  och  delegerar  arbetsuppgifter  och  ansvar  till  sina  medarbetare.  De
medarbetare som Unit Managern ansvarar över arbetar i sin tur ständigt i projektform.
Unit Managers utgör tillsammans med ledningsgruppen den operativa ledningsgruppen.
Denna grupp sammanträder varannan månad för diskussioner och beslut om företagets
utveckling på en operativ nivå. De strävar efter att kunna sätta upp långsiktiga mål men
det kan vara svårt i läkemedelsbranschen då marknaden ändrar sig konstant. Företagets
övergripande och globala strategi diskuteras på en högre nivå som sedan implementeras
av den operativa ledningsgruppen och i sin tur anpassar den lokalt till kontoret i Lund.
Vidare  håller  Unit  Managers  i  avdelningsmöten,  med  sina  medarbetare,  en  gång  i
månaden där åsikter, tankar och idéer kan föras vidare upp till ledningen. Unit Managers
håller även utvecklingssamtal med sina medarbetare. I dessa årliga utvecklingssamtal
knyts  bland  annat  organisationens  värderingar  an  till  medarbetarens  situation  och
diskuteras även vad de kan innebära för denne. Under dessa samtal finns även möjlighet
både för medarbetaren samt chefen att diskutera utbildning eller andra behov för den
enskilde. 

Unit Managers sätter sin egen budget för sin avdelning och sätter även upp sina egna
mål utifrån verksamhetsmålen. Det är sedan upp till dem själva att se till att resultaten
uppfylls inom de ramar som de själva satt upp och enligt de förväntningar som finns. Då
inga exakta direktiv ges för hur en uppgift ska lösas förmedlas ansvaret över till den
som ska utföra uppgiften. Får en chef eller en medarbetare ansvar för en uppgift innebär
det ett totalansvar. Det innebär en frihet i att utforma lösningen på uppgiften efter eget
tycke men även en skyldighet att faktiskt få uppgiften löst. Som med utbildningen för
medarbetarna som anpassas individuellt och efter behov anpassar företaget utvecklingen
av sina ledare utefter deras behov. Ett stort ansvar ligger dock på chefen att själv ta hjälp
om det är något som denne behöver hjälp med eller behöver utveckla. Cheferna utbildas
främst externt och efter behov, där de själva får komma med råd och förslag på vilken
typ av utbildningar de behöver.  Ingen chef tvingas att utbilda sig även om det finns
rekommenderade utbildningar som de bör gå för att avancera. Tanken är att varje Unit
Manager ska se sig själv som en VD för sin avdelning. Det är på så sätt upp till dem
själva att hitta det denne vill ha och behöver.

3.3 Datainsamling
Vi fick möjlighet att göra ett inledande samtal med två av medarbetarna för att kunna
kontrollera de förslag till frågor som vi tagit fram till enkäten. Samtalet blev därmed
fokuserad på att testa vilka frågor som fungerade bättre och vilka frågor som fungerade
sämre, även för att testa hur medarbetarna kan tänkas uppfatta frågorna. Det var ett bra
sätt att ta reda på vilka frågor enkäten skulle lägga lite mer tonvikt vid och hur begrepp
och meningsbyggnader uppfattades. Samtalen var även ett bra sätt att skapa en bättre
inblick i organisationen och i medarbetarnas situation. Därmed gav det oss en bra grund
för frågorna i enkäten. Själva enkäten skickades ut i mitten av april. Enkäten bestod av
36 frågor vilka berörde ämnena:
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• Utveckling
• Lärande
• Ledarskap

För  enkäten  i  sin  helhet,  se  bilaga  5.  Vi  valde  att  medvetet  undvika  att  ge
respondenterna  till  enkäten  ett  mitten-alternativ  som svar,  för  att  tvinga  dem att  ta
ställning  till  frågorna  och  inte  svara  neutralt.  Vi  har  istället  lagt  till  ett  "Ingen
kommentar"-alternativ som kan användas för att besvara frågor som de inte har någon
uppfattning om. Respondenterna gavs cirka 1 vecka på sig att svara på undersökningen.
Under  denna  tid  genomfördes  även  intervjuer  med  cheferna  för  de  utvalda
avdelningarna. Totalt 28 enkäter skickades ut varav 22 svarade, en svarsfrekvens på 78
%. I och med att vi genomförde inledande samtal med två medarbetare var bortfallet i
enkäterna mycket lågt.  Inga frågor har strukits och alla respondenter svarade på alla
frågor men lämnade i vissa fall det valfria kommentarfältet fritt. Detta leder till en högre
reliabilitet samt validitet, två begrepp som vi kommer gå djupare in på längre fram.

Enkäten  skickades  ut  via  organisationens  interna  nätverk.  Detta  för  att  underlätta
distributionen,  öka  antalet  respondenter,  förenkla  för  respondenterna  och  kunna  låta
dem svara utifrån sitt egna tidsschema. Däremot ökar en datorbaserad enkät kraven på
att enkäten ser grafiskt attraktiv ut och är allmänt lockande för respondenterna att vilja
svara  på  (Cohen,  2007).  Att  enkäterna  skickats  ut  genom  organisationens  interna
nätverk kan ha påverkat svaren då dess logga och utformningsmall finns med i enkäten.
Då respondenterna fick fylla i från vilken avdelning de arbetar på kan det ha haft en
påverkat svaren. Det finns risk att respondenterna svarat i positiv anda för sitt företag,
alltså så som företaget vill höra. Det finns även risk att medarbetarna inte svarat ärligt
eller undvikit att svara på vissa frågor på grund av rädsla för repressalier från företagets
sida. Å andra sidan kan de ha svarat helt ärligt för att hjälpa sitt företag utvecklas då de
kan ha en vilja att hjälpa sitt företag. Det är dock svårt att uttrycka sig för eller emot
något av alternativen (Cohen, 2007). Vi skrev ett stycke information i inledningen till
enkäterna för att tona ner kopplingen till organisationen. Vi informerade vidare om att
resultaten enbart kommer att användas av oss och inte av organisationen. Detta tror och
hoppas vi påverkade medarbetarna till att svara mer sanningsenligt, se bilaga 4.

Till  intervjuerna  med  Unit  Managers  använde  vi  oss  av  en  semistrukturerad
intervjuguide,  se bilaga  3,  som berörde cirka  20 frågor.  Intervjuguiden och enkäten
berörde samma problemområden. Frågorna var i en del fall identiska och i de fall då de
inte var  identiska strävade vi  efter  att  ställa  så pass  lika frågor som möjligt.  Under
intervjuerna använde vi oss av en intervjuare och en antecknare. Vi strävade efter i den
mån det var möjligt att hålla intervjuerna på en neutral plats. Detta då det kan finnas risk
för att svaren blir annorlunda beroende på miljön de intervjuade befinner sig i (Cohen,
2007; Patel & Davidsson, 2003).
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3.4 Metodreflektion

3.4.1 Databearbetning
Undersökningen och intervjuerna bearbetades i slutet av april. De data vi fick fram från
enkäten  samt  intervjuerna  samlades  in  och  transkriberades  till  en  flytande  text.  Då
frågorna i enkäten och intervjuerna är mycket snarlika har de på ett enkelt sätt kunna
ställas mot varandra och jämföras. Vi inledde med att gå igenom och sammanställa alla
enkätsvaren  för  att  få  en  helhetsbild  över  medarbetarnas  uppfattningar.  Intervjuerna
sammanställdes på ett liknande vis. Efter detta jämfördes svaren från enkäterna med
svaren från intervjuerna. En stor del av analys och  diskussion kommer att basera sig på
primärdata från undersökningen men med stöd från sekundärdata från litteratur. Vi vill
så gott som det går använda oss av primärdata från undersökningen men underbygga de
resultat som kommer fram med sekundärdata från litteraturen.

3.4.2 Validitet
Validitet innebär att den undersökning som görs verkligen mäter det som det är avsett att
mäta och ingenting annat. Det vill säga att undersökningen stämmer överens med syftet.
Som med reliabilitet är det först efter att enkäterna och intervjuerna är genomförda som
man kan se dess validitet. Frågorna i enkäterna och intervjuerna är riktade på så sätt att
de  speglar  syftet  och  frågeställningarna.  Att  ha  tydliga  mått  och  mätmetoder  som
används konsekvent är ytterst viktigt för validiteten (Cohen 2007; Ejvegård, 2009). En
validitetsprövning  är  svårare  att  genomföra  än  en  reliabilitetsprövning.  En
validitetsprövning kan i princip enbart ske om man har något annat mått på det man
mäter att jämföra med. Däremot kan man säga att vid låg reliabilitet tenderar validiteten
att även vara låg, dock är det inte en nödvändighet. Det går att ha en hög reliabilitet och
en låg validitet samtidigt (Ejvegård, 2009).

3.4.3 Reliabilitet
Reliabilitet innebär att resultaten som tas fram i undersökningen ska bli detsamma vid
upprepade undersökningar,  oberoende av vem som utför  undersökningen.  Resultaten
ska  alltså  kunna  upprepas.  Reliabiliteten  anger  även  graden  av  tillförlitlighet  och
användbarhet i det som tagits fram. I en studie med en kvantitativ metod går det bäst att
se ett resultat på reliabilitet först efter enkäterna är besvarade. De resultat vi fått fram
skulle  förmodligen  inte  bli  likadana  vid  liknande  studier  på  andra  företag  men
förmodligen lika vid en upprepad studie på företaget (Cohen, 2007; Ejvegård, 2009). Då
vi använt oss av enkäter innebär det en liten möjligheten att kontrollera tillförlitligheten
i förväg. Det som går att göra är att på alla sätt försäkra sig om att individerna som
besvarat enkäten uppfattat den på samma sätt som vi har. Detta kan vi göra genom att i
de församtal vi gjort försäkra oss att den intervjuade förstår våra frågeställningar och
vad vi vill ha ut av hela undersökningen. Då alla respondenter svarat på alla frågor i
enkäten och då ingen fråga strykts kan vi anta att dess reliabilitet på så vis är god. En
annan metod för att försäkra sig om att medarbetarna uppfattat enkäten på det sätt som
vi önskar är att prova enkäten antingen på en grupp som motsvarar den tänkta gruppen
eller på andra utomstående personer, till exempel kollegor eller goda vänner (Ornstein,
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1998; Patel & Davidson, 2003).

Enligt Ejvegård (2009) finns det fyra metoder för att vidare säkra reliabiliteten hos en
enkät.  Återtestning,  halveringsmetoden,  parallellmetoden  och  kontrollfrågor.
Återtestning innebär att samma individer testas två gånger, om svarsskillnaderna blir
låga kan enkäten misstänkas ha låg reliabilitet Halveringsmetoden innebär att  svaren
delas slumpmässigt upp i två halvor och jämförs med varandra, ju mindre avvikelser
som föreligger  desto bättre  reliabilitet  anses  enkäten ha.  I  parallellmetoden görs  två
olika enkätmätningar som undersöker samma sak. Med kontrollfrågor är det möjligt att
ställa samma fråga med olika formulering och jämföra svaren. Vi har använt oss av
vissa kontrollfrågor i enkäten,  så som fråga 2 och 13, samt halveringsmetoden i vår
enkät  för  att  höja  reliabiliteten.  Återtestning  och  parallellmetoden  har  vi  inte  haft
möjlighet att göra med den tidsbegränsning vi haft.

3.4.4 Etiska aspekter
Etik behandlar vad forskaren får och inte får  göra.  Moral,  i  forskningssammanhang,
visar mer på vad som anses vara godtagbart i genomförandet. Det är av stor vikt att ta
hänsyn till detta trots att det kan innebära större svårigheter och obekvämligheter för
forskaren  (Ejvegård,  2009). Enligt  samhälleliga-  och  humanistiska  forskningsetiska
rådet (Vetenskapsrådet, 2002) finns det särskilda krav för att grunda normer för en god
relation mellan forskare och undersökningsdeltagare då man utför intervjuer och enkäter
på individer. 

Individskyddskravet är  själva  utgångspunkten  ur  forskningssynpunkt  och  innebär  att
skydda individerna för all typ av skada som de skulle kunna utsättas för i samband med
våra studier, såsom kränkning, eller annan typ av psykisk eller fysisk skada. 

Informationsskyddskravet handlar om att forskaren är skyldig att informera om varför
studien mäts och deltagarens villkor i denna såsom frivillighet  att medverka.  Vi har
informerat  organisationen och respondenterna om våra avsikter  med undersökningen
genom ett missivbrev.

Samtyckeskravet innebär att deltagaren är frivillig att medverka. Det ska finnas ett krav
på samtycke från deltagande individer  innan studien genomförs  så att  de själva kan
bestämma över de villkor de deltar i, samt att de kan avbryta deltagandet när de vill.
Detta informerades även via ett missivbrev.

Konfidentialitetskravet är nära besläktat med sekretess, och innebär att all information
som fås av deltagare ska behandlas med tystnadsplikt eftersom de rör känsliga ämnen.
Identifiering av de medverkande ska inte kunna göras av utomstående. Deltagarna i
undersökningen blev i  ett  tidigt  skede informerade  om att  alla  svar  som fås  genom
intervju och enkät inte ska kunna gå att spåras tillbaka till en enskild individ. 

Nyttjandekravet används för att säkerställa att det material som forskaren fått ta del av
endast får användas i forskningssammanhang. Detta krav ser till  att  information inte
kommer ut i kommersiellt syfte eller liknande, som skulle kunna ge oönskade effekter
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på de medverkande. Det material vi har fått används enbart till denna studie. Däremot
ligger denna studie i sin tur till grund för den ledarskapspolicy som organisationen är i
färd att utveckla.

3.4.5 Källkritik
Vi har försökt hålla oss till så pass aktuella och nya källor som möjligt men bristen på
litteratur inom kopplingen mellan ledarskap och lärande har lett till att vi fått använda
oss av de skrifter som funnits tillgängliga. Teorin kan hävdas inte vara fullt applicerbar
på verkligheten eftersom den inte tar vidare hänsyn till olika praktiska faktorer så som
tid  och  pengar,  två  faktorer  som  är  vanligt  återkommande  i  näringslivet  och  som
dessutom skiljer sig åt mellan företag. Vidare har vi inte funnit någon branschspecifik
teori men vi anser att den ändå går att applicera på organisationen då det är ett mycket
kunskapsintensivt  företag.  Däremot  befinner  sig  organisationen  i  en bransch som är
väldigt föränderlig, något som kan försvåra teorins applicerbarhet då all teori inte är lika
flexibel som organisationen måste vara. Vi har utgått främst ifrån svensk litteratur men
har  försökt  kompensera  detta  genom  att  lägga  vikt  vid  de  internationellt  skrivna
artiklarna.  Vidare  är  den  mesta  litteratur  skriven  av  män men det  är  svårt  att  säga
någonting om det har haft någon påverkan på synen i ämnena ledarskap och lärande.

4 Resultat
Nedan presenteras de uppfattningar som Unit Managers och medarbetare har om hur
ledarskapet  påverkar lärande och utveckling inom den organisation vi  undersökt.  Vi
kommer inte att analysera resultatet i ett eget kapitel utan ämnar att hålla kopplingen
mellan lärande och ledarskap flytande genom resultattexten. Därmed sker det alltså en
mindre analys av resultaten genom följande kapitel. Resultatet baserar sig på intervjuer
med de tre Unit Managers vi träffat, se bilaga 3, samt den enkät, se bilaga 5, som alla
medarbetare på de tre avdelningarna har fått ta del av.

Resultatet  av  undersökningen  gör  gällande  att  medarbetarnas  och  Unit  managers
uppfattningar stämmer överens i stora drag. Resultaten visar på, att uppfattningarna från
medarbetare och Unit managers på företaget är att ledarskapet påverkar lärandet i stor
utsträckning.  De  har  en  övergripande  positiv  samsyn  i  de  flesta  punkterna  i
undersökningen. Det uttrycks dock olika möjligheter till att utveckla möjligheterna till
ett mer utvecklande lärande inom organisationen, vilka presenteras kortfattat nedan och
senare  mer  utförligt  i  den  flytande  resultattexten,  i  och  med  en  bättre  utvecklad
kommunikation mellan ledning, Enligt Unit managers och medarbetare kan det resultera
i  en  bättre  miljö  för  lärande.  En  åsikt  som  kommit  fram  är  större  möjlighet  för
medarbetare att vara med och påverka mål och strategier. Utöver dessa nämns en större
möjlighet till erfarenhetsutbyte för alla anställda, dels mellan avdelningarna men även
med övriga organisationer inom koncernen, som ett förslag till hur organisationen och
dess ledarskap kan leda till att lärandet gynnas i ännu större utsträckning. Resultaten
redovisas i en flytande text, men vi har gjort ett utdrag ur enkätresultaten i och med en
sammanställning i bilaga 6 för att kunna visa på hur respondenterna svarat. På grund av
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etiska aspekter kan vi inte i vår undersökning presentera samtliga resultat. Vi har gjort
ett  urval  av  de  frågor  vi  anser  att  vi  kan  presentera  samt  slagit  ihop  resultaten  av
enkätsvaren  från  samtliga  avdelningar  till  en  sammanställning  i  de  svar  vi  valt  att
redovisa.  Dessa  följer  nedan  och  presenteras  i  medeltal  och  med  två  decimaler.
Svarsalternativen var från 1-6 och hade dessutom ett ”Ingen kommentar”-alternativ. Vi
har valt att inte redovisa några av de frågor som haft kommentarer i svaren pga de etiska
aspekterna.  De resultat  vi  valt  att  redovisa är  de svar  som enligt  oss,  har  en direkt
koppling till ledarskapets påverkan på lärandet. Vi anser dock att alla frågor i enkäten
har varit av stor vikt att ha med för att erhålla en komplett helhetssyn av förhållandet
mellan ledarskap, lärande och utveckling. För att se sammanställningen, gå till bilaga 6. 

4.1 Unit Managers uppfattning
Unit Managers sammanträder för att diskutera verksamhetens utveckling cirka 1 gång i
månaden. De har även sälj- och resursmöten där de diskuterar vilka behov respektive
avdelning har och vilken hjälp de kan behöva för att möta dessa behov. Utöver dessa
formella möten för de ständiga diskussioner, mellan varandra i det dagliga arbetet, om
verksamhetens utveckling. Diskussionen är alltså inte enbart begränsad till de formella
mötena. Det som diskuteras på de formella mötena förmedlas till medarbetarna genom
en  ständig  kontakt  och  en  öppen  dialog.  Eftersom det  är  medarbetarna  som direkt
arbetar  med kunderna  upplever  Unit  Managers  det  som mycket  viktigt  att  hålla  en
öppen  och  kontinuerlig  kontakt  med  medarbetarna  rörande  utvecklingen  av
organisationen.  Detta  för  att  dels  kunna  förbereda  medarbetarna  för  kommande
förändringar och dels för att kunna hålla sina kunder informerade om organisationens
utveckling och utformning.

Unit Managers upplever att de arbetar i en bransch där marknaden strikt styr behoven
och där behoven kan ändra sig snabbt. Därför anser de att de och medarbetarna hela
tiden måste utvecklas för att hålla sig ajour med denna utveckling. Under det årliga
utvecklingssamtalet med medarbetarna tas även diskussionen om lärande och utveckling
upp  på  ett  mer  individuellt  plan.  Där  utformas  det  exempelvis  en  anpassad
utvecklingstrappa för medarbetaren samt där det även är menat att föra diskussioner om
företagets värderingar, vad de betyder för individen och hur de kan arbeta efter dem.
Värderingarna är menade att införlivas i arbetet och det är upp till varje individ att själv
tolka dem för att  sedan använda sig av dem i  sitt  arbete.  Detta kommer till  uttryck
genom den utbildningstrappa för medarbetarna som fungerar som en sorts karriärväg i
organisationen.  Den  baserar  sig  på  vilka  erfarenheter  medarbetaren  besitter,  vilka
utbildningar man gått samt vilken litteratur man avlagt prov på. Unit Managers kan på
så sätt fungera som vägledare för medarbetarna i hur deras lärande kan utvecklas genom
bland annat utbildning. Tanken är att de anställda kan få möjlighet till att arbeta med
andra arbetsuppgifter samt ha möjlighet till avancemang inom organisationen om viljan
finns.  Systemet bygger på att  individen skaffar  sig erfarenhet genom sitt  arbete och
utbildning genom akademin för att komma vidare i karriären. Även om akademin utgör
en central del i medarbetarnas utbildning så menar Unit Managers att all kompetens inte
kan fås och alla problem inte kan lösas genom kurser.
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Alla  medarbetare har möjlighet att få 6 utbildningsdagar per år men på grund av den
ekonomiska nedgången på senare år hålls det nu färre utbildningar inom akademin samt
färre utbildningar utanför akademin, alltså externa utbildningar. Men det är i slutändan
upp  till  Unit  Managern  i  vilken  omfattning  en  medarbetare  får  gå  på  utbildningar,
beroende på arbetsbörda, tid och kostnader. På så sätt får Unit Managers ledarskap en
direkt påverkan på medarbetarnas utveckling och lärande. Något som är väldigt viktigt
inom  företaget  är  att  ge  frihet  till  medarbetarna  att  själva  utbilda  sig  utan  någon
detaljstyrning från Unit Managers i hur det ska ske. Företaget försöker på så sätt skapa
ett kreativt lärande där individerna själva får söka upp var och hur sitt lärande kan ske.
Det följer sig även rätt naturligt med frihet i arbetet då det är mycket varierande och
flexibla uppdrag de får av sina kunder. Unit Managers upplever det som att medarbetare
har  ett  stort  sug av att  utbilda  sig,  därmed upplever  de att  de  inte  måste  tvinga  på
medarbetarna  olika  utbildningar  utan  att  medarbetarna  själva  söker  sig  till
utbildningarna.  Medarbetarna söker sig därmed självmant till  möjligheter för lärande
och  utveckling.  Ledningen  uppmanar  även  medarbetarna  att  vara  med  i  andra
intresseorganisationer,  så  som apotekarförbund,  medical  writer  associations  etcetera.
Det sker i huvudsak för att få kompletterande information om saker och ting som händer
inom branschen samt kunna erbjudas ett vidare utbud av utbildningar. Unit Managers
försöker själva även gå kurser som akademin håller i för att skapa sig en uppfattning om
innehållet,  hur  medarbetarna  upplever  utbildningarna  samt  kvalitén på  dessa.  Unit
Managers uppfattar det som att utbildningarna passar mycket bra för nyanställda och
anställda  med  mindre  erfarenhet.  De  uppfattar  det  dock  som  att  akademin  saknar
utbildningar för fördjupning inom vissa områden, detta till nackdel för de som arbetat
länge  inom organisationen  då  de  får  det  svårare  att  vidare  fördjupa  sina  kunskaper
genom akademin. De upplever även att utbildning av dem själva inte uppmuntras i lika
stor utsträckning som utbildning av medarbetarna. Något som beror på att det inte finns
samma  självklarhet  i  deras  utbildningsväg  som  det  finns  för  medarbetarna  genom
akademin  och  utbildningstrappan.  Kurserna  inom  akademin  är  främst  riktade  mot
medarbetarna  och  Unit  Managers  upplever  att  organisationen  är  mer  benägen  att
utforma färdiga kurser till medarbetarna än till dem själva. Detta betyder dock inte att
organisationen  är  negativ  till  utbildning  av  Unit  Managers,  tvärtom  är  de  mycket
positiva till utbildning av Unit Managers, men betonar deras egna ansvar att själva ta
initiativ till  att  finna relevanta utbildningar och ge förslag på områden de själva vill
utveckla, eftersom organisationen har en stor tilltro till sina Unit Managers att de själva
har förmågan att ta ansvar för sin utbildning. Unit Managers menar att utbildning, både
för  dem själva och för  medarbetarna,  är  nödvändigt  för  organisationens överlevnad,
eftersom de är ett  konsultföretag och bör ligga ett steg före sina kunder, inte enbart
kunskapsmässigt utan även när det gäller nyheter kring branschen, exempelvis gällande
nya regelverk.  Det ekonomiska läget  spelar  dock som alltid en given roll gällande i
vilken utsträckning utbildning kan ske.

Unit Managers finner det som en svår balans att vara ett fakturerbart konsultföretag med
fokus på kostnadseffektivitet och vinst samtidigt som de måste vara ledande inom  sitt
kompetensområde.  De  upplever  dock  organisationen  som  skicklig  på  att  utveckla
yrkeskompetens, men att de däremot kan bli bättre på att konservera kunskap som finns
inom organisationen. Med detta menas att de anställda inom organisationen kan lära sig
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mycket mer av varandra, exempelvis genom större erfarenhetsutbyte. Det som försvårar
denna typ av lärande är helt enkelt bristen på tid. Om Unit Managers hade mer tid samt
resurser till att utnyttja deras kompetens och ledarskap fullt ut skulle det kunna innebära
att de skulle kunna påverka lärande och utveckling i en positivare och större omfattning.

I grunden ser vi en samstämmighet i hur Unit Managers vill att utveckling och lärande
ska ske men de poängterar olika områden och lägger olika fokus på vad som anses vara
viktigast  när  det  gäller  organisationens  utveckling.  Det  som  kommer  fram  är  att
organisationen bör lägga upp en mer långsiktig strategi med gemensamma mål, samt
förtydliga förväntningar på vad som ska uppnås. Vidare åsikter som kommer fram gör
gällande att utvecklingen bör ske på så sätt att effektiviteten främjas, något som inte
sker helt och hållet idag då Unit Managers upplever att deras kompetens inte utnyttjas
till fullt ut på en organisatorisk nivå. De får ta på sig en mer operativ roll istället för en
mer strategisk roll vilket hämmar deras mölighet till att påverka lärande och utveckling i
en större omfattning. Unit Managers poängterar därför vikten att kunna få ta en mer
strategisk  roll  i  företaget  än  vad  de  gör  idag.  Unit  Managers upplever  det  som att
företaget kan bli bättre på att förmedla budskap, så som värderingar, mål och strategier,
ut i organisationen samt skapa möjligheter för en global utveckling för framtiden. Unit
Managers uttrycker en önskan om att organisationen följs åt i utvecklingen på ett globalt
plan,  vilket  även  kan  kopplas  till  en  önskan  om harmonisering.  Det  finns  även  en
önskan om tydligare direktiv från ledningens sida om hur de ska arbeta, en tydligare
struktur för långsiktiga mål och en gemensam syn på ledarskap. Unit Managers önskar
en  mer  unison  linje  i  ledarskapet,  där  ledningen  och  Unit  Managers  uttrycker  en
gemensam vision i sina ledande roller. Unit Managers är positiva till den frihet de har
men kan ibland uppleva den som något lösryckt. En större harmonisering eftersträvas
därmed. Unit Managers uttrycker även en samstämmighet angående deras uppfattningar
om hur organisationens ledarskap ska bedrivas för att på så bra sätt som möjligt påverka
lärande och utveckling inom organisationen.  Denna samstämmighet  visar  sig genom
deras  uppfattningar  om  de  viktigaste  ledaregenskaperna.  De  egenskaper  som  Unit
Managers  tycker  sig  känneteckna  en  bra  ledare  är  bland  annat  att  den  ska  vara
närvarande, motiverande, införliva förtroende samt vara öppen och ärlig. Förmågan att
ge återkoppling och feedback och kunna införliva hopp och arbetsglädje är också något
som Unit Managers ser som viktigt.  Dessa egenskaper utgör,  för Unit Managers,  en
mycket viktig del i deras ledarskap för hur det kan påverka lärande och utveckling. Unit
Managers uttrycker sig till viss del kunna föra det ledarskap som de önskar, men ser
även vissa svårigheter i och med tidsbrist samt ekonomiska begränsningar på senare år.
De  betonar  därför  återigen  vikten  av  harmonisering  inom  organisationen  och  dess
ledarskap.

Unit  Managers  upplever att  det  inom  organisationen  finns  stora  möjligheter  för
medarbetarna att ta egna initiativ då beslutsvägarna oftast är korta och självständighet
uppmuntras aktivt. De enda egentliga hindren för egna initiativ är, som tidigare nämnt,
tid och kostnad. Unit Managers upplever det som att medarbetarna har goda möjligheter
att kunna påverka det dagliga arbetet men har mindre möjlighet, så som Unit Managers
själva,  till  att  påverka de övergripande strategierna för företaget.  De anser därför att
medarbetarna har  goda möjligheter  till  lärande och utveckling dagligen,  men att  det
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skulle kunna uppmuntras och utnyttjas i större utsträckning om det fanns möjlighet för
Unit Managers att vara med och påverka de övergripande strategierna så att de anpassas
till  medarbetarnas verkliga behov. Goda idéer och förslag tas dock gärna emot i  en
öppen diskussion och förmedlas vidare uppåt i organisationen. Exempel på detta är de
nedskrivna arbetsrutiner  som finns  som tagits  fram tillsammans  med  medarbetarna.
Arbetsrutinerna är flexibla nog att kunna ändras vid behov samtidigt som de är stabila
nog  till  att  användas  praktiskt.  Unit  Managers  är  noggranna  med  att  se  till  att
dokumentation av rutiner och projekt  sker för att  i  så stor utsträckning som möjligt
kunna bevara den kunskap som finns inom organisationen. Detta är en viktig aspekt
gällande lärande och utveckling då de anställda kan ta lärdom av tidigare kunskap som
frambringats i organisationen. Vid eventuella uppsägningar finns även en plan för hur
överlämning  ska  ske  samt  hur  företaget  ska  kunna ta  vara  på  den  information  och
kunskap som den som lämnar besitter. Dock som i alla kunskapsbaserade organisationer
så försvinner alltid en del kunskap i och med att någon lämnar organisationen.

Samtliga medarbetare arbetar i  projektform där de arbetar över avdelningsgränserna.
Inom  varje  projekt  finns  det  en  projektledare,  som  fritt  får  delegera  ansvar  inom
projektet, samt medarbetare med specialistkompetens inom sitt område. Unit Managers
upplever att de har ett stort inflytande och stor möjlighet att delegera ansvar vidare till
sina medarbetare genom sina respektive projektledare, men att det finns en begränsning
i  och  med  kostnader,  tid  och  själva  arbetsformen.  Detta  då  projektledaren  får  ett
totalansvar inom ramarna för projektet. Om man vill styra arbetet i någon viss riktning
gäller det att kontrollera projekten, så att de följer de direktiv som är tänkta. Detta kan
erna göra exempelvis genom att delta i projektmöten eller bjuda in till diskussion. De
strävar efter att arbeta lika genom hela koncernen men det kan finnas skillnader i hur
uppdragen  från  kunderna  genomförs.  Unit  Managers  uppmuntrar  även  bildandet  av
projektteam med medarbetare från organisationens dotterbolag i andra länder. Det sker
alltid en inventering av personal inför varje nytt projekt vilket leder till att  de oftast
består  av  nya  konstellationer.  Det  är  projektet  som  avgör  vilka  medarbetare  som
kommer delta och på företaget ser man inget hinder i att vara delaktig i olika projekt
samtidigt. Det är upp till medarbetaren i samråd med sin Unit Manager att ha koll på sin
arbetsbelastning. Den generella uppfattningen är att projektformen fungerar bra inom
organisationen och är ett utmärkt sätt att skapa erfarenhetsutbyten och därmed möjlighet
till att skapa lärande mellan varandra.

4.2 Medarbetarnas uppfattning
Vi kommer nu att  presentera medarbetarnas  uppfattning om lärande,  utveckling och
ledarskap inom organisationen. Resultatet baserar sig på den enkät, se bilaga 5, som alla
medarbetare på de tre avdelningarna har fått ta del av.

Enligt  medarbetarnas  uppfattning  är  deras  utveckling  av  sitt  lärande  och
yrkeskompetens en naturligt integrerad del i deras arbete. Denna syn skiljer sig något
beroende på vilken avdelning som medarbetarna arbetar på. Detta kan bero på skillnader
i hur långt avdelningarna har kommit i utvecklingen av planerna för hur lärande samt
utveckling av yrkeskompetens och arbetsmetoder ska ske. Avdelningarna har inte haft
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samma möjligheter till att kunna utforma dessa planer. Därför har det framkommit vissa
skillnader i enkätsvaren och det märks tydligt i vilket stadie av utveckling avdelningarna
befinner  sig.  Detta  beror  dels  på  ekonomiska  och  tidsmässiga  faktorer  samt  den
arbetsbörda och typ av arbetsuppgifter de olika avdelningarna har.  Detta har lett  till
olika prioriteringar inom avdelningarna vilket i sin tur har lett till att det kan förekomma
skillnader  i  vilken  utsträckning  avdelningarna  har  kunnat  prioritera  lärande  och
utveckling. Däremot uppfattar medarbetarna generellt sett att de har goda möjligheter
till  utbildning  och  utveckling  genom  den  akademi  som finns,  de  projektformer  de
arbetar i samt den öppna dialog som finns kollegor emellan samt till Unit Managers. De
allra flesta medarbetare anser därigenom att deras Unit Manager har en positiv inverkan
på deras lärande och utveckling. Det har till och med framkommit svar i enkäten där
medarbetarna  kan  nämna  specifika  situationer  där  deras  Unit  Manager direkt  har
bidragit till deras lärande. De upplever det vidare generellt sett som att deras intressen
och behov för gynnandet av lärande och utveckling uppfylls samt att organisationen i
stora drag aktivt uppmuntrar till detta. Det förekommer däremot åsikter där ett behov av
mer  uppskattning,  lyhördhet  och  uppmuntran  till  nytänkande  och  egna  idéer  från
ledningens sida uttrycks som något önskvärt för att ytterligare kunna skapa tillfällen för
lärande  och  utveckling.  Det  framkommer  även  åsikter  om  att  Unit  Managers  bör
uppmuntra medarbetarna i en större utsträckning till att utbilda sig.

Samtliga avdelningar upplever det som mycket positivt att arbeta i projektgrupper och
anser även att denna form främjar lärande i en stor utsträckning. Däremot skulle de
önska ännu större möjligheter och mer tid till  diskussion om utveckling av de olika
yrkeskompetenser  som  finns  samt  verksamhetens  utveckling  i  stort.  När  det  gäller
organisationens utbildningsplan av den enskilde medarbetaren finns det en övergripande
samstämmighet  i  enkätsvaren  om  att  denna  utbildningsplan  inte  är  tillräckligt
genomarbetad och tydlig. Medarbetarna är medvetna om att de har en utbildningsplan
men de anser att den behöver utvecklas ännu mer på ett individuellt plan, exempelvis i
samband med de årliga utvecklingssamtalen med deras  Unit  Manager.  Medarbetarna
uttrycker även en önskan om fler externa utbildningar som mer specifikt tillgodoser de
behov som finns, alltså en fördjupning av den kunskap som akademin tillhandahåller.
Detta till fördel för de som arbetat längre inom organisationen och som inte i lika stor
utsträckning kan ta till sig de utbildningar som akademin håller i då de behöver kunna
fördjupa sig ännu mer inom sitt  område. Uppfattningen hos samtliga avdelningar  är
även i stor utsträckning att den kompetens som finns inte tas tillvara på på det sätt som
är önskvärt, varken genom de arbetsrutiner som finns eller i de dokumet som är till för
att  bevara  kompetensen.  Än  en  gång  betonas  tidsbrist,  arbetsbelastning  samt
ekonomiska begränsningar som en bidragande faktor till detta.

Det uttrycks från medarbetarna en uppfattning om att ledarskapet från ledningen är svårt
att bedöma och ta till  sig då det upplevs som otydligt, vagt och i viss mån osynligt.
Medarbetarna anser sig i stort ha för lite kännedom kring ledningens ledarskap för att
göra  en  bedömning  av  det.  Medarbetarna  upplever  att  de  känner  till  de  mål  och
värderingar  som finns  inom organisationen  samt  upplever  att  dessa  efterlevs  på  ett
tillfredsställande sätt inom varje avdelning. Det finns dock även här vissa avvikelser i
svaren men de flesta respondenterna uttrycker sig i positiva ordalag gällande hur väl de
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känner till mål och värderingar samt hur dessa efterlevs. Det uttrycks i samband med
detta  en  önskan  om  att  ledningen  skulle  kunna  vara  mer  kommunikativ  ut  till
medarbetarna speciellt då det gäller mål och visioner inom organisationen samt förmåga
att uppfatta och uppfylla medarbetarnas önskemål. Det är på så vis, enligt medarbetarna,
inte  enbart  Unit  Managers  ledarskap  som  påverkar  medarbetarnas  lärande  och
utveckling utan  även  ledningens ledarskap  då  det  i  sin  tur  påverkar  Unit  Managers
ledarskap. Medarbetarna uttrycker därmed önskan om att kunna diskutera värderingar
och mål mer unisont, utveckla ett bättre teamarbete, erbjuda Unit Managers passande
ledarskapsutbildningar  samt erbjuda  medarbetarna fler  externa utbildningar.  Detta  är
viktiga punkter som skulle kunna förbättra möjligheterna för medarbetarnas lärande och
utveckling. I samband med detta uttrycks en viss otrygghet inför framtiden. Vi har sett
tendenser  till  att  denna  syn  speglar  sig  i  den  kortsiktiga  strategiska  planering  som
organisationen har. Medarbetarna upplever även att denna planering inte riktigt stämmer
överens med deras verklighet.

När  det  gäller  ledarskapet  från  Unit  Managers  upplevs  det  generellt  sett  som  ett
stöttande,  motiverande  och  närvarande  ledarskap.  Medarbetarna  upplever  det  som
viktigt  att  ha  detta  stöd  då  det  införlivar  självförtroende i  deras  arbete.  Denna  syn
genomsyrar  samtliga  avdelningar  med vissa  avvikelser.  Några  egenskaper  som lyfts
fram  gällande  vad  som  kännetecknar  en  bra  ledare  är  lyhördhet,  ärlighet,  struktur,
beslutsförmåga,  tillgänglighet  samt ett  coachande ledarskap.  Detta  samstämmer med
Unit  Managers  syn  på  vad  de  anser  är  bra  ledaregenskaper.  Det  finns  även  en
uppfattning om att dessa egenskaper stämmer rätt bra överens med de verksamma Unit
Managers befintliga egenskaper. Medarbetarna anser även att deras Unit Manager har en
god förmåga att kunna reda ut arbetsrelaterade problem och ge konstruktiv kritik. Denna
samstämmighet  utgör  en  bra  grund  för  ett  gott  samarbete  vilket  i  sin  tur  gynnar
chanserna till  lärande.  Medarbetarna  har  överlag en mycket  positiv  syn  på sin  Unit
Managers sätt  att  delegera ansvar,  ge relevanta arbetsuppgifter till  medarbetarna och
bistå med vägledning i deras arbete. Detta kan givetvis skilja sig något mellan individer
beroende på vilka arbetsuppgifter de har, men den generella uppfattningen är positiv.

5 Diskussion och analys
I detta avsnitt avser vi diskutera de resultat som studien genererat genom enkät med
medarbetare och intervju med Unit Managers. Vi kommer att ställa deras åsikter mot
varandra samt mot den teoretiska referensramen i en flytande text.

Innan vi kommer in på diskussionen vill vi påminna om vårt syfte och frågeställning:
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ledarskap kan påverka lärande och utveckling
för individer inom organisationen. Detta gör vi genom att undersöka skillnaderna mellan
chefers och medarbetares uppfattningar om ledarskap, lärande och utveckling.
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Syftet mynnar ut i dessa frågeställningar:
• Hur  upplever  medarbetare  att  chefers  ledarskap  påverkar  medarbetares

yrkesmässiga lärande och utveckling?
• Hur upplever  chefer  att  deras  ledarskap  påverkar  medarbetares  yrkesmässiga

lärande och utveckling?

Vårt undersökningsområde kan vidare illustreras genom denna figur:

Ledarskap och lärande är båda två vida begrepp. Det blir därför en väldigt omfattande
och komplicerad forskning då dessa sammanfogas.  Ledarskap handlar inte enbart om
hur  en  chef,  lärare  eller  andra  ledare  ska  lära  ut  utan  det  handlar  lika  mycket  om
effekterna av det ledaren gör och på vilket sätt det påverkar (Densten & Gray, 2001). Vi
upplever att det har varit svårt, under den tid vi studerat lärande och ledarskap, att sätta
sig helt in i vad ämnena innebär och mer specifikt vad de innebär på den organisation vi
har studerat. Däremot har vi definitivt upptäckt ett samband mellan ledarskap och hur
det kan påverka lärande men på vilka sätt det kan påverka och varför det gör det är
väldigt komplicerade frågor som kan forskas vidare om i all oändlighet. Vi har i alla fall
i  denna undersökning kommit  lite  närmare  svaren  på  hur  och  varför  ledarskap  kan
påverka  lärande  i  den  specifika  organisation  vi  valt  att  undersöka.  Det  finns  säkert
aspekter som inte kommit fram, därför tror vi att det är viktigt med fortsatt forskning
inom området. Detta kommer vi knyta an till mot slutet av diskussionskapitlet.

5.1 Ledarskap
Vi ser en samstämmighet bland medarbetarnas och Unit Managers svar angående deras
uppfattningar om deras syn på ledarskapet inom organisationen. Med detta menar vi att
de exempelvis har liknande syner på vilka egenskaper som kännetecknar en bra ledare,
så  som  ärlighet,  närvarande,  lyhördhet  samt  att  ledarskapet  skall  vara  en  form  av
coachande ledarskap. Unit Managers menar dock att de har för lite tid för att kunna
utöva ett djupgående ledarskap. Unit Managers likaså medarbetarna upplever att Unit
Managers, i och med tidsbristen, utför en ökad mängd operativa uppgifter vilket hindrar
dem från att utföra ett djupgående ledarskap. Vi tror att det därmed kan det resultera i att
Unit Managers närmar sig något som liknar det som Ahltorp (2003) beskriver som ett
chefsskap.  Vi  tror  att  det  är  viktigt  att  ta  upp  åsikter  till  diskussion  angående  den
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upplevda  tidsbristen  från  både  medarbetarna  samt  Unit  Managers.  Organisationen
behöver  diskutera  vad  de  kan  göra  åt  den  upplevda  tidsbristen  och  försöka  hitta
lösningar för att kunna "skapa" mer tid åt ledarskapet. Om detta inte tas upp, tror vi att
det finns en risk att man tappar ramarna för det tänkta ledarskapet och övergår mer till
ett  styrande  genom  chefsskap  och  inte  ledarskap.  Detta  skulle  innebära  negativa
konsekvenser  för  lärandet  och  utvecklingen inom hela organisationen.  Medarbetarna
och Unit Managers betonar även gemensamt vikten av frihet och självständighet på alla
plan inom organisationen. Vi tror, så som Densten & Gray (2001) menar, att ledarskapet
bör uppmuntra till lärande men inte sätta alla ramar och krav till det för att låta lärandet
fritt utvecklas i den riktning som behövs och inte enbart i den riktning som eftersträvas.
Detta  är  någonting  som  fungerar  mycket  bra  inom  organisationen  och  som  både
medarbetare  och  Unit  Managers  upplever  har  en  mycket  positiv  inverkan  på  deras
lärande och utveckling. Vi anser att det är viktigt att detta förtlöper en reflektion över
detta och inte tas för givet för att behålla den positiva förhållning till utveckling och
lärande som organisationen har.

Det finns dock uppfattningar om att ledarskapet från ledningens sida kan vara något
otydligt,  vagt  och i  viss mån osynligt.  Detta  är även någonting som organisationens
ledning är väl medvetna om. I intervjun med ledningen påvisades dock att detta är en
medveten agenda för att påtvinga självständighet, förmågan att kunna ta egna beslut och
våga ta risker. Enligt Chan & Scott-Ladd (2004) gäller det att våga ta risker och ibland
till och med göra misstag för att lära sig något nytt. Organisationen ska uppmuntra till
risktagande inom accepterade ramar. Genom undersökningen har det kommit fram att
detta är en syn som delas av alla i organisationen. Organisationen har utvecklat olika
metoder  för  att  uppmuntra  till  risktagande,  bland  annat  genom  bonussystem  som
belönar goda idéer och initiativ. Denna typ av uppmuntran ger inte enbart incitament till
ett accepterat risktagande utan ger även medarbetarna ett större inflytande samt visar på
ledarnas välvilja till  organisationsförändringar. Både medarbetare och Unit Managers
önskar sig däremot ett mer kommunikativt ledarskap från ledningens sida. De flesta i
organisationen är medvetna om att  ledarskapet är otydligt,  men inte anledningen till
varför det är så. De flesta känner alltså inte till ledningens val av strategi som innebär att
inte förmedla ut omfattande direktiv, detta för att uppmuntra självständighet i arbetet i
hela  organisationen.  Det  kan  i  detta  fall  vara  positivt  att  ledningen  förmedlar  och
förtydligar  sin avsikt  med det  otydliga  ledarskapet samt de strategier  som avses för
organisationen i en dialog med medarbetarna så som Densten & Gray (2001) menar på.
Vi tror att detta skulle kunna leda till en större acceptans och  förståelse för ledningens
sätt att leda samt den strategi de försöker förmedla. Vi ser ett behov ute i organisationen
att samtliga en gång för alla får en möjlighet att diskutera ämnet för att kunna komma
fram till ett gemensamt synsätt. Enligt Kotter (1988) och Wiberg (1992) kan ledarskap
beskrivas som en process för att, utan tvång, påverka en eller flera grupper människor i
en  given  riktning,  exempelvis  mot  en  organisations  mål.  Ledarskapet  blir  därmed
effektivt  när  denna påverkan  ligger  i  linje  med gruppens  egna  långsiktiga  intressen
(Densten & Gray, 2001). Vi tror därmed att hela organisationen tjänar på att bli tydligare
och  närma sig varandra i  synen på  vad  organisationens  ledarskap  innebär  samt vad
organisationen ska stå för.
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Vi anser att det otydliga ledarskapet från ledningen har två sidor. Dels en positiv sida
där självständighet och förmåga att ta egna beslut låts växa fram, något som bidrar stort
till det utvecklingsinriktade lärandet så som Ellström (2004) menar. Den andra sidan är i
nuläget  negativ  då ledningens agenda med sitt  ledarskap inte förmedlats  fullt  ut  till
medarbetarna. Men vi tolkar resultaten som att de ändå har en mycket unison syn på hur
ledarskapet inom organisationen bör vara samt hur det faktiskt fungerar. Däremot tror vi
att de själva inte helt reflekterat över att de har en unison syn. Vi tror att de kan närma
sig varandra genom diskussion och en bredare kommunikation om ledarskapet. 

Som Ahltorp (2003) menar är ledarskap ett samspel mellan en chef i en ledande roll och
dess medarbetare. Ahltorp menar att ledarskap och teamarbete på så sätt är begrepp som
står varandra nära, därav vikten av kommunikation och diskussion.  Vidare kan rollen
som en ledare beskrivas som mer strategisk och är oftast knuten till  toppositionerna,
exempelvis  i  en  ledningsgrupp,  och  där  chefsskap  mer  fungerar  som  ett  operativt
utförande av det som man bestämmer på strategiskt nivå (Byars, 1996). Vi ser att Unit
Managers befinner sig i ett sorts mellanläge mellan ledarskap och chefsskap då de ska
fungera som ledare ut mot sina medarbetare samtidigt som de ska vara operativa chefer.
Överlag så upplever medarbetarna att deras Unit Manager klarar av denna balansgång.
Däremot anser medarbetarna att denna balansgång kan rubbas ibland. Vi tror att denna
rubbning kan kopplas till tidsbristen, arbetsbördan och otydligheten i kommunikationen
mellan ledning, Unit Managers och medarbetare. Det uttrycks även en önskan från alla
Unit Managers att kunna få mer tid och utrymme till att kunna utveckla sitt ledarskap.
Byars (1996) menar att ett ledarskap ger mer djupgående effekter på medarbetare, och
så som vi tolkar det framförallt på deras lärande, än vad ett chefsskap gör genom att det
kan påverka attityder och åsikter än enbart handlingar och beslut. Därför tror vi återigen
att  det  är  av  stor  vikt  att  det  tas  upp  för  diskussion  mellan  Unit  Managers  och
ledningsgruppen om hur de kan hitta mer tid och utrymme till  denna utveckling av
ledarskapet.  I  intervju  med  ledningen  uttrycks  det  en  medvetenhet  om  de  tuffa
förväntningar  som  finns  på  en  Unit  Manager  position,  de  ska  tillfredsställa  både
ledningens förväntningar  och mål samtidigt  som de ska tillfredsställa  medarbetarnas
intressen och behov. Även Unit Managers uttrycker en svårighet i denna balansgång.
Denna balansgång tror vi är svår att undkomma i en sådan chefsposition de har men kan
hanteras genom den öppenhet som finns i organisationen samt utvecklas med tiden och
därmed genom erfarenhet.

5.1.1 Lärande
Enligt Ellström (2004) sker lärande ofta på så sätt att en individ till en början integreras
i ett  anpassningsinriktat lärande, till exempel genom att en nyanställd tar lärdom från
mer erfarna kollegor för att få nödvändig kunskap i sitt arbete. När denne väl är mogen
nog att kunna ifrågasätta rutiner, ta för sig,  söka egna vägar och hitta nya arbetssätt
övergår lärandet till ett mer utvecklingsinriktat lärande. Dessa möjligheter till lärande är
väl utvecklade inom organisationen. Dels genom ett anpassningsinriktat lärande med en
väl utvecklad och fungerade akademi, utbildningstrappa, nedskrivna arbetsrutiner samt
dokumentation vid projektövergångar. Enligt Ellström (2004) lär alla individer på olika
sätt, vi tror därför att det ska finnas möjligheter till variationer av lärandesätt samt en
kontinuerlig dialog kring lärandet för att kunna kontrollera att det som är tänkt att läras
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faktiskt lärs. Vi tror att det anpassningsinriktade lärandet passar sig bäst för de som är
nya inom organisationen och vid lärande av grundläggande kunskaper, något som sker i
nuläget  inom organisationen  samtidigt  som det  erfordras  en  snabb  övergång till  ett
utvecklingsinriktat lärande. Detta då organisationen aktivt uppmuntrar medarbetarna att
bli  självständiga  i  sina yrkesroller,  uppmuntra  till  egna  idéer  och  initiativ,  låta  dem
arbeta i projektgrupper med möjligheter för erfarenhetsutbyte, ge dem frihet att själva
söka  sig  mot  lärande  och  utveckling.  Detta  kan  ske  inom  organisationen  då
medarbetarna har förmåga att ta på sig ansvar och har ett stort sug att utbilda sig. Enligt
McGill & Slocum (1994) är det av viktigt att det finns motivation till lärandet för att det
ska kunna ta form. Där blir ledaren av yttersta vikt för att frambringa denna motivation.
Ledaren  måste  kunna  bygga  upp  en  relation  med  sina  medarbetare  för  att  de  ska
godkänna sin ledare och dennes mål och därmed skapa den motivation till lärande som
är så viktig för att lärandet ska kunna ta form. Ledarna ska på så sätt föregå med gott
exempel  om  att  lärandet  bör  ske  inom  organisationen  och  om  de  kan  visa  en
motiverande bild till det är det troligare att medarbetare inom organisationen ställer sig
positiva till lärande och därmed till vidare utveckling. Vi tror att detta skulle ytterligare
kunna förbättras om kommunikationen, som vi tidigare nämnt, mellan leden tydliggörs.
I det framtida arbete med att framta en ledarskapspolicy är det av vikt för organisationen
att sätta av tid för diskussion av mål och värderingar. Det är även av vikt att avsätta tid
för diskussion om synen på hur utveckling ska ske och hur ledarskapet är menat att
påverka utvecklingen.

Däremot så upplever medarbetarna en viss otrygghet inför framtiden, i  och med den
ekonomiska  osäkerhet  som  råder  på  marknaden  samt  deras  upplevelser  att  deras
arbetsmetoder  under  en  tid  inte  har  utvecklas  i  någon  vidare  utsträckning.  Denna
otrygghet faller sig negativt för det utvecklingsinriktade lärandet enligt Ellström (2004).
Vi tror att organisationen måste hitta fler alternativ till mer utvecklingsinriktat lärande
för  de  som  haft  en  längre  anställning.  Organisationen  är  idag  väldigt  bra  på  att
uppmuntra utvecklingsinriktat lärande men medarbetarna upplever att de kan behöva ett
mer  djupgående  lärande  för  de  som  arbetat  en  längre  tid  inom  organisationen,
exempelvis  genom  en  utveckling  av  akademin,  externa  kurser  eller  rutiner  för
erfarenhetsutbyte. Akademin kan bara hjälpa dem i sitt lärande till en viss gräns då det
saknas  ett  större  utbud  av  fördjupade  kurser.  Annars  finns  risken  att  de  som varit
anställda länge avstannar i sitt lärande och därmed får det svårare att utvecklas inom
företaget. Utbildningstrappan är menad att stegra från ett anpassningsinriktat lärande till
ett utvecklingsinriktat lärande över tid men medarbetarna upplever att även den behöver
ytterligare  utvecklas  för  att  uppfylla  de  upplevda  behoven.  Vi  anser  att
utbildningstrappan även behöver kompletteras med erfarenhetsutbyte för att helt kunna
övergå till det utvecklingsinriktade lärande. Just erfarenhetsutbyte tror vi är en väldigt
väsentlig del i lärandeprocessen för alla inom organisationen och är något som bör tas
med i den individuella utbildningstrappan.

Medarbetarna och Unit Managers upplever att den kompetens som finns inom företaget
inte tas tillvara så bra som den skulle kunna göras. Då kunskap är ett tjänsteföretags
nyckelresurs blir förmågan att utveckla och förvalta kompetensen avgörande för den
långsiktiga  konkurrenskraften.  Arbetsplatsen  kan  på  så  sätt  utvecklas  till  ett  lärande
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system där varje medarbetare ständigt kan införskaffa sig nya erfarenheter i och med att
denne får tillfälle att upptäcka och lösa problem både på egen hand och med hjälp av
kollegor (Mayo & Lank, 1994). En brist på erfarenhetsutbyte kan exempelvis leda till
att en individ endast lär sig att utföra en specifik uppgift på ett visst sätt och på så vis
missar andra sätt att lära sig samt andra sätt att utföra uppgiften på. Clegg (2007) menar
att så fort vi förutsätter att vi vet något om ett ämne så betyder det att vi kan sluta lära
oss om det. Ofta anser vi att när vi vet någonting så behöver vi inte lära oss något mer
om det. Vi tror att det är en stor fördel att ha möjlighet att lära sig med hjälp av andra
genom erfarenhetsutbyte då det breddar ens kunskapsbas snabbare och mer än vad en
kurs  kan  göra.  Enligt  undersökningen  kan  företaget  behöva  bli  bättre  på  att  kunna
förvalta den kunskap som finns inom organisationen. Arbetsplatsen är idag ett lärande
system  men  de  kan  behöva  bättra  sig  exempelvis  med  att  arbeta  mer  över
avdelningsgränserna samt med sina internationella kollegor. Tyvärr har vi inte tillräcklig
inblick i organisationen för att kunna ge mer ingående praktiska förslag på hur de skulle
kunna arbeta med detta,  men utifrån undersökningen så har vi  fått  uppfattningen att
detta skulle kunna gynna det långsiktiga lärandet och utvecklingen inom organisationen.

Lärande  är  enligt  Södergren  (1996)  en  investering  som  ska  generera  långsiktig
avkastning för organisationen. Detta är en syn som tydligt speglas i hela organisationen,
i och med att de har en väl utvecklad akademi för utbildning av sin personal, någonting
som är väldigt unikt och beundransvärt. Det som vidare speglar denna syn är att det
ingår en utbildningsplan för varje anställd i kombination med den frihet de har till att
själva finna sätt att skaffa sig kunskap på. Chefer och medarbetare måste båda få vara
involverade i det som händer i organisationen, då detta kan ge mer utrymme till det som
i teorin  beskrivs  av McGill  & Slocum (1994)  som  upward evaluation.  Därmed bör
organisationen mer aktivt  bjuda in till  diskussion med sina medarbetare.  Hur denna
dialog på bästa sätt utformas är svårt att säga då det är väldigt  situationsbundet och
beror på hur organisationen är uppbyggd och hur den ser ut. Vi tror däremot att dialogen
till stor del består av att medarbetarna måste kunna komma till uttryck vad för typ av
lärande som behöver investeras i.  De anställda vet bäst vilka behov de har och kan se
problem och möjligheter för verksamheten från andra perspektiv. Det som medarbetarna
inte förstår eller varit involverade i kan de heller inte fullt ut ta ansvar för. Det kan på så
vis bildas ett motstånd mot de utbildningsinsatser som görs. Medarbetarnas involvering
i denna process skulle generera motivation och en känsla av en helhet (Bergman, 1995).
Det som dock är viktigt i sammanhanget är att organisationen i första hand, och därmed
ledaren, har ansvaret för att en dialog med feedback kring lärandet finns och att alla
inom organisationen vet om att den finns. Vi tror att det är viktigt med en kontinuerlig
involvering och att de åsikter, både från medarbetare och Unit Managers, som kommer
fram lyfts upp.  I och med detta kan vi se en direkt koppling mellan ledarskapet och
lärandet.  Vi  menar  att  om  medarbetarna  inte  bjuds  in  till  dialog  så  sätts  det  upp
begränsningar för lärandet och hindrar därmed möjligheterna till ett utvecklingsinriktat
lärande.

Ledarskapspolicyn, som detta arbete delvis ligger till grund för, och som organisation
kommer  att  utforma har  förhoppningen  på  sig  att  leda  till  en  fördjupning i  alla  de
områden vi har nämnt i diskussionen. Exempelvis vikten av dialog med medarbetarna,
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erfarenhetsutbyte,  möjligheter till  utveckling, delaktighet  samt tydlighet i  ledarskapet
och  i  kommunikationen.  Dessutom är  det  viktigt  att  poängtera  att  organisationen  i
nuläget hela tiden medvetet tänker i banor för utveckling. Detta tror vi kommer leda till
ytterligare förbättringar för hur ledarskapet kan påverka lärandet positivt. 

Slutligen tror vi att ett gott ledarskap ofta kan mätas i de uppfattningar som finns hos
medarbetare samt  Unit Managers. Om den generella uppfattningen ter sig positiv och
unison så tror vi att det är ett tecken på ett gott ledarskap och därmed en god miljö för
lärande. Det vi har fått fram genom undersökningen är att det är mestadels en mycket
positiv uppfattning om organisationen som helhet, både bland medarbetare och  Unit
Managers.

5.2 Slutsats
Vi kommer  i  slutsatsen  att  ta  upp ämnen från  diskussionen  och  hur  organisationen
praktiskt  kan  arbeta  med  dem  för  att  ytterligare  utveckla  sitt  ledarskap  och
ledarskapspolicy så att det kan ge en fortsatt positiv grund för lärandet.

En intressant aspekt att ha i åtanke är att en oerhört stor del av det som står skrivet i
akademisk  litteratur  inte  har  vidare  mycket  koppling  till  en  ledares  arbetsvardag.
Litteraturen är snarare ett hjälpmedel för ledare att få inspiration om vad de  kan  göra
istället  för  vad  de  faktiskt  gör (Tyrstrup,  2005).  Vi  har  i  denna  undersökning  fått
möjlighet att studera hur det faktiskt fungerar i verkligheten och försökt applicera teori
på denna verklighet. I vårt fall har vi kommit fram till att mycket av det som tas upp i
teorin  faktiskt  går  att  använda  sig  rent  praktiskt  av,  även  om det  inte  ter  sig  helt
självklart  eller  helt  enkelt.  Enligt  oss,  understödda  av  Bolman  (2005)  och  Ekstam
(2002), kan en ledare leva upp till uttrycket "personalen är vår viktigaste resurs" bland
annat genom att:

• Delegera ansvar till människor och grupper utifrån tydliga mål och strategier.

Vi  upplever  att  organisationen  delegerar  ansvar  genom  alla  leden  på  ett
genomgående sätt  men att  de behöver göra  det  på  ett  tydligare sätt  där  alla
medarbetare förstår idéen bakom organisationens strategier. De har i dagsläget
mycket  goda  möjligheter  till  att  kunna  delegera  ansvar,  genom  bland  annat
projektledarna, och de har mycket goda möjligheter till att själva kunna ta på sig
ansvar då självständighet och egna beslut uppmuntras aktivt. Detta är saker som
organisationen bör hålla kvar vid och se till att utveckla vidare för att säkerställa
självständigheten och beslutsförmågan bland medarbetare och Unit Managers.

• Ge medarbetarna resultatansvar och tillhörande befogenheter inom respektive

område.  Detta är någonting som fungerar bra inom organisationen då de i sina
projektgrupper  får  ett  totalansvar  för  det  resultat  projektet  genererar  utan  en
vidare inblandning från de högre leden. Vi tror dock att de kan bli bättre på att
utforma ramarna för detta ansvar genom de strategier, mål och värderingar som
finns. Det vill säga den riktning organisationen strävar gemensamt efter. De vill
idag arbeta globalt utifrån ett gemensamt sätt men de kan behöva bli tydligare i
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hur  detta  kan  ske  på lokal  nivå.  Vi  vill  här  betona  vikten  av  väl  utformade
arbetsrutiner,  möjlighet  till  erfarenhetsutbyte  samt  tydlig  delegering  från
ledningen och Unit Managers.

• Satsa på teamarbete istället för traditionellt hierarkiskt ledarskap.  Vi upplever
det som att  organisationen har ett väl fungerande ledarskap men att det finns
områden  som  går  att  förbättra.  Exempel  på  detta  är  genom  en  bättre
kommunikation samt tydligare mål och värderingar. Medarbetarna uttrycker en
önskan om att  vidare utveckla teamarbetet,  exempelvis genom att arbeta mer
integrerat över avdelningsgränserna så som de gör i och med projektformerna.
Vi anser att de i dagsläget arbetar väl över avdelningsgränserna och det är svårt
att säga hur de skulle kunna arbeta mer över dessa gränser, ett förslag är att de
försöker satsa mer på att arbeta med sina internationella kollegor och få utbyte
utav dem.

• Betona  vikten  av  personlig  utveckling  i  form  av  systematiska

kompetensutvecklingsprogram.  Organisationen  har  ett  mycket  omfattande
kompetensutvecklingsprogram  genom  den  akademi  som  finns  och  den
utbildningstrappa som varje medarbetare har. Inom ramarna för dessa finns det
en  uppfattning,  från  respondenterna,  att  det  bidrar  till  både  en  personlig
utveckling och en yrkesmässig kompetenshöjning. Detta ser vi som att de har ett
mycket bra system för kompetensutveckling men att de kan vidareutveckla det
genom  att  erbjuda  större  fördjupningsmöjligheter  i  akademin  och  större
utrymme  till  diskussion  kring  utbildningssystemet.  Detta  kan  även
vidareutvecklas  genom,  som  vi  tidigare  nämnt,  erfarenhetsutbyte  och
specialiserade kurser för de som vill fördjupa sin expertis.

• Uppmuntra rationellt risktagande samt ge uppmuntran och stöd, inte minst vid

misslyckanden. Detta fungerar i de allra flesta fall bra inom organisationen. De
uppmuntrar i en stor utsträckning till egna beslut och därigenom till rationellt
risktagande då beslut kan leda till misslyckande. De flesta av respondenterna,
alltså både medarbetare och Unit Managers, upplever att de har gott stöd från
sina kollegor och från organisationen. Genom att fortsätta att hålla kvar vid detta
stöd  och  uppmuntran  kan  självständigheten  och  beslutsförmågan  tillåtas  att
fortsätta utvecklas.

Nedan följer vidare en sammanfattning av Bergmans (1995) syn på hur ett ledarskap
kan vara till praktiskt nytta för att kunna utveckla lärande:

• Inventera och analysera behov och intresse hos medarbetare.

• Arbeta långsiktigt med avdelningens och personalens utveckling.

• Initiera och uppmuntra nytänkande.

• Löpande ge kritik.

• Uppmärksamma och ta tag i problem.

• Föra en ständig dialog med sina medarbetare.

• Ta till vara på nyanställda i gruppen.
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• Utveckla de mål och värderingar som finns för verksamheten och för ner dem på

en lokal nivå.

• Kontrollera utvecklingsinsatser.

Vi  ser  ett  samband  mellan  Bergmans,  Bolmans  och  Ekstams  syn  och  vill  därmed
poängtera att ledarskapet i allra högsta grad har en direkt påverkan på lärandet och att
denna påverkan har ett mycket positivt utfall i den organisation vi undersökt. Vi tror
trots det, att är viktigt att organisationen fortlöpande reflekterar över dessa punkter för
att även i fortsättningen skapa en positiv miljö för lärandet. Unit Managers måste själva,
i enighet med ledningsgruppen, bedöma vilken ambitionsnivå som passar bäst för deras
avdelning  och  vilka  metoder  som  känns  mest  naturliga  att  arbeta  med  på  deras
arbetsplats. Vi har, utöver teorin nämnt, genom undersökningen kommit fram till att det
är oerhört viktigt med ett närvarande ledarskap med en nära och kontinuerlig kontakt
mellan Unit Managers och medarbetare. Vidare tror vi att det är ännu viktigare med ett
närvarande  och  tydligt  ledarskap  från  ledningens  sida  ut  mot  organisationen  då  de
formellt sett har mest makt och inflytande till att förändra. Det är vanligt att man tänker
på sin närmsta Unit Managers när man hör ordet ledarskap. Denna undersökning visar
på att ledningens agerande påverkar medarbetarens lärande, utveckling och arbete minst
lika  mycket  som  deras  närmsta  Unit  Manager.  På  organisationen  finns  det  en
uppfattning om att ens arbete och utveckling ska ske inom fria ramar. Detta är något vi
ställer oss positiva till men det är viktigt att ändå hålla kontakt med överordnade och
följa upp arbete och utveckling under processens gång för att se till att man håller sig
inom dessa ramar. Med en sådan självreflektion har organisationen alla förutsättningar
att lyckas utveckla sina medarbetare och Unit Managers och på så vis organisationen
som en helhet. Vidare får organisationen en stabil plattform för att uppnå sin strävan
mot att vara ett steg före kunden samt Sveriges bästa CRO, för de anställda och för
kunderna.

5.2.1 Förslag till fortsatta studier
Vi har  under  studiens  gång upptäckt  ett  flertal  olika  områden  som är  väl  värda  att
forskas  vidare  i.  Vi  har  märkt  att  det  inte  gjorts  någon  omfattande  forskning  kring
ämnena ledarskap och lärande i kombination med varandra och ser därför ett behov av
att utöka denna forskning. För att kunna göra vidare studier, beroende på vilken vinkling
man  väljer,  kan  det  behövas  läggas  till  mer/annan  teori  om ämnena.  Vi  har  vidare
upptäckt ett behov och avsaknad av forskning bland annat inom:

• Skillnader på hur ledarskap påverkar lärande beroende på könsaspekt. Detta var
tyvärr inte möjligt för oss att göra, då organisationen består av 90 % kvinnor.
Men vi tror att denna aspekt är intressant att undersöka för att se om det finns
koppling  mellan  utveckling,  lärande,  ledarskap  och  kön.  Detta  då  det  är
vedertaget  att  ledningspositioner  främst  är  mansdominerade  skulle  det  vara
intressant att se hur detta påverkar lärandet, finns det skillnader mellan män och
kvinnor?
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• Undersöka tid- och kostnadseffektivitet vid utvecklingsinsatser.  Tid och pengar
är mycket vanligt förekommande ämnen inom näringslivet. Det talas mycket om
effektivitet och balans, alltså hur ett tjänsteföretag kan vidhålla sin kompetens
och konkurrenskraft samtidigt som det drar in en vinst. Det skulle vara intressant
att se till vilka utvecklingsinsatser som faktiskt genererar mest, i fråga om tid
och pengar. Finns det utvecklingsinsatser som är mer effektiva och lönsamma än
andra?

• Hur  påverkar  lärandet  ledarskapet.  I  denna  uppsats  har  vi  studerat  hur
ledarskapet  påverkar  lärandet.  Däremot  är  vi  övertygade om att  det  motsatta
förhållandet  även  gäller,  alltså  hur  lärande  kan  tänkas  påverka  ledarskapet.
Genom en  studie  i  lärandets  påverkan  på ledarskapet  i  kombination  med en
liknande  studie  som  vi  genomfört  kan  en  helhetsuppfattning  bildas  kring
förhållandet mellan lärande och ledarskap.

• Vilka  ledarskapsstilar  som finns  och  dess  påverkan  på  lärande.  I  början  av
denna uppsats var tanken att vi skulle ta med ledarskapsstilar och hur de kan
påverka lärande. Men efter lite forskning kring ämnet insåg vi att det var alldeles
för omfattande att ta med men ändå oerhört intressant. Det skulle därför vara
intressant att undersöka vilka ledarskapsstilar som mest effektivt kan påverka
lärande och på vilka sätt de kan påverka. Samt om det finns ledarskapsstilar som
påverkar lärande negativt?

Det går även att göra liknande studier kring ämnena ledarskap och lärande dels i en
annan bransch och dels i en liknande kontext. Detta för att kunna jämföra om det är
någon  skillnad  mellan  branscher  och  för  att  se  om  de  slutsatser  vi  fått  fram  är
generaliserbara. Vidare kan organisationen, som vi undersökt,  själva studera ämnena
ledarskap,  lärande  och  utveckling  i  olika  kontexter  med  perspektivet  på  vad  som
behöver förbättras, vad för ledarskap som eftersträvas och önskas, vad för ledarskap
som behövs för framtiden.
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7 Bilagor

Bilaga 1. Organisationen - Intervju

Utveckling
1. Vilka utvecklingsinsatser riktade mot de anställda gör ni inom organisationen?

1 A. Hur ser planen ut för att följa upp och utvärdera de utvecklingsinsatser riktade mot
de anställda?

2.  På  vilka  sätt  för  organisationen  gemensamma  diskussioner  om  verksamhetens
utveckling?

2 A. Chefer emellan.

2 B. Medarbetare - Chefer.

3. Hur uppmuntrar organisationen till att de anställda vidareutbildar sig? T.ex. genom
kurser, seminarier, teambuildning med mera.

3 A. För chefer.

3 B. För medarbetare.

4.  Sker  utveckling  av  de  anställdas  yrkeskompetens  som  en  naturlig  del  i
organisationen?

4 A. För chefer.

4 B. För medarbetare.

5.  Hur  vill  organisationen  att  utvecklingen  av de anställdas  yrkeskompetenser  inom
organisationen ska ske?

6.  Hur  vill  organisationen  självt  att  utvecklingen  av  själva  organisationen  ska  ske?
Alltså, vad strävar ni mot att uppnå.

Lärande
7.  Vad  har  organisationen  för  tankar  kring  introduktion  av  nyanställda  inom
organisationen?

8. I vilken utsträckning får medarbetare delta i projektarbeten?

8 A. På vilka sätt är projekten uplagda? Är det samma grupper hela tiden, roterar de. Är
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det olika yrkesroller med eller är de lite mer homogena?

9. Vilken är organisationens policy kring utbildningsmöjligheter för de anställda inom
organisationen?

9 A. Vilka typer av utbildningar rör det sig om. T.ex. kurser, seminarier mm.

10. På vilket sätt och i vilka sammanhang föredrar rganisationen att lärande kommer till
uttryck för de anställda inom organisationen? T.ex. lärande genom kurser, självständigt
lärande, utbyte av erfarenheter, arbetsrotation med mera.

11. I vilken utsträckning finns det möjlighet för medarbetarna att ta egna initiativ inom
organisationen?

11 A. På vilka sätt kan medarbetares egna initiativ tas tillvara på?

12. Hur hanterar organisationen kunskapen som finns inom organisationen? Alltså, hur
håller ni kvar den kunskap som finns? System för att bevara kunskap.

Ledarskap
13. I vilken utsträckning finns det möjlighet för cheferna att kunna delegera ansvar till
sina medarbetare?

14. Vilka egenskaper kännetecknar en bra ledare för organisationen?

14 A. På vilka sätt är dessa egenskaper bra?

15. Upplever ni att era chefer uppfyller dessa egenskaper?

15 A. Utgår rekryteringen av chefer från dessa egenskaper?

16. Beskriv vad ett bra ledarskap innebär för organisationen?

17. Är det någonting inom ledarskapet i er organisation som skulle kunna förbättras?

Övriga
18. Hur implementeras organisationens värderingar ut i organisationen?
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Bilaga 2. Inledande information angående
Ledarskapsundersökning 2010

Vi är två studenter från Lunds Universitet som studerar på personal- och
arbetslivsprogrammet (PA). Vi skriver vår kandidatuppsats inom ämnet pedagogik och
har genom samarbete med er HR-avdelning fått möjlighet att göra det hos er. Vi
kommer därför att utföra en ledarskapsundersökning hos er i Lund. 
Syftet med undersökningen är att jämföra medarbetares och chefers syn på och
uppfattning om ledarskap, samt hur ledarskap kan påverka lärande och utveckling inom
en organisation.
Målet med undersökningen är att den ska kunna fungera som underlag för
framtagandet av en ledarskapspolicy samt ledarskapsutveckling inom er organisation.
Undersökningen kommer att bestå av fyra delmoment; 

• En inledande intervju med HR Manager samt Managing Director för
organisationen. en förberedande intervju med två slumpmässigt utvalda
medarbetare i Lund.

• En enkätundersökning som samtliga medarbetare i din avdelning i Lund
kommer att bjudas in till.

• En chefsintervju med 3 chefer i Lund.

Inledande intervju:

Intervjun syftar till att få svar på hur organisationens"officiella" syn på ledarskap är eller
är menad vara.
Förslag på tider för denna intervju är under v.14:
Tisdag (6/4) fram till kl 14.
Torsdag (8/4).
Fredag (9/4).

Förberedande intervju:

För att kunna utforma enkäten på bästa sätt vill vi göra en förberedande intervju med två
av era medarbetare i Lund, varav en som tillhör BIM. Samtliga medarbetare på din
avdelning kommer att tillfrågas och utav de som är villiga att medverka kommer en
person att väljas ut slumpmässigt. Intervjun tar ca 30 min att genomföra och görs
lämpligen i era lokaler i Lund. Intervjun syftar till att dels skaffa sig en bild av hur
organisationen ser ut, från ett medarbetarperspektiv, samt få möjlighet att testa
enkätfrågor.

Förslag på tider för denna intervju är under v.14:
Tisdag (6/4) fram till kl 14.
Torsdag (8/4).
Fredag (9/4).

Enkätundersökning:
Enkäten kommer att vara webbaserad, skickas ut till samtliga medarbetare på din
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avdelning i Lund samt vara helt anonym för era medarbetare. Den kommer att bestå av
cirka 15-20 frågor som berör ämnena ledarskap och lärande.
Undersökningen kommer att skickas ut under v.15:

Måndag (12/4).
Tisdag (13/4).
Onsdag (14/4) fram till kl 15.
Fredag (16/4).

Chefsintervju:

Vi önskar även din medverkan till en intervju i egenskap av din roll som chef som en
del i undersökningen. Denna intervju tar ca 30 min att genomföra och görs lämpligen i
era lokaler i Lund. Intervjun syftar till att få fram din syn på ledarskap och hur ditt
ledarskap kan påverka lärande samt utveckling inom organisationen.
Förslag på tider för denna intervju är under v.15:

Måndag (12/4).
Tisdag (13/4).
Onsdag (14/4) fram till kl 15.
Fredag (16/4).
 
Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
Hör gärna  av dig så  snart  som möjligt  till  er  HR Manager,  Sara Milesson,  för  ditt
godkännande. 
Arbetet är planerat att vara helt färdigt den 25 maj. Om du vill ha en kopia på arbetet
eller om det är någonting du undrar över eller vill fråga är du hjärtligt välkommen att
kontakta oss på: alexanderperntz@hotmail.com
Tack för DIN hjälp!
Alexander Perntz och Per Nordin.
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Bilaga 3. Chefer - Intervjuguide
1 A. Vilka utvecklingsinsatser finns riktade mot dina medarbetare inom organisationen?

1 B. Hur ser organisationens plan ut för att följa upp och utvärdera de
utvecklingsinsatser riktade mot de anställda?

2 A. På vilka sätt för organisationen gemensamma diskussioner om verksamhetens
utveckling?

2 B. Chefer emellan.

2 C. Medarbetare - Chefer.

3 A. Hur uppmuntrar organisationen dig som anställd att vidareutbilda dig? T.ex. genom
kurser, seminarier, teambuildning med mera.

3 B. För medarbetare.

4 A. Sker utveckling av din yrkeskompetens som en naturlig del i organisationen?

4 B. För medarbetare.

5. Hur upplever du att utvecklingen av de anställdas yrkeskompetenser inom
organisationen ska ske?

6. Hur upplever du att utvecklingen av själva organisationen ska ske? Alltså, vad strävar
ni mot att uppnå.

Lärande
7. Hur hanterar du introduktionen av nyanställda inom organisationen?

8 A. I vilken utsträckning får medarbetare delta i projektarbeten?

8 B. På vilka sätt är projekten upplagda? Är det samma grupper hela tiden, roterar de. 

9 A. Vad har organisationen för policy kring utbildningsmöjligheter för de anställda
inom organisationen?

9 B. Vilka typer av utbildningar rör det sig om. T.ex. kurser, seminarier mm.

10. På vilket sätt och i vilka sammanhang föredrar du att lärande kommer till uttryck för
de anställda inom organisationen? T.ex. lärande genom kurser, självständigt lärande,
utbyte av erfarenheter, arbetsrotation med mera.

11 A. I vilken utsträckning finns det möjlighet för medarbetarna att ta egna initiativ
inom organisationen?
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11 B. På vilka sätt kan medarbetares egna initiativ tas tillvara på?

12. Hur upplever du att organisationen hanterar kunskapen som finns inom
organisationen? Alltså, hur håller ni kvar den kunskap som finns? System för att bevara
kunskap.

Ledarskap
13. I vilken utsträckning finns det möjlighet för dig att kunna delegera ansvar till dina
medarbetare?

14 A. Vilka egenskaper kännetecknar en bra ledare?

14 B. På vilka sätt skulle dessa egenskaper kunna vara bra för organisationen?

14 C. Upplever du att dessa egenskaper kan komma till uttryck inom organisationen?

15. Upplever du att dina chefskollegor uppfyller dessa egenskaper?

16 A. Beskriv vad ett bra ledarskap innebär för dig?

16 B. Vad är ett bra ledarskap på organisationen?

17 A. Upplever du att du har tid nog att finnas till för vägledning för dina medarbetare?

17 B. Behöver de vägledning?

18. Är det någonting inom ledarskapet inom organisationen som skulle kunna
förbättras?

Övriga
19 A. Hur väl känner du till organisationens värderingar?

19 B. Hur implementeras organisationens värderingar till dina medarbetare?

20. Upplever du att dina intressen och behov tas till vara på?
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Bilaga 4. Information angående
Ledarskapsundersökning 2010

Vi är två studenter från Lunds Universitet som studerar på personal- och
arbetslivsprogrammet (PA). Vi skriver vår kandidatuppsats inom ämnet pedagogik och
har genom samarbete med er HR-avdelning fått möjlighet att göra det hos er. Vi
kommer därför att utföra en ledarskapsundersökning hos er i Lund.

Syftet med undersökningen är att jämföra medarbetares och chefers syn på och
uppfattning om ledarskap, samt hur ledarskap kan påverka lärande och utveckling inom
en organisation.

Målet med undersökningen är att den kommer att utgöra en grund för en
ledarskapspolicy samt ledarskapsutveckling, så därför är det av yttersta vikt att du
svarar ärligt.

Undersökningen kommer att bestå av fyra delmoment (varav denna enkät är en del); 
• en inledande intervju med HR Manager samt Managing Director.
• en förberedande intervju med två slumpmässigt utvalda medarbetare i Lund.
• en enkätundersökning som samtliga medarbetare i Lund kommer att bjudas in

till.
• en chefsintervju med 3 chefer i Lund.

Vi önskar din medverkan för att kunna göra en rättvis bedömning av era uppfattningar
om ledarskapet inom organisationen.

Enkäten består av cirka 30 frågor och är indelad i tre områden:
Utveckling
Lärande
Ledarskap

Den beräknas att inte ta mer än 30 minuter att besvara. Du får skriva precis så mycket
eller lite som du själv vill på varje fråga.

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
Skicka in din enkät så snart du kan eller senast fredagen den 23e april. 

Uppsatsen är planerad att vara färdigt den 25 maj. Om du vill ha en kopia på arbetet
eller om det är någonting du undrar över eller vill fråga är du hjärtligt välkommen att
kontakta oss på:
alexanderperntz@hotmail.com 

Tack för DIN hjälp!
Alexander Perntz och Per Nordin.
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Bilaga 5. Medarbetare - Enkät

1. Vilken avdelning tillhör du inom organisationen?

Biometrics (BIM) [   ]

Clinical Operations (CO) [   ]

Medical Affairs (MA) [   ]

Utveckling
Ringa in på skalan 1 - 6 hur pass väl alternativen stämmer in på din arbetsplats, där 1 är "i liten

utsträckning" och 6 är "i stor utsträckning". Om du inte vet eller om du ej kan ta ställning till frågan

finns ett "Ingen kommentar" alternativ.

2. Min profesionella utveckling är en naturligt integrerad del i mitt i arbete
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

3. Min personliga utveckling är en naturligt integrerad del i mitt arbete.
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

4. Mina arbetsmetoder för att kunna lösa mina arbetsuppgifter har utvecklats sedan jag
började på företaget.

1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

5. Beskriv dina möjligheter till utveckling av din yrkeskompetens i ditt arbete?
T.ex. genom kritik, möten, erfarenhetsutbyte, observationer, seminarier,teambuilding, kurser med mera.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Sedan du började, upplever du att du har givits möjlighet att utvecklas i din yrkesroll?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

7. Jag för gemensamma diskussioner med vår Unit Manager om verksamhetens
utveckling.

1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

8. Lärande och utveckling uppmuntras aktivt från organisationens sida.
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar
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Lärande
Med lärande menar vi yrkesrelaterat lärande.
Ringa in på skalan 1 - 6 hur pass väl alternativen stämmer in på din arbetsplats, där 1 är "i liten

utsträckning" och 6 är "i stor utsträckning". Om du inte vet eller ej kan ta ställning till frågan finns ett

"Ingen kommentar" alternativ.

9. Anser du att arbeta i projektteam är en bra arbetsmetod?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

10. Anser du att arbeta i projektteam främjar lärande?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

11. Anser du att den utbildningsplan som organisationen har för dig är genomarbetad?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

12. Anser du att din kompetens utvecklas i takt för att möta dina arbetsuppgifter?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

13. Vilka möjligheter anser du att du har till arbetsrelaterad utbildning inom
organisationen?
Goda [   ]
Vissa [   ]
Få [   ]
Inga [   ]
Ingen kommentar [   ]

14. Kan du komma på en faktiskt situation, inom din tid inom organisationen, då din
Unit Manager direkt bidrog till att du lärde dig någonting?

Ja [   ]
Nej [   ]
Ingen kommentar [   ]

14 A. Om "Ja", vänligen beskriv denna situation
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

15. Hur upplever du att din Unit Manager påverkar ditt lärande inom ditt arbete?
Positiv [   ]
Ingen alls [   ]
Negativ [   ]
Ingen kommentar [   ]
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16. Uppmuntrar din Unit Manager dig till vidareutbildning?
T.ex. genom kurser, seminarier, teambuilding med mera.

1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

17. Uppmuntras nytänkande och egna idéer inom organisationen?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

18. Får du i ditt arbete möjlighet att ta egna initiativ?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

19. Upplever du att den kompetens som finns inom organisationen tas tillvara på?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

Motivera gärna ditt svar.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

20. Hur många externa utbildningar har du fått vara med om sedan du började på
företaget?
Gäller inte kurser på organisationens akademi.

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Fler än 10 Ingen kommentar

Ledarskap
Med ledarskap syftar vi främst till din Unit Managers ledarskap.
Ringa in på skalan 1 - 6 hur pass väl alternativen stämmer in på din arbetsplats, där 1 är "i liten

utsträckning" och 6 är "i stor utsträckning". Om du inte vet eller ej kan ta ställning till frågan finns ett

"Ingen kommentar" alternativ.

21. Skriv några egenskaper som för dig kännetecknar en bra ledare?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

22. I vilken utsträckning uppfyller din Unit Manager dessa egenskaper?
Samtliga [   ]
Ett par [   ]
Någon enstaka [   ]

54



Inget [   ]
Ingen kommentar [   ]

23. Beskriv vad ett bra ledarskap innebär för dig?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

24. Beskriv ledarskapet inom organisationen.

Ledningsgruppens ledarskap.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Unit Managers ledarskap.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

25. Är det någonting inom ledarskapet inom organisationen som skulle kunna
förbättras?

Ledningsgruppens ledarskap:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Unit Managers ledarskap:
______________________________________________________________________

55



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

26. I vilken utsträckning brukar din Unit Manager delegera ansvar till dig, utöver dina
officiella arbetsuppgifter?
Hela tiden [   ]
Ofta [   ]
Ibland [   ]
Sällan [   ]
Aldrig [   ]
Ingen kommentar [   ]

26 A. Upplever du detta ansvar i positivt eller i negativ anda?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

27. Anser du att din Unit Manager förser dig med relevanta arbetsuppgifter?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

28. Har du möjlighet till vägledning från din Unit Manager i ditt arbete?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

29. Hur upplever du din Unit Managers förmåga att reda ut arbetsrelaterade problem?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

30. Beskriv hur du upplever att kommunikationen är med din Unit Manager på din
arbetsplats?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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31. Jag brukar få konstruktiv kritik från min Unit Manager.
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

32. Hur väl känner du till organisationens värderingar?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

33. Hur väl anser du att de efterlevs på din avdelning?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

34. Hur väl känner du till organisationens mål?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

35. Upplever du att dina yrkesmässiga intressen och behov tas till vara på?
1 2 3 4 5 6 Ingen kommentar

36. Är det någonting annat som du skulle vilja lägga till?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ett stort tack för din medverkan.
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Bilaga 6. Resultatredovisning

2. Min professionella utveckling är en naturligt integrerad del i mitt i arbete?
Svar: 3.90 varav 1 st ”Ingen kommentar”

3. Min personliga utveckling är en naturligt integrerad del i mitt arbete.

Svar: 3.45

4. Mina arbetsmetoder för att kunna lösa mina arbetsuppgifter har utvecklats
sedan jag började på företaget.

Svar: 4.09

6. Sedan du började, upplever du att du har givits möjlighet att utvecklas i din
yrkesroll?

Svar: 4.09

7.  Jag  för gemensamma diskussioner med vår Unit Manager om verksamhetens
utveckling.

Svar: 4.09 varav 1 st ” Ingen kommentar”

8. Lärande och utveckling uppmuntras aktivt från organisationens sida.

Svar: 3.36

9. Anser du att arbeta i projektteam är en bra arbetsmetod?

Svar: 5.40

10. Anser du att arbeta i projektteam främjar lärande?

Svar: 5.13

11. Anser du att den utbildningsplan som organisationen har för dig är
genomarbetad?

Svar: 2.90 varav 2 st ”Ingen kommentar”

12. Anser du att din kompetens utvecklas i takt för att möta dina arbetsuppgifter?

Svar: 3.95 varav 1 st ”Ingen kommentar”
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                   16. Uppmuntrar din Unit Manager dig till vidareutbildning?
T.ex. genom kurser, seminarier, teambuilding med mera.

Svar: 3.95 varav 1 st ”Ingen kommentar”

18. Får du i ditt arbete möjlighet att ta egna initiativ?

Svar: 4.63

28. Har du möjlighet till vägledning från din Unit Manager i ditt arbete?

Svar: 4.60 varav 2 st ”Ingen kommentar”

32. Hur väl känner du till organisationens värderingar?

Svar: 4.66 varav 1 st ”Ingen kommentar”

33. Hur väl anser du att de efterlevs på din avdelning?

Svar: 4.16 varav 4 st ”Ingen kommentar”

35. Upplever du att dina yrkesmässiga intressen och behov tas till vara på?

Svar: 3.47 varav 1 st ”Ingen kommentar”
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