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Abstract 
 
The purpose of this study was to illustrate which individual and organisational conditions that 
influence the individual and organisational effects of leadership training of the public sector. 
A qualitative research approach was conducted to achive the purpose. Semi-structured 
interviews were used and were carried out with persons who had participated in leadership 
training. The theory was choosen on the basis of previous research within the area, literature 
with starting point from the purpose and the result from the empirical data, then these where 
put against each other. It shows that before making a decision about investing in a training 
program there is a number of aspects that are important to illustrate to create the effects that 
you pursue in the organisation. Among other things the results shows that leadership training 
should be adapted according to the organisational and individual needs. The results point out 
the importance of a leader who has the authority, the responsibility and infuse confidence in 
the fellow-workers, to encounter the diverse individual conditions. The organisational 
conditions is about the scope for action in the organisation, in other words the participants 
experience that they can use the new knowledge in their work. The fundamental to evaluate 
the effects of a leadership training are the possibility to develop the individual and the 
organisation to make clear the conditions.  
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Sammanfattning 
 
Följande studie har till syfte att belysa vilka individuella respektive organisatoriska 
förutsättningar som påverkar de individuella respektive organisatoriska effekterna av 
ledarskapsutbildning i den offentliga sektorn. För att uppnå syftet valdes ett kvalitativt 
tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer som genomfördes med personer som 
deltagit i en ledarskapsutbildning. Teori valdes utifrån tidigare forskning inom området, 
litteratur med utgångspunkt från syftet samt resultatet av empirin, därefter ställdes dessa mot 
varandra. Det man fann var att innan man tar beslut om att investera i en utbildning finns det 
ett antal aspekter som är av vikt att belysa för att skapa de effekter man eftersträvar i 
organisationen. Bland annat visar resultatet att ledarskapsutbildningen bör vara anpassad efter 
organisationens och chefernas behov. Vikten av en ledare som har befogenheter, ansvar och 
som inger förtroende hos medarbetarna, för att möta de skilda individuella förutsättningarna, är 
stor. De organisatoriska förutsättningarna handlar om handlingsutrymme i organisationen, det 
vill säga att deltagarna upplever att de kan använda de nya kunskaperna i sitt arbete. Det ses 
som grundläggande att utvärdera effekterna av en ledarskapsutbildning då man får en 
möjlighet att utveckla individen och organisationen genom att åskådliggöra förutsättningarna. 

 
Nyckelord:  Ledarskapsutbildning, Lärande organisation, Kunskapsanvändning, Den 

offentliga sektorn och Effekter. 



Förord 
 
Inledningsvis vill vi börja med att tacka alla som har hjälpt oss att genomföra denna uppsats; 

 
Tack till samtliga i kommunen som vid uppsatsens början kom med värdefull 

information och ett öppet sinne. 
 

Ett särskilt tack till våra respondenter på kommunen som genom positivt bemötande och 
engagemang har möjliggjort detta arbete. Tack för att Ni tog Er tid och gav oss insikt och 

förståelse för era uppfattningar och vardag som chefer och ledare. 
 

Vi vill också tacka vår handledare Mats Holmquist som varit en ovärderlig tillgång genom sin 
konstruktiva kritik som har hjälpt oss att föra denna uppsats framåt till sin slutliga form. 

 
Slutligen vill vi tacka de personer på Högskolan i Halmstad som har bidraget med intressanta 

funderingar och åsikter vilket gav oss motivation i arbetet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Halmstad den 3:e januari, 2008. 
 
Frida Gunnarsson 
Marie Svensson 
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Inledning 
I dagens samhälle lägger många organisationer ner stora investeringar på 
ledarskapsutbildningar av olika karaktär utan att utvärdera vilka effekter de faktiskt ger 
organisationen. Detta fenomen intresserade oss då vi i vissa fall har erfarit att organisationer 
inte har mål och strategier när de genomför en ledarskapsutbildning. Tankesättet kan tyckas 
oacceptabelt för en ledningsgrupp som handlar rationellt och i normala fall är strikt 
resultatinriktad. I andra fall har vi kunnat se att organisationer faktiskt har mål och strategier 
med ledarskapsutbildningar, men inte lyckas få några positiva effekter trots allt. Det var av 
denna grund som vår nyfikenhet väcktes till liv och vi ville finna svar och förståelse för att 
öka förutsättningarna för de effekter man eftersträvar. Vi valde att inrikta oss på den 
offentliga sektorn, dels beroende på att det är ett högst aktuellt ämne som det skrivs och 
debatteras om och dels för att vi anser att det är ett spännande område som står inför stora 
utmaningar. 
 
I Göteborgs Posten skrev Hanna Jedvik den 16 oktober 2007 att ”… många kommuner dåligt 
rustade inför de stora chefsavgångarna”. Hon pekar på att de stora pensionsavgångarna 
kommer att medverka till att kommunerna behöver rekrytera 25000 chefer under de 
kommande tio åren. Man har även uppmärksammat att många kommuner och landsting inte är 
förberedda inför denna förändring då endast 36 procent av dem använder sig av interna 
ledarutvecklingsprogram och 28 procent väljer att inte gör några särskilda insatser. Susanna 
Marcus, vd för Poolia, säger i artikeln att ”kommunerna måste bli bättre på att profilera sig 
och marknadsföra sig som attraktiva arbetsgivare”.  
 
I boken ”Offentligt ledarskap – om förändring, förnyelse och nya ledarideal” beskriver 
Ingalill Holmberg (2003) att ett bristfälligt ledarskap ligger till grund för många av de 
problem man kan se inom den offentliga sektorn. Dessa problem yttrar sig främst som 
rekryteringsproblem, hög sjukfrånvaro, budgetöverskridande med mera. Hon beskriver vidare 
att man infört olika åtgärder för att utveckla och stärka ledarskapet inom den offentliga 
sektorn samt att man jobbar hårt för att säkra den offentliga sektorns arbetskraftsbehov i 
framtiden genom att rekrytera nästa generations ledare och knyta dem till organisationen.  
 
Utifrån denna bakgrund valde vi att studera en västsvensk kommun i deras arbete med att 
profilera sig som en attraktiv arbetsgivare, genom en satsning på ett ledarskapsprogram. 
Programmet är en viktig del i marknadsföringen av den vision de har för att skapa ett intresse 
och en attraktion för att arbeta i kommunen. Då det endast är två förvaltningar i kommunen 
som påbörjat denna process är vår förhoppning att vi genom denna studie kan bidra med ökad 
förståelse för relevanta aspekter utifrån vårt syfte. 
 

Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med föreliggande arbete är att belysa vilka individuella respektive organisatoriska 
förutsättningar som påverkar de individuella respektive organisatoriska effekterna av 
ledarskapsutbildning i den offentliga sektorn. Syftet kan vi se komma till gagn för den 
offentliga sektorn då den förväntas öka satsningarna på ledarskapsutbildningar och vi vill 
härmed öka förutsättningarna för att investeringen skall uppnå de förväntade effekterna.  
 
Vi kommer i vårt arbete att utgå från följande problemformulering: Hur kan man öka 
förutsättningarna för lärande, kunskapsanvändning och effekter av ledarskapsutbildning i den 
offentliga sektorn? 
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För att konkretisera vår problemformulering väljer vi att utgå från ett antal frågeställningar då 
vi vill skapa oss en förståelse för den offentliga sektorn samt för ledarskapsutbildningens 
påverkan på chefer och organisation, och därmed förutsättningarna för lärande, 
kunskapsanvändning och effekter. Samt för att precisera hur man kan öka förutsättningarna 
för förväntade effekter hos chefer och organisation. 
 
De frågeställningar vi kommer att tillämpa är följande; 

• Hur påverkar den offentliga sektorn förutsättningarna för lärande, 
kunskapsanvändning och effekter av en ledarskapsutbildning? 

• Hur påverkar ledarskapsutbildningen förutsättningarna för lärande, 
kunskapsanvändning och effekter?  

• Hur kan man öka förutsättningarna för chefer inom den offentliga sektorn att använda 
den nya kunskapen?  

• På vilket sätt påverkar organisatoriska förutsättningar effekterna av en 
ledarskapsutbildning? 

• Hur ser de organisatoriska respektive individuella effekterna ut och hur kan man öka 
dessa effekter? 

 

Teoretisk anknytning 
I denna del av uppsatsen beskriver vi en bild över kunskapsläget där vi valt att studera 
relevant forskning och litteratur med utgångspunkt från vår problemformulering. De områden 
vi har fokuserat på är; den offentliga sektorn, ledarskapsprogram, lärande, 
kunskapsanvändning och effekter. Denna referensram bildar utgångspunkt för den indelning 
vi valt i följande fem temaområden. 
 

Den offentliga sektorn som kontext 
Den offentliga sektorn är specifik och påverkar de individuella och organisatoriska 
förutsättningar då det finns krav på lika behandling samt att den styrs av demokratiska beslut. 
En annan faktor som påverkar förutsättningarna är offentlighetsprincipen, vilken innebär att 
massmedia och allmänhet skall ha insyn i organisationens verksamhet för att främja 
demokratin. 
 
Man kan se kompetensutveckling som en slags förändringsprocess då man vill utveckla ett 
nytt beteende inom organisationen. Denna förändring kan, enligt Parmander (2005), påverkas 
av organisationskulturen som kan motarbeta nya idéer. Hon menar att man därför bör ändra på 
dessa kulturella mönster för att kunna åstadkomma en hållbar utveckling. Parmander 
beskriver också de offentliga organisationerna som en speciell arena i förändringsarbete då de 
är politiskt styrda och offentlighetsprincipen råder. Det skapar en kultur som är svår att 
upplösa om man vill ta till nya influenser som att skapa en mer tillplattat organisation. 
Organisationen är traditionellt sett en hierarkisk byråkratisk modell och de handlingsmönster 
och normer som ligger djupt förankrade och relaterade till tradition och historia skapar en 
djup klyfta mellan de som fattar besluten och de som blir berörda av besluten. Granberg (2003) 
ser svårigheter i den offentliga sektorns försök till att vara mer produktiva och effektiva och 
anpassa sig efter den moderna arbetskraftens behov för att konkurrera på den privata 
marknaden. När den offentliga sektorn skall ut och konkurrera på den fria marknaden, i det 
nya ekonomiska styrsystemet, beskriver Granberg detta som en låtsas marknad (s. 118). Det 
krävs en högre grad av legitimitet i samhället för den offentliga sektorn samtidigt som 
effektiviteten bör öka för att hantera konkurrensen på den fria marknaden. Granberg varnar 



 3 

för en kultur med visioner och värderingar som styrform i den offentliga sektorn. Han menar 
att organisationer som är styrda av lagar, anvisningar och förordningar bör vara försiktiga, då 
de vilar på, som han uttrycker, den grundläggande demokratiska uppfattningen, vilket gör 
dem mindre flexibla än den privata sektorn (s. 132). Han menar vidare att det är positivt att 
den offentliga sektorn decentraliseras, men att det krävs att prioriteringar av resurser och mål 
centraliseras. Utbult (2004) beskriver kommunernas ledarskapsbehov efter ett treårigt 
forskningsprojekt. Kommunens roll har förändrats i takt med samhällsutvecklingen och 
därmed ökar kravet på goda ledare i kommuner för att lyckas. Skillnaden mellan den privata 
och den offentliga sektorn är den systemförståelse som krävs i den offentliga sektorn mellan 
chefer och politiker för att åstadkomma ett bra samspel. Ledarskapet i den offentliga sektorn 
försöker efterlikna det i den privata sektorn vilket i praktiken är svårt att genomföra då de har 
olika kriterier att utgå från. Ledarskapet bör betraktas i den kontext där det är verksamt, det 
vill säga ledarskapet i ett inifrånsperspektiv (s. 49). De förutsättningar som finns för ett 
specifikt ledarskap i offentliga verksamheter innebär inte att det finns begränsningar som 
hämmar ett ledarskap, endast att man bör skilja på det politiska och tjänstemannaledarskapet. 
Vidare beskrivs den offentliga sektorns ledarskap av målkonflikter som utmärkande drag, då 
det är politiker som sätter målen och tjänstemännen som ansvarar för att verkställa dem.  
 

Ledarskapsutbildning 
Enligt Yukl (1998) kan man utveckla ledarskapskompetenser på många olika sätt med hjälp 
av till exempel formellt lärande, utvecklande aktiviteter och personlighetsutvecklande 
aktiviteter. Det finns många skilda definitioner på ledarskap och det som de flesta av dem har 
gemensamt är att ”det är en process genom vilken avsiktliga influenser används av en person 
över andra personer för att guida, strukturera och underlätta aktiviteter och relationer i en 
grupp eller organisation” (s. 3). Ledarskapsutveckling betonar vikten av dels individens 
kompetens som ledare och dels individens kunskaper i ett socialt sammanhang. Hur effektivt 
en ledarskapsutbildning är beror i hög grad på hur den är designad. Det är viktigt att den är 
strukturerad efter den pedagogiska forskningen på hur man lär genom exempelvis olika 
träningstekniker. Det finns enligt Yukl vissa förutsättningar som stödjer denna 
ledarutveckling, och dessa är ledningsgruppen, belöningssystem som uppmuntrar till 
utveckling av förmågor samt kulturella värderingar som stödjer kontinuerligt lärande.  
 
I reviewartikeln ”Anglo-American forms of management education: A practice-theoretical 
perspective”, av Korpiaho, Päiviö och Räsänen (2007), identifierade man olika former av 
ledarskapsutbildningar baserade på tre tidskrifter om ledarskapsutbildningar, The Academy of 
Management Learning & Education, The Journal of Management Education och Management 
Learning. De utgick från antagandet att ledarskaputbildningar är en praktisk aktivitet och de 
valde att fokusera på frågorna vem, hur, vad och varför som komplement till forskningen om 
exempelvis utbildningstekniker och programinnehåll. De menar att det mest insiktsfulla sättet 
att bedöma ledarskapsutbildningar är genom att fokusera på dessa frågor; 

• Vem blir utbildad och av vem? Anpassning för individens behov och hur utbildaren 
lämpar sig för individen. 

• Hur skickligt är utbildningen genomförd? Vilka strategier och taktik används? 
• Vad är det som skall åstadkommas av utbildningen? Man bör titta på möjligheterna i 

organisationerna, ur ett socialt och politiskt sammanhang. Då de som deltar i en 
ledarskapsutbildning förväntas utveckla och förändra taktisk förmåga, moraliska motiv 
och idéer.  
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• Varför är det försvarbart att sikta mot specifika mål och att använda särskilda verktyg i 
utbildningen? Den moraliska, etiska aspekten bakom målet med utbildningen och hur 
försvarbara är verktygen som används i utbildningen.  

 
De motiv, strategier och idéer samt de etiska aspekterna av målen för användningen av en 
ledarskapsutbildning framkommer genom denna bedömning. När man belyser samtliga 
frågeställningar möjliggör man att redogöra utbildningens värde för individ och organisation. 
Dessa frågor kan även hjälpa dem som jobbar med utbildning att reflektera över sitt arbete. 
De menar vidare att man inte skall stirra sig blind på de traditionella internationella formerna 
av ledarskapsutbildningar, utan det är deltagarnas och utövarnas bedömning av utbildningar 
som är av betydelse.  
 
Lundmark (1998) talar om den pedagogiska grundsynens påverkan på utbildarens värderingar 
och förhållningssätt. En avgränsad benämning på begreppet innehåller de fem aspekterna 
kunskapssyn (epistemologi), etiksyn, människosyn, samhällssyn och synen på den 
pedagogiska situationen. Begreppet etiksyn handlar om de etiska problem som kan 
förekomma inom pedagogiken. De val man gör när man sätter upp mål för utbildningen och 
vems intresse som styr de valen är av etiskt värde och Lundmark understryker att ”dessa 
frågor aktualiserar frågor om makt, påverkan och beslutsrätt. Val av pedagogiska 
verksamheter måste grundas på någon etisk princip, som kan bli föremål för diskussion och 
utvärdering bland olika intressenter” (s. 46). 
 
Lindmark och Önnevik (2006) skriver att ledarskapsutbildningar exempelvis kan vara externa 
eller interna. De externa utbildningarna är oftast generella vilket innebär att de inte är 
skräddarsydda efter organisationens behov. På dessa utbildningar kan det även medverka 
deltagare från andra organisationer vilket skapar tillfällen att få nya intryck och erfarenheter 
samt möjlighet att skapa nya nätverk. De interna utbildningarna formas efter organisationens 
specifika behov och förutsättningar men detta medför att man inte får in nya erfarenheter från 
omgivningen. Wolvén (2000) menar att ”vi ofta överskattar värdet av utbildning och 
underskattar värdet av on-the-job-training” (s. 147). Han menar att det formella lärandet ökar 
då organisationerna lägger ner stora insatser på utbildning. Men det mer informella, dagliga 
lärandet kommer allt mer i skymundan trots att det enligt Wolvén tros ge mer varaktiga 
effekter. Men samtidigt menar Rönnqvist (2001) att rationaliseringar har medfört en ökad 
tidspress vilket kan innebära att förutsättningarna för informellt lärande minskar. 
 
Syftet med att utvärdera en utbildning är dels att man skall lära sig något av investeringen för 
att åstadkomma förbättringar, dels skapa förståelse genom att bedöma positiva och negativa 
inslag. Lundmark (1998) menar vidare att det centrala är om deltagarna och organisationen 
bedömer utvärderingen som relevant och att man får en bild av kunskapsanvändningen i 
praktiken. Lundmark menar vidare att utvärdera en utbildnings effekter görs med fördel efter 
en viss tid, då deltagarna haft möjlighet att använda de nya kunskaperna i praktiken. 
Bedömningen bör då göras på individ- och organisationsnivå för att få olika perspektiv på 
utbildningen. När man talar om utvärdering av en utbildning menar Lundmark (1998) att det 
krävs en systematisk analys där man utreder deltagarnas synpunkter, utförandet av 
utbildningen, resultat och effekter. Man bör då i första hand fråga sig varför utbildningen görs 
innan man beslutar sig för vad och hur man utvärderar. Att en utvärdering är kostsam och tar 
tid är ett problem, dessutom bör den vara avgränsad. Vill man avgränsa och utvärdera, till 
exempel effekter, handlar det om dels kunskapsanvändningen som innebär ändrat 
arbetsbeteende, vilket är individuellt för deltagarna. Och dels om organisatoriska effekter som 
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handlar om eventuella förändringar för medarbetare eller förändrade arbetsrutiner i 
organisationen (s. 127).  
 

Individuella förutsättningar 
Hur man skall få kunskap till handling i en organisation är en av nyckelfrågorna i Pfeffer och 
Suttons (2000) redovisning av flera års fältstudier inom området hur man överbryggar klyftan 
mellan kunskap och handling. Det som får människor att fastna i det förgångna menar Pfeffer 
och Sutton beror på människans strävan efter kognitiv helhet ”de flesta människors strävan 
efter helhet, efter att hålla fast vid äldre kunskaper samt deras försök att undvika information 
som strider mot deras föreställningar” (s. 99). De menar vidare att företagens 
kunskapsanvändning eller som de uttrycker personalens kvalitet inte är beroende på 
individernas duglighet utan denna skillnad ligger i företagens ledningssystem och 
ledarskapsrutiner (s. 18). Rädsla skapar klyftor mellan insikt och handling och denna rädsla 
skapas genom hierarkier och maktskillnader som tydliggörs och förstärks istället för en prägel 
av förtroende och ömsesidig respekt (s. 260). De menar att det behövs en förlåtande miljö, 
inte en felsökande miljö, vilket möjliggör en tänkande istället för en passiv chef. Att skapa en 
kultur där rädsla kan utrotas gör man från toppen och de som har ledare som inger tillgivenhet, 
respekt eller beundran, men inte rädsla, är också de företag som lyckas att omvandla kunskap 
till handling. En annan viktig aspekt är att ledarnas handlande sätter tonen, vilket är 
betydelsen av hur ledarna skapar system och miljöer för kunskapsanvändning (s. 265). 
Organisationens grundfilosofi är betydande och synen på grundvärderingar som vägleder och 
möjliggör kunskap till handling. Är grundvärderingen att en organisation består av människor 
med outnyttjad potential som vill ta ansvar, är felbara och vill ge positiva bidrag till samhället 
skapar man handlingskraft och motivation.  
 
Ruth J. Boaden (2006) fann i sin studie en vanligt förekommande problematik i 
ledarskapsutvecklingsprogram med det tydliga gapet mellan det önskade resultatet och 
prestationen. Arbetsplatsens kontext påverkar i vilken mån deltagarna får möjlighet att 
praktiskt kunna tillämpa de nya kunskaperna genom att avpassa tid till förändringen. Det 
innebär att den personliga utveckling som förväntas komma till stånd i relation till en 
förändring av tjänsten är en olöslig länk. För att uppnå en långsiktig förbättring och ett 
resultat av ledarskapsutbildningen, menar Boaden att det inte är möjligt utan att den ena 
termen, personlig utveckling, påverkar den andra, förändring av tjänsten. Även denna studie 
betonar således vikten av ett utökat handlingsutrymme för att man skall kunna få några 
effekter av de investeringar man gjort på utbildning. Detta påvisar också hur betydelsefullt det 
är att utvärdera utbildningar för att kunna komma fram till vad man åstadkommit och vad som 
skulle kunna göras bättre till nästa gång. Detta talar även Lundmark (1998) om när han ställer 
upp två villkor för att en ledarskapsutbildning verkligen skall ge en effekt och att det skall 
leda till att den nya kunskapen används i praktiken. Det första är att individen lär sig något av 
utbildningen och för det andra att sedan ha handlingsutrymme för att praktiskt kunna tillämpa 
denna kunskap i sin arbetssituation.  
 

Organisatoriska förutsättningar 
Begreppet lärande organisation beskriver de förutsättningar som behöver finnas i 
organisationen för att skapa goda villkor för individens lärande. Otto Granberg (2003) tar upp 
en mängd definitioner för begreppet lärande organisationer varav en är följande ”Den 
organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tillvaratar 
detta lärande och som nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att påverka och 



 6 

anpassa sig till omvärlden” (s. 270). Han resonerar kring detta begrepp, vilket används allt 
flitigare i organisatoriska sammanhang och menar att det inte kan existera någon icke lärande 
organisation. Det finns alltid ett potentiellt lärande i alla sammanhang och på olika plan men 
att åstadkomma det lärande som organisationen eftersträvar och önskar är beroende av till 
exempel företagets kultur eller organisationens struktur. Om strukturen eller kulturen inte 
främjar lärandet som vill åstadkommas, uppnås heller inget lärande. Ellström (1996) menar att 
det finns ett antal förutsättningar och hinder för lärande i arbetet. Han framhåller vikten av ett 
kontinuerligt samspel mellan individens och verksamhetens utveckling, vilka påverkar 
varandra. En annan förutsättning för att öka lärandet i organisationen är att skapa ett 
handlingsutrymme. Ellström menar att handlingsutrymme är ”de olika grader av frihet som 
individen har vad gäller val och tolkning av uppgifter och mål, metoder för att lösa dessa 
samt värderingen av de resultat man uppnår” (s. 24). Lundmark (1998) menar att de negativa 
effekter som kan uppstå efter en utbildning ofta handlar om deltagarnas handlingsutrymme. 
Han menar vidare att utvärderingar har visat att deltagare vid vissa tillfällen har uppfattat en 
sådan frustration och besvikelse att de överväger att byta arbete. Dels över sin arbetsplats då 
de inte kan använda sina nya kunskaper och dels över utbildningen då ”det redovisades ju 
aldrig vilka idealiska förutsättningar som måste föreligga för att det utlärda skall fungera i 
praktiken” (s. 128).  
 
Ellström (1992) beskriver vad som utmärker en organisationskultur som stödjer 
utvecklingsinriktat lärande som: 

• en betoning av handling, initiativ och risktagande; 
• en tolerans för olikheter i uppfattningar, osäkerhet och felhandlingar; 
• en betoning av och uppmuntran till reflektion över och kritisk prövning av den egna 

organisationskulturen - särskilt de vedertagna ”sanningarna” om vad som är naturligt, 
möjligt och önskvärt att göra (s. 98). 

 
Dessa förutsättningar påverkar möjligheterna till lärande genom att de inverkar på hur 
individen uppfattar sitt subjektiva handlingsutrymme. Ellström beskriver vidare de hinder han 
anser finns och även de förutsättningar som krävs för lärande. Han menar att det inte 
nödvändigtvis är någon nackdel att målen inte är precisa eller klart formulerade, utan hävdar 
snarare att deras vaghet kan vara ett villkor för lärande och handling. Det på grund av att 
målen kan vara så oklara att de omöjligt kan styra det handlande man eftersträvar. De kan 
istället formuleras under handlandet och är ett erfarenhetsbaserat lärande där man reflekterar 
över handling. Organisationens mål är av betydelse då det påverkar individernas motivation 
och känslomässiga engagemang.  
 
Parmander (2005) menar att ett vanligt tillvägagångssätt inom offentliga organisationer är att 
de föreslagna åtgärderna kommer från en högre organisatorisk nivå och sedan skall 
genomföras och implementeras i verksamheten. Detta leder oftast inte till det förväntade 
resultatet då direktiven saknar mening för dem som skall genomföra dem. När de anställda 
känner att de inte har kontroll över situationen och inte får vara med i beslutsprocessen får de 
svårt att se meningen med förändringsarbetet vilket påverkar motivation och 
arbetstillfredsställelse. 
 
Det kan också skapas ett organisatoriskt lärande då individer och grupper får möjlighet att 
utvecklas. Organisationens lärande kännetecknas enligt Senge (1996) av fem faktorer; 

• Systemtänkande eller helhetssyn vilket innebär att alla har en förståelse för att 
individen, organisationen och dess omvärld påverkar varandra.  
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• Teamutveckling, det vill säga att man skall utvecklas tillsammans som grupp och på så 
sätt få ett bättre resultat. Man vill skapa ett lärande som medverkar till att 
gruppkompetensen blir större än individens kompetens. Detta kräver kommunikation 
för att skapa förankring, legitimitet, enighet och motivation. 

• En gemensam och delad vision medverkar till att man utvecklar det egna tänket, och 
man ifrågasätter det traditionella tänket och uppmärksammar brister i organisationen. 
Detta arbete stärker individernas och organisationens identitet vilket ökar 
motivationen i organisationen.  

• Modeller för att utveckla tänkande, det vill säga att man skapar forum inom 
organisationen där man tillåts dela med sig av sina åsikter och idéer för att på så sätt 
reflektera över antaganden och förutsättningar. 

• Personlig mognad, det vill säga att man vill att individerna på ett objektivt och 
prestigelöst sätt skall reflektera över sin egen situation för att tydliggöra sina egna 
åsikter och visioner. Detta är ett sätt för individen att växa in i organisationen genom 
att utveckla sig själv. 

 
Axelsson (1996) menar att ett individuellt lärande inte behöver betyda ett organisatoriskt 
lärande och tvärtom då individuell kompetens inte är detsamma som organisatorisk 
kompetens. Men han beskriver vidare att det finns likheter mellan individuellt och 
organisatoriskt lärande då följande förutsättningar krävs för de båda; 

• Båda behöver uppleva ett behov av och intresse för ny information. 
• Båda behöver utrymme och tid för reflektion. 
• Båda behöver möjligheter att dra slutsatser och pröva nya insikter.  

 

Effekter 
Definitionen på effekter kontra resultat anser Lundmark (1998) bör åtskiljas när man talar om 
utvärdering av en utbildning. Med effekter avses den följdverkan som kan studeras på lång 
sikt i en organisation. Effekterna kan indelas i individuella respektive organisatoriska. Med 
individuella effekter avses kunskapsanvändning samt ändrat arbetsbeteende. Organisatoriska 
effekter innebär förändrad arbetssituation för medlemmar i organisationen som följd av en 
utbildning samt förändringar i arbetsrutiner för samtliga medlemmar i organisationen. 
Organisatoriska effekter innefattar också en utvärdering av det handlingsutrymme som 
eventuellt påverkats som en följd av utbildningen och har stor betydelse för 
kunskapsanvändningen. Resultat är kopplat till den direkta behållningen av en utbildning som 
är relaterad till individ och kurs. Det kan röra sig om en utvärdering av kursen och 
individernas attityd och behållning till den.  
 
Effekter menar Lundmark (1998) kan härledas till positiva önskvärda och negativa icke 
planerade effekter i en organisation. Det är väsentligt att utvärdera dessa då det kan ge svar på 
de organisatoriska förutsättningarna i form av deltagarnas handlingsutrymme. En utbildning 
kan leda till icke förväntade effekter som att deltagare väljer att säga upp sig då de upplever 
att de inte kan använda de nya kunskaperna i den organisation de är verksamma. Det kan 
skapa en djup misstro till dels utbildningar samt förutsättningarna i organisationen. För att 
bedöma detta krävs en helhetssyn som kan möjliggöra en beskrivning av bakomliggande 
orsaker till önskvärda och icke önskvärda effekter. 
 
En effekt av personalutbildning är i allmänhet att medarbetarna känner sig mer knutna till 
organisationen då investeringen inte bara ger organisationen mer kunskap, vilket leder till en 
ökad lönsamt, utan även ökar individens motivation då de känner sig uppmärksammade av sin 
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arbetsgivare (Lindmark & Önnevik). Andersson (2000) menar att kompetensutveckling i 
första hand handlar om att organisationen skall öka sin konkurrensförmåga och därigenom 
förbättra effektivitet och lönsamhet. Kapitalet är inte längre den viktigaste faktorn till 
framgång utan de anställdas kompetens. Detta konstaterande är angeläget att tänka på då de 
många 40-talisterna inom en snar framtid kommer att gå i pension och det då blir allt viktigare 
att kunna profilera sig som en bra arbetsgivare för att konkurrera på arbetsmarknaden. 
Robbins och Judge (2007) tror inte att det kommer att hjälpa med en bra lön och andra 
fördelar utan man måste hitta på nya innovativa vägar att gå för att knuta arbetskraften till sig 
och då kanske utbildning och utveckling är en av dem. Andersson (2000) menar att 
personalutbildning i allmänhet har flera funktioner. Det kan ses som en socialiseringsprocess 
där man lär sig normer och förhållningssätt som är specifika för organisationens kultur. På 
samma gång överförs den kunskap som finns hos den befintliga personalen till de nyanställda, 
en så kallad reproduktiv funktion. En annan funktion är att den kan medför ekonomiska 
fördelar då humankapitalet i organisationen ökar vilket är en viktig investering. Den 
reproduktiva funktionen är angelägen att tänka på i dagens organisationer med tanke på den 
stora mängd kompetens som kommer att försvinna med 40-talisterna, om man inte tar vara på 
den. De sitter inne med värdefulla kunskaper som måste överföras på den nya arbetskraften.  
 
Ellström (2005) beskriver begreppet effekt som en förändring av kunskaper, färdigheter, 
attityder eller beteenden vilka kan framträda på kort eller lång sikt; vara generella eller 
uppgiftsspecifika; avsedda eller icke-avsedda; önskvärda eller icke-önskvärda. I sin 
studie ”Kompetensutveckling på arbetsplatsen. Förutsättningar, processer, effekter” sökte han 
bland annat svar på hur man kan definiera och mäta effekter av kompetensutveckling. Han 
visar då på en indelning av effekter i fyra olika nivåer; 

• Deltagarnas inställning till utbildningen och dess resultat. 
• Individuella effekter i form av förändrade attityder eller nya kunskaper och färdigheter. 
• Individuella effekter i form av förbättrad arbetsprestation. 
• Organisatoriska effekter som exempelvis förbättrade arbetslags prestationer.  

 
Han förklarar att man skall vara försiktig att bedöma en utbildning efter de två första nivåerna 
då man genom att se positiva effekter på nivå ett och två inte kan dra slutsatsen att man även 
fått det på en högre nivå. De två högre nivåerna är de mest kvalificerade och svåra att uppnå 
men är det mest seriösa sättet att göra en bedömning av utbildningens effekter.  
 
Ellström och Nilsson (1997) beskriver olika typer av organisatoriska effekter där utbildningen 
är en mekanism för ett antal faktorer. Han menar att det bland annat kan ge; 

• Ekonomiska effekter genom minskad personalomsättning, nöjda kunder och ökad 
kvalitet.  

• Symboliska effekter, dels inåt med motiverad personal och dels utåt genom att kunder 
och ledning får ett ökat förtroende.  

• Organisatoriskt lärande är en effekt där lärande, kunskapsanvändning och utbildning 
lyfts upp och belyses av organisationen som något positivt.  

 

Summering 
Helhetsbilden vi sammanfattar från valda temaområden och väljer ut som det väsentliga i vår 
undersökning bildar utgångspunkt för tolkning och analys av de resultat som framträder i 
studien. Dessa teman och deras inbördes koppling har vi illustrerat i en figur nedan (Figur 1). 
Fyra av temaområdena kommer i analysen att betraktas utifrån temat Den offentliga sektorn 
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som kontext och dess påverkan på individuella och organisatoriska förutsättningar och 
effekter. 
De övriga temaområdena skildrar följande;  

• Ledarskapsutbildning beskriver en identifiering av hur man kan bedöma utbildningar 
och en fördjupad förståelse om frågeställningar kring syfte och mål med utbildningar. 
Teorin skildrar också olika slag av utbildningar och dess specifika behov och 
förutsättningar. 

• Organisatoriska förutsättningar skildrar den lärande organisationen och organisatoriskt 
lärande i form av handlingsutrymme och organisationsstrukturer. 

• Individuella förutsättningar skildrar kunskapsanvändningen i form av hinder, 
möjligheter och subjektivt handlingsutrymme. 

• Organisatoriska och individuella effekter skildrar vad begreppet effekt innebär samt 
hur man utvärderar och bedömer dessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Sambanden mellan; ledarskapsutbildning, individuella förutsättningar, organisatoriska 
förutsättningar och organisatoriska och individuella effekter, utifrån den offentliga sektorn som 
kontext. 
 

Metod 

Kontext 
Vi valde att studera en västsvensk kommun då de under 2005 fattade beslut om att genomföra 
ett ledarskapsprogram med visionen, ”ett levande och kommunikativt ledarskap i kommunen!” 
Programmet utgjorde en viktig del i marknadsföringen och skulle skapa intresse och attraktion 
för att arbeta inom kommunen. Informationen om kommunens ledarskapsprogram baserades 
främst på samtal med insatt personal på Personalförvaltningen samt material från denne 
rörande kommunens ledarskapsprogram för enhetschefer. Huvudsyftet med 
ledarskapsprogrammet var att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap och utvecklas i 
rollen som ledare. Programmet skulle ge ett sammanhang och en röd tråd till stöd för 
beslutsfattarna och byggde på idéer om den lärande organisationen med ett ömsesidigt ansvar 
för lärande och utveckling. 

Offentliga sektorn som kontext 

 
 Ledarskapsutbildning 
    (Syfte och mål) 

Organisatoriska förutsättningar 
(Lärande organisation/ 
Organisatoriskt lärande) 

Individuella förutsättningar 
   (Kunskapsanvändning) 

 Organisatoriska  
& Individuella 

Effekter 
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De två skilda förvaltningar inom kommunen som medverkade i studien hade det gemensamt 
att man deltagit i utbildningen ”Konsultativt ledarskap och chefsverktyg” vilken var en av 
delarna i det ledarskapsprogram man genomförde. Det fanns en viss skillnad i 
utbildningskonceptet mellan de två förvaltningarna då en av dem dels genomgått en 
strukturell förändring och dels genomgått ett helt ledarskapsprogram med tre skilda 
utbildningar. Den andra förvaltningen hade endast genomgått en del av programmet, närmare 
bestämt ”Konsultativt ledarskap och chefsverktyg”. Ledarskapsprogrammet erbjöds till chefer 
på enhetschefsnivå inom organisationen. Det konsultativa ledarskapet är ett ledarbeteende 
som går ut på att ställa frågor snarare än att ge svar för att låta medarbetarna själva komma 
fram till lösningarna. Detta förhållningssätt skyddar ledaren mot överbelastning, omvänd 
delegering och felaktiga förväntningar och det man vill skapa är att grupperna utvecklas till 
självplanerande grupper som själva lägger upp och planerar sin verksamhet (Ekstedt & 
Jönsson, 2005). Genom utbildningen fick enhetscheferna ett antal verktyg som skulle hjälpa 
dem i sitt arbete med att införa självplanerande grupper i sin verksamhet. De verktyg vi 
omnämner är dels APT, arbetsplatsträffar, och dels ALT, arbetslagsträffar. Förvaltningarna 
håller även på att införa balanserade styrkort och nyckeltal som komplement till 
ledarskapsprogrammet.  
 

Metodiskt tillvägagångssätt 
Vårt syfte med undersökningen var att belysa vilka individuella respektive organisatoriska 
förutsättningar som påverkar de individuella respektive organisatoriska effekterna av 
ledarskapsutbildning i den offentliga sektorn. För att få svar på våra frågeställningar samt 
skapa oss en djupare förståelse, genom att sätta oss in i hur deltagarna upplevt 
ledarskapsutbildningen, använde vi oss av en kvalitativ metod. Användningen av en kvalitativ 
metod medverkade även till att vi fick synpunkter från intervjupersonerna som inte kommit 
fram genom en kvantitativ metod. Den kvalitativa analysen kan enligt Starrin och Svensson 
(1994) ses som en företeelse-, egenskaps- och innebördssökande analys. Den så kallad FEI-
sökande analysen urskiljer variationer, strukturer och/eller processer i den funna företeelsen, 
egenskapen eller innebörden. Hartman (2004) menar att vid användandet av en kvalitativ 
metod vill man skapa en förståelse för hur människor uppfattar världen runt omkring. Deras 
uppfattningar kan inte göras mätbara utan det är forskarens uppgift att tolka dessa 
uppfattningar och beteenden i analysen för att på så sätt bilda sig en förståelse. 
 

Urval av respondenter 
I vårt arbete med att finna en intresserad samverkanspartner till vår undersökning tog vi 
kontakt med Personalförvaltningen på kommunen för att diskutera ett eventuellt samarbete. 
Vi kom på så sätt i kontakt med en person som varit med om att ta fram ett ledarskapsprogram 
för kommunens chefer. Vi fick på detta sätt kontakt med en annan person som arbetade på en 
av förvaltningarna som genomgått detta ledarskapsprogram. Dessa två hade nyligen 
genomfört en enkätundersökning på förvaltningen för att utvärdera den utbildning som 
enhetscheferna genomgått och föreslog att vi skulle genomföra en djupare intervjustudie av de 
anställdas uppfattning av utbildningen.  
 
I urvalsprocessen valde vi att inrikta oss på en specifik grupp av enhetschefer som påbörjade 
utbildningen under hösten 2006. Dels för att det var en blandning mellan två förvaltningar, 
dels för att de haft drygt ett år på sig att implementera de verktyg de fick genom utbildningen 
och därför hade lättare för att se eventuella effekter av denna. Vi kommer hädanefter att kalla 
de två förvaltningarna Förvaltning A respektive Förvaltning B. Av dem som deltog i 
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utbildningen under hösten 2006 var fyra från Förvaltning A vilket resulterade i att vi valde att 
genomföra intervjuer med dessa samt fyra från Förvaltning B. Urvalet på Förvaltning B kom 
sig naturligt då dessa fyra var de enda återstående på förvaltningen efter utbildningen. Av 
dessa åtta intervjupersoner var sex kvinnor och två män och de hade mellan två och 30 års 
erfarenhet av ledarskap. I ett senare skede bestämde vi oss för att även genomföra en intervju 
med förvaltningschefen på Förvaltning A, då vi ville förstärka vår förståelse ytterligare. 
 
En person på Förvaltning B agerade som vår dörröppnare och tog kontakt med respektive 
förvaltningschef och presenterade vår undersökningsidé. En dörröppnare är vanligt 
förekommande hos etnografer och är enligt Hammersley och Atikson (1996) individer som 
har tillgång till information och kontakt med personer i nyckelpositioner, med andra ord 
någon som hjälper oss forskare att få kontakt med rätt personer inom organisationen. 
Förvaltningscheferna tog i sin tur kontakt med de utvalda intervjupersonerna för att 
introducera vårt arbete och syftet med detta. Vi skickade sedan ut ett brev där vi presenterade 
oss själva och vårt undersökningssyfte (Bilaga 1). Efter detta ringde vi personligen upp alla 
intervjupersoner och bokade in tid och plats för intervju. 
 

Datainsamling 
Den insamlingsmetod som användes var intervjuer och dessa var semistrukturerade där 
frågorna var öppna för att inte styra intervjupersonen utan låta denna få mer utrymme för att 
fritt lyfta fram sina åsikter (Dyer, 1995). Vid utformningen av vår intervjuguide utgick vi från 
de teman som vi tagit fram genom vår teoretiska referensram och som vi ansåg var av vikt för 
att få svar på våra frågeställningar. Dessa teman var Den offentliga sektorn som kontext, 
Ledarskapsutbildning, Individuella förutsättningar, Organisatoriska förutsättningar och 
Effekter (Bilaga 2) och de baserades dels på vår förförståelse och dels på litteratur och 
forskning på området. 
 
Till vår hjälp under intervjuerna hade vi en mp3-spelare för att spela in det som sades under 
intervjun. Detta för att vi skulle kunna lägga vår koncentration på att lyssna och ställa 
relevanta följdfrågor till intervjupersonen. En av oss hade huvudansvaret för intervjun, medan 
den andre antecknade samt tillade eventuella följdfrågor för att vi inte skulle missa viktiga 
detaljer. Tidsmässigt varierade intervjuerna mellan 35 och 53 minuter och genomfördes i de 
flesta fall i en konferenslokal i anslutning till intervjupersonernas arbetsrum. I två av fallen 
genomfördes dock intervjun på personens arbetsrum och i ett fall utanför intervjupersonens 
arbetsplats. 
 
Innan intervjuerna informerade vi intervjupersonerna om att deras medverkan var frivillig och 
att de när som helst under intervjun fick avbryta eller välja att inte svara på en specifik fråga. 
Vi betonade även att materialet skulle behandlas anonymt och frågade sedan om det var 
möjligt för oss att spela in intervjun och detta fick vi tillåtelse att göra vid 8 av 9 intervjuer. 
Vid en intervju fick vi följaktligen använda oss av papper och penna och vi kommer därför 
inte att använda oss av några citat från denna person i presentationen av resultatet. Emellertid 
kommer dessa anteckningar finnas med som stöd i resultatet samt i vår diskussion, men då i 
mer resonerande form.  
 

Databearbetning 
Vi började vår bearbetning med att skriva ut våra bandinspelningar från intervjuerna. Vi valda 
därefter att kategoriserade de svar vi erhållit utifrån de teman som vi utgått från i vår 
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teoretiska referensram, det vill säga Den offentliga sektorn som kontext, 
Ledarskapsutbildning, Individuella förutsättningar, Organisatoriska förutsättningar och 
Effekter. Denna rensning medförde att vi lättare kunde se eventuella mönster i det material vi 
fått. 
 

Analysmetod 
I vår analys utgick vi från de fem temaområden som vi använt i såväl den teoretiska 
anknytningen som resultatredovisningen. Vi jämförde därpå våra insamlade empiriska data 
med vår teoretiska anknytning och tolkade därmed resultatet. 
 

Litteratursökning 
Vi började vårt förarbete med att söka och läsa relevant litteratur för att få inblick i ämnet. Vi 
använde oss av sökord som den offentliga sektorn, ledarskapsprogram, kompetensutveckling, 
lärande, kunskapsanvändning, förändringsarbete samt effekter. Utbudet av litteratur inom vårt 
problemområde såg vi som stort då detta fenomen kan ses från flera perspektiv där pedagogik, 
psykologi, sociologi och organisationsteori bara var några. Vi använde oss av de befintliga 
databaser som fanns tillgängliga på Högskolebiblioteket i Halmstad och på Internet för att få 
tag på litteratur och artiklar. Vi hade även användning av referenslistor i facklitteratur och 
tidigare uppsatser inom området.  
 

Metoddiskussion 
 
Etiska överväganden 
Enligt de forskningsetiska principerna antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (VR 2002) skall forskning bedrivas kring faktorer som kan komma att 
förbättra människors livsvillkor och höja medvetenheten kring hur man på ett rikare sätt kan 
tillvarata de mänskliga resurserna. I vår uppsats hade vi som syfte att öka förståelsen för 
chefernas uppfattning kring lärande och kunskapsanvändning och genom detta kunde vi se att 
det kunde komma till gagn för människor inom den offentliga sektorn.  
 
Vi säkrade intervjupersonernas anonymitet genom att ta bort uppgifter som kunde kopplas till 
personerna. I resultat- och analysdelen användes feminin form för alla intervjupersoner, 
oberoende av om de var man eller kvinna med hänsyn till individens konfidentiellitet. Vi 
försäkrade oss om deras förståelse över undersökningens syfte och informerade enligt 
samtyckeskravet att det var frivilligt att delta och att de fick avbryta intervjun om de önskade. 
De forskningsetiska principerna bygger på att forskning skall överväga risker med negativa 
konsekvenser för individen. Det innefattas också av ett informations- och samtyckeskrav från 
deltagaren. 
 
Reliabilitet och Validitet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som kan vara svåra att tillämpa vid en kvalitativ 
undersökning, men Widerberg (2002) skriver att man kan uppnå detta genom att vara både 
saklig och tillförlitlig i sitt arbete. Vad hon menar är att man måste vara noga med att 
dokumentera hur man gått tillväga och förklara sina val och tolkningar, på detta sätt kan 
läsaren bedöma forskningen och dess kunskapsanspråk. 
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Validiteten kan påverkas av att intervjupersonen inte svarar sanningsenligt utan ger svar som 
är vinklade för att till exempel inte kritisera organisationen, en så kallad Social desirability 

vilket innebär att respondenten medvetet eller omedvetet ger det svar som anses vara socialt 
acceptabelt (Dyer, 1995). För att komma runt detta kom vi i tid till intervjuerna och var artiga 
och lyhörda i ett försök att få intervjupersonerna att känna sig avslappnade och besvara våra 
frågor på ett ärligt sätt. Vi såg dock inte vårt ämne som särskilt känsligt och det borde därför 
inte påverka svaren. Vad vi kan vara kritiska mot i vårt eget agerande i denna fråga är att vi 
inte förklarade tydligare att vi inte representerade organisationen utan att det var på eget 
initiativ vi genomförde studien. Att vi använde oss av en så kallad dörröppnare kan medföra 
att vi kom in från fel håll och att de intervjuade då fick uppfattningen av att vi fått ett uppdrag 
av kommunen (Hammersley & Atkinson, 1996). Hade detta kommit fram på ett tydligare sätt 
förmodar vi att intervjupersonerna hade känt sig än mer avslappnade. 
 
Tidsaspekten, det vill säga det faktum att programmet genomfördes ett år tidigare, kunde till 
viss del påverka intervjupersonernas minne av sina upplevelser av utbildningen. Thurén (1986) 
framhåller att uppgifterna blir mindre tillförlitliga ju längre tid som gått sedan en händelse 
inträffade. Detta på grund av att man glömmer, omformar händelseförlopp, lägger till detaljer 
eller blandar ihop händelser. Detta ändrade dock inte det faktum att den empiri som samlats in 
var intervjupersonernas egna upplevelser och uppfattningar av utbildningen. Vidare krävs det 
en viss tid sedan utbildningen avslutats för att kunna se vad denna lett till det vill säga vilken 
effekt den fått i form av exempelvis kunskapsutveckling och kunskapsanvändning. 
 
Vi har i efterhand förstått att många av dem som genomgått utbildningen av någon orsak 
slutat sin tjänst i kommunen. Att inte få med deras uppfattningar kan vara en förlust för vår 
förståelse. Har dessa slutat på grund av orsaker som kan härledas till utbildningen med nya 
arbetsformer och högre krav exempelvis? Dock fanns inget i studien som talade för detta 
förutom vissa enhetschefers spekulationer kring olika orsaker.  
 

Resultat 
I resultatredovisningen presenteras empirin utifrån de teman som vi utgår från i vår teoretiska 
referensram, det vill säga Den offentliga sektorn som kontext, Ledarskapsutbildning, 
Individuella förutsättningar, Organisatoriska förutsättningar och Effekter.  
 

Den offentliga sektorn som kontext 
Vi inleder med att belysa hur respondenterna upplever den offentliga sektorn som arbetsplats 
då det är den kontext där de är verksamma chefer. Vi visar hur de uppfattar fördelar 
respektive nackdelar med att vara ledare inom den offentliga sektorn samt redovisar hur de ser 
på denna organisation och hur de beskriver styrning och beslutsfattande. 
 
Samtliga enhetschefer ger uttryck för att de upplever korta avstånd och steg till sin chef. 
Samtidigt beskriver en enhetschef problematiken i sin position med att det är många 
mänskliga led utåt i organisationen. ”Blir det ett problem, så är det så mångas problem hela 
vägen så det räcker inte att jag har en jättebra metod, för det skall förankras i så många 
mänsklig led, vilket kan vara en svårighet i den offentliga sektorn”. 
 
Det framkommer av några chefer att de kan se skillnader som ligger i förvaltningarnas storlek 
då de arbetat i båda förvaltningarna och kan jämföra och se att det inte finns samma möjlighet 
att kommunicera och en naturlighet i att mötas på arbetsplatsen. 
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De är eniga då de uppger att det också finns en tydlighet i chefsleden, ”det är en självklarhet 
att man vänder sig till sin chef i första hand och inte hoppar över ett chefsled”. Andra fördelar 
som framkommer är att de upplever ”bra tänk” och ”familjär anda” och att ”röda siffror inte 
innebär konkurs när man förlorar jobbet”. I den offentliga sektorn ser man också fördelar 
med att det tas beslut som är öppna och kan ifrågasättas, ”Det fattas inga beslut i korridoren, 
man kan motivera och vi behöver inte skygga för besluten”. 
 
Nackdelar som framkommer tydligt och enhetligt är att det är en politiskt styrd organisation 
som är styrd av regler, avtal och ekonomiska faktorer. Som en av intervjupersonerna beskriver 
att ”det hindrar effektiviteten och kundvänligheten”. En annan intervjuperson beskriver sin 
ledarskapsproblematik som ”att DE inte alltid fattar logiska beslut, eftersom det kan ligga 
politik bakom besluten. Jag kan gå ut och lyckas genomföra någonting åt ett håll och sen när 
jag bara har gjort det så kommer det ett nytt beslut åt andra hållet. Min skyldighet är ju att gå 
ut och göra det här också. Och det är klart att jag får väldigt mycket frågor då”. Andra 
nackdelar som framkommer och som de anser påverkar dem negativt som ledare i den 
offentliga sektorn är offentlighetsprincipen, ”man synas som ledare och skall vara så himla 
duktig här i kommunen, om vi som organisation har sagt upp medarbetare som inte kan 
arbeta kvar av naturliga skäl, blir det uppståndelse i media”. En annan intervjuperson 
beskriver ”det man gör och de beslut som man fattar gör man för det skall leda till en 
förbättring och blir det då inte ett önskvärt resultat, så känner man av pressen”. 
 
På tal om styrning och beslutsfattande säger en av de intervjuade att ”… mycket kan man ju 
påverka själv också. Vi kan ju också komma med idéer vad vi tycker”. En annan menar 
att ”det känns ju att man får lämna sina idéer och synpunkter och… lägga upp sin verksamhet 
och det tas omhand, så att säga, av cheferna”. En tredje säger ”det mesta sköter man ju själv 
kan man ju säga, på sin egen nivå. Och sen viktiga saker lyfter man upp till sin chef”.  
 
Fördelar med att arbeta som ledare i den offentliga sektorn; 

• Enhetscheferna uttrycker en tydlighet i chefsleden. 
• Enhetscheferna uttrycker att de i sin position har korta avstånd till förvaltningschefen. 
• De upplever en trygghet då ett dåligt resultat inte innebär ett hot mot deras arbetsplats 

i form av exempelvis konkurs. 
• De känner en samhörighetskänsla då de har liknande värderingar. 
• De uppfattar beslutsfattandet som öppet och möjligt att ifrågasätta. 

 
Nackdelar med att arbeta som ledare i den offentliga sektorn; 

• Det är en politisk styrd organisation vilken hämmar effektiviteten och 
konkurrenskraften. 

• Man upplever en målkonflikt, då det är politiker som beslutar om målen och 
tjänstemännen som skall utföra dem, vilket medför svårigheter att vara tydlig i 
ledarskapet. 

• De upplever att offentlighetsprincipen kan medföra en negativ påverkan på 
ledarskapet. 

 

Ledarskapsutbildning 
De flesta intervjupersonerna har en positivt uppfattningen om utbildningen och de anser att 
det är enkla verktyg som är väl anpassade efter organisationen. De anser att behovet och 
nyttan är stor då utbildningen stärker deras roll som ledare och skapar ett gemensamt synsätt 
på ledarskapet. Man kan även se behovet av nya verktyg ”Behovet och nyttan ser jag i att 
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enheterna fått verktyg, redskap som vi kan använda, vilket sparar tid för mig”. En av 
intervjupersonerna beskriver även behovet av att alla chefer talar samma språk som ”Annars 
är det ju svårt att ha en dialog mellan olika chefsnivåer. Man kan samla tjugo personer och 
fråga vad de står för, alla ger olika versioner och ändå skall vi gå ut och göra en sak”.  
 
Samtliga intervjupersoner anser att det är positivt och viktigt med samarbetet över 
förvaltningsgränserna på ledarskapsutbildningen och att de önskar ett mer strukturerat 
samarbete framöver, ”Förvaltningsövergripande utbildningar är jättenyttigt, man är inte så 
ensam med sin problematik och inte unik med sina problem när man försöker finna lösningar. 
De har samma personalbekymmer och världen var mindre innan, jag förstod deras problem”. 
En annan uttrycker ”Att samarbeta över förvaltningsgränser skulle man kunna göra bättre. 
Det är väldigt lätt och prata med folk men samverkansmöjligheterna som finns har de inte 
utnyttjat till fullo ännu”. Någon anser att man ”Upplevde att det var bra att gå utbildningen 
tillsammans med en annan förvaltning, vi har liknande problem, fick bättre diskussioner och 
tror att det är nyttigt att träffas över förvaltningarna”. 
 
När vi talar om motivet bakom ledarskapsutbildningen får vi lite olika svar. Målet och syftet 
var i många fall oklart innan de började utbildningen men samtliga intervjupersoner anser att 
de är införstådda med det efteråt. De flesta anser att målet är att stärka deras roll i ledarskapet 
och skapa en gemensam syn på ledarskapet. En del förklarar att de vill plocka tillbaka 
ledarskapet från de självstyrande grupperna. Några anser att målet är att skapa mer 
självplanerade grupper vilket skulle resultera i att de fick mer tid till sina arbetsuppgifter, ”Jag 
skulle vilja ha mer information om mål och syfte innan. Jag kanske inte var lika avvaktande 
när jag kom dit då, mer på direkt. Med facit på hand kan jag se att målet och syftet var införa 
självplanerade grupper vi skulle få mer tid till våra arbetsuppgifter. Att grupperna skulle vara 
mer självplanerande”. Någon uttrycker syftet som sådant ”Syftet var att få starkare chefer, att 
utbilda chefer för att våga vara chef och ledare i kommunen. Utbildningens syfte var att 
hjälpa, ge verktyg för att våga vara chef. Verktygen är enkla och anpassade för 
organisationen. Man måste anpassa dessa för sina egna grupper och då kan det vara en 
fördel att ha erfarenhet”. En tredje menar att ”Målet och syftet med utbildningen var att få ett 
verktyg för att utveckla ett mer delaktigt medarbetarskap. Samtidigt som ledarskapet skall 
utvecklas parallellt med det så att man möjliggör att arbetslaget blir mer självplanerade så 
att cheferna får mer tid att titta på utveckling av verksamheten”. 
 
De förslag som framkommer på frågan om förändringar av utbildningen är att de önskar mer 
information innan och mer tid för reflektion efter utbildningen. De önskar också mer praktisk 
övning, mängdträning, efteråt för att använda verktygen och den konsultativa delen. Det 
framkommer också negativa antydningar om att utbildarna och utförandet av utbildningen var 
olika. ”Jag önskar att man fick öva konsultativt ledarskap mer praktiskt, samt en förståelse 
för innebörden av ett konsultativt ledarskap” och ”Skulle gärna se både mer utbildning, 
feedback och återkoppling. Skulle vilja ha mer övning i att använda verktygen” eller ”I 
grunden skulle det ju vara samma utbildning men när vi har pratats vid efteråt så har vi inte 
upplevt det som att det var riktigt samma utbildning. De gav samma information men de tog 
upp olika saker, olika exempel som gör att man uppfattar dem lite olika. Vi har ju bildat oss 
lite egna uppfattningar och kört ihop dem här två och grupperat om oss hur vi skall kunna 
använda det på bästa sätt”.   
 
Flera av intervjupersonerna betonar vikten av att nytillsatta chefer skall gå utbildningen eller 
att de skall ha någon form av internutbildning, för att de skall få samma synsätt på ledarskapet. 
En av dem beskriver ”Dels är det bra för medarbetarna för att då kan man vara säker på att 
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det finns ett visst sätt att bedriva ledarskap hos oss chefer. Man behöver inte bli överraskad om 
man får en ny chef”. En annan talar om att ”Det som är viktigt det är väl att man fullföljer det, 
för att det är ju en relativt stor omsättning på enhetschefer. Får inte alla nya chefer samma 
möjlighet tror jag att det kommer att rinna ut i sanden”. 
 
Fördelarna med ledarskapsutbildningen; 

• Enhetscheferna anser att verktygen de fått i utbildningen är anpassade efter deras 
behov i organisationen. 

• Samtliga intervjupersoner ser behovet och nyttan av ledarskapsutbildningen då de blir 
stärkta i sina ledarroller och utvecklar ett gemensamt synsätt. Några intervjupersoner 
ser också en tidsvinst i sin arbetssituation.  

• Det finns en enhetlig uppfattning kring vikten av att nya chefer får samma utbildning 
för att säkra ledarskapssynsättet och de nya rutinerna i organisationen. 

• Det finns även en enhetlig hög värdering av att utbildningen är 
förvaltningsövergripande, vilket skapar en positiv och ökad förståelse kring lärandet.  

• Samtliga intervjupersoner uppger att de var införstådda med mål och syfte efter 
utbildningen, där övervägande delen av dem var positiva till syftet. 

 
Förslag på förändringar från intervjupersonerna; 

• Mer praktisk träning för ökad kunskap i det konsultativa förhållningssättet som ledare 
och i att använda de nya verktygen rent praktiskt.  

• Mer tid för reflektion och diskussion kring de nya kunskaperna för att få en ökad 
förståelse.  

• Ett strukturerat förvaltningsövergripande samarbete efterfrågas. 
• Några intervjupersoner uttrycker en önskan om ökad förståelse för mål och syfte före 

utbildningens genomförande.  
 

Individuella förutsättningar 
När vi talar om hur de upplever att de kan använda kunskaperna från ledarskapsutbildningen i 
sitt vardagliga arbete anser de flesta att det inte var svårt att applicera det konsultativa 
förhållningssättet, ”tänket”, i organisationen. Det finns dock några som upplever att de 
behöver mer praktisk träning för att lära sig det och hålla det vid liv. ”Att använda 
kunskaperna är svårt, måste tänka till i det coachande ledarskapet. Det skall inte falla i 
glömska, jag får stå på mig och ligga på mina grupper att jag visar att följer upp det. Att jag 
återkopplar för att visa det”. Samtliga intervjupersoner använder också verktygen APT och 
ALT i sina grupper men några upplever det svårt att använda de fullt ut på grund av 
resursbrist. De tvingas att modifiera och anpassa verktygen efter sin arbetssituation, ”Vi har 
tillräckligt med tid för att införa de nya kunskaperna men säger att det som är problematiskt 
är i så fall att få till det ordentligt ute i arbetsgrupperna. Det kräver en hel del planering. 
Utbildaren sa att det är bara till att stänga, om man jobbar på ett företag som har produktion 
så kanske man kan göra det”.  
 
Några uttrycker också att de önskar mer krav uppifrån för att använda de nya kunskaperna. 
Någon känner ”Inga krav uppifrån som känns starkt, därför har vi satt det på oss själva”. En 
annan anser att ”Vi kan inte vara ansvariga att det är självbärande, de måste fortsätta att 
diskutera detta annars börjar vi jobba med de gamla grejerna. Det är viktigt att 
förvaltningscheferna gör det, det krävs att det auktoriseras av dem”. Någon menar även 
att ”Det ställer krav på oss som ledare, den här ledarskapsutbildningen. Det ställs också krav 
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på att vi skall fullfölja det som vi lärt oss, vilket jag tycker är bra” och att ”Det finns vissa 
krav inom kommunen, endast att man skall vara lojal och komma i tid”. 
 
En av intervjupersonerna beskriver problematiken med att använda sig av de nya kunskaperna 
som: ”Det finns alltid kulturer som är svåra att bryta, även om man kunde tro att 
medarbetarna skulle tycka att det var bra och positivt med större frihet och ansvar och själva 
leda sina möten och följa upp, så är inte alla intresserade av det” och att ”De 
förutsättningarna som behövs för att chefer skall våga är att man i kommunen inte är van vid 
kulturen att tillåta sig göra fel ibland. Man har ett synsätt att det är tryggt och bra i ett 
kollektiv. Man är inte så van vid att stick ut och stå själv över ett beslut”. 
 
Några menar också att de kan se att organisationen har förändrats sedan 
ledarskapsutbildningen. En av intervjupersonerna beskriver att det har hänt väldigt mycket 
organisatoriskt som: ”Vår förvaltningschef jobbar på att tydliggöra chefskapet. Förut så var 
det ju ekonomer, personalsekreterare och en hel del massa andra som gick in och då försvann 
ju min möjlighet att bedriva arbetsledarskap”. Andra förändringar de kan se är ”Det har blivit 
en röd tråd och vi har inte jobbat så tydligt med mål och visioner tidigare. Då fanns det ingen 
uppföljning och ifrågasättande. Trycket är större idag och då ökar kraven på chefer, vilket 
kan vara en orsak till att vissa slutar”. Alla har inte problem med kraven utan menar ”Jag 
tycker om krav och tydlighet från förvaltningschefen. Jag tycker inte det är obehagligt att gå 
ut till min personal att säga obekväma saker, om jag vet varför jag skall göra det och på 
vilket sätt”. 
 
På frågan hur de upplever att utbildningen påverkat deras sätt att hantera arbetsuppgifterna 
tycker de flesta att de blivit stärkta i sin ledarroll.  De ser att de kan använda de nya verktygen 
ute i grupperna och många upplever att de får mer tid över till andra arbetsuppgifter. Några 
förklarar också att de har tagit egna initiativ, satt mål och egna krav på sig själva, ”Vi kom 
fram till att det skulle rinna ut i sanden om vi inte samlar ihop hur vi skulle använda idéerna”. 
Någon kan se att ”Ledarskapsutbildningen har påverkat mitt sätt att hantera arbetsuppgifter 
genom att det är lite mer okej att få sitta mer med utveckling, då grupperna klarar sig själva 
och gör mer själva. Jag behöver inte vara lika tillgänglig”. En annan tycker att ”Jag har haft 
mest användning av delen med grupputvecklingssamtal och hur man tar olika människor. 
Med hjälp av nulägesanalys om gruppens möjligheter, svagheter och styrkor kom det fram 
saker som gruppen inte tidigare hade tänkt på, men som jag som enhetschef försökt att säga”. 
 
Kunskapsanvändning; 

• Samtliga enhetschefer anser det enkelt att använda det konsultativa förhållningssättet i 
sitt arbete men uttrycker dock ett behov av mer praktisk träning.  

• Några enhetschefer anser att de själva tar ansvar för att använda de nya kunskaperna, 
de sätter kraven på sig själva. 

• De flesta av intervjupersonerna anser att det nya konsultativa synsättet genomsyrar 
hela organisationen då den arbetar för att skapa förutsättningar till 
kunskapsanvändning.  

• Några upplever att de nu arbetar tydligare mot mål och visioner i organisationen, 
vilket ger dem en styrka i ledarskapet. 

 
 
 
 
Öka förutsättningarna för kunskapsanvändning; 
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• Det finns olika förutsättningar för användandet av de nya verktygen på grund av de 
skillnader som finns i verksamheternas struktur. Det som saknas är system och miljöer 
för att få kunskap till handling fullt ut i organisationen. 

• Det saknas förutsättningar för praktisk träning i det konsultativa förhållningssättet. 
• Några enhetschefer uttrycker att ansvaret på kunskapsanvändningen ligger på en högre 

nivå. Det krävs att det auktoriseras och ställs krav för att de inte skall bli passiva i 
kunskapsanvändningen.  

 

Organisatoriska förutsättningar 
Intervjupersonerna beskriver hur de uppfattar organisationens sätt att tillvarata deras 
erfarenheter, kunskaper och synpunkter med både positiva och negativa uttryck, ”Man får bra 
gehör från förvaltningschefen, vi får vara med och driva många frågor som berör oss. Vi får 
vara med och påverka. Vissa saker man skulle vilja få igenom, men politiska och ekonomiska 
hinder. Jag tycker man lyssnar väl”. En annan säger ”Det är det vi vill förbättra. Även om vi 
säger att människorna är den viktigaste resursen, så är det svårt att efterleva det i praktiken. 
En del i detta arbete är ledarskapsutbildningen, för att de själva skall bli bättre på att leda 
arbetslagsträffar, samverkansavtalet är botten i detta, för att hitta de strukturerna för är för 
att fånga upp deras synpunkter”. En av de intervjuade förväntar sig inte att arbetsgivaren skall 
ta tillvara på dennes kunskaper. Intervjupersonen kan också uppleva att man inte blir hörd, 
men att det är beroende på i vilket läge man befinner sig, ibland går det, ibland inte och då 
tappar man motivationen. Det kommer även upp att man önskar ett samarbete enhetschefer 
emellan och att när det kommer in nya, unga chefer, får möjlighet att lära av varandra ”om 
man lyckas att de kan hjälpa mig lite grann med det så kan jag hjälpa med min erfarenhet 
ifrån ledarskap”.  
För att tillvarata de kunskaper man får från utbildningen håller man i Förvaltning B på att 
skapa en pärm, där man samlar alla verktyg, för att underlätta användandet av kunskaperna. 
Detta för ”att vi är jättedåliga på, totalt sätt så kanske, att följa upp och ta till oss och 
verkligen använda det. Och det bestämde vi redan då här att vi skall verkligen använda detta, 
att inte bara låta det bli en pappersprodukt nu”. 
 
De flesta upplever det som väldigt positivt att det satsas på dem som chefer genom 
ledarskapsutbildningen. De upplever att organisationen, deras chefer, följer upp och 
intresserar sig för detta arbete, ”Förvaltningschefen har ju inte bara hittat på detta och sedan 
struntar i det, utan är ju verkligen aktiv och kräver ju utav oss att vi visar vad vi håller på 
med. Många gånger är det ju så när man går på kurser, så händer ingenting sen, det är ingen 
som bryr sig, utan då har man skickat en människa på kurs och så är det bra med det. Jag 
tycker det är viktigt att det förväntas något av mig efter avslutad utbildning”. De kan även se 
att om man inte uppmärksammar arbetet neråt är det lätt att det inte genomförs ”Genom att 
inte tala om det sanktionerar att det inte skulle vara viktigt att genomföra det ”. Flera betonar 
betydelsen av uppföljning och engagemang från cheferna ”jag tror att det är viktigt att man 
har en uppföljning… att cheferna engagerar sig… vidare så att säga” hon tillägger ”att de vet 
vad det är frågan om och att dem visar intresse och följer upp och kräver lite tillbaka”.  De 
håller i nuläget på att ta fram balanserade styrkort och nyckletal vilka kommer att användas 
som en kontroll, vilket de ser som bra ”varför mäta något som vi inte behöver mäta”. 
 
Några anser att det finns hinder i deras verksamhet i att använda de nya kunskaperna genom 
att det inte finns tillräckligt med resurser i form av tid, ekonomi och struktur ”Det krävs 
resurser, både i form av tid och ekonomiska, för att öka förutsättningarna av de nya verktygen. 
Man måste t ex. anpassa arbetstid för ALT då arbetsgruppen är spridd, detta blir kostsamt”. 
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Trots att verktygen är enkla och anpassade för organisationen måste man anpassa dessa efter 
sina egna grupper ”det som är problematiskt i så fall är väl kanske att få… få till det 
ordentligt ute i arbetsgrupperna…”. Man måste alltså anpassa arbetstiden för att kunna utföra 
ALT möten, detta på grund av att arbetsgruppen är spridd på flera arbetsplatser.  De jobbar 
därför inte exakt som utbildningen förespråkar, ”det fungerar ju inte överallt”. Men inom 
organisationen är man medveten om att man inte tillämpar den nya verktygsmodellen till 100 
procent, man ställer inte de kraven och har inte som ambition att göra det. De vill gärna se 
både mer utbildning, feedback och återkoppling samt mer övning i att använda verktygen.  
 
Samtliga enhetschefer uppger att de inte har varit delaktiga i framtagandet av utbildningen, 
utan det har förvaltningschefen gjort tillsammans med utbildarna, ”detta har ju kommit 
uppifrån och är presenterat att det här skall ni gå”. En intervjuperson förklarar det vidare 
som ”Vi kunde se att behovet av de här ledarskapsutbildningarna fanns, fast än vi inte kunde 
precisera vad det var vi behövde, men förvaltningschefen har väl sett vilket behov vi hade 
totalt i förvaltningen”.  
 
Det framkommer att kulturen kännetecknas av ”bra tänk” och ”familjär anda” vilket betyder 
mycket för de anställda ”man måste hjälpa varandra mycket för att få runt ett sådant här 
arbete och delge varandra”. Man förklarar att det tidigare varit mer individuellt mellan 
cheferna men att utbildningen och personsammansättningen har förändrat detta till viss 
del ”att ta hjälp av varandra och … det tror jag vi skulle kunna bli mycket, mycket bättre på… 
men vi har kommit en bit på väg, för att om man går tillbaka 10 år, kanske 5 år bara, så tog 
vi aldrig hjälp av varandra” . Någon utvecklar att idag ”pratar vi samma språk” och att det 
har varit bra för kommunen ”Jag tycker att det har varit bra… det känns ju som om vi drar 
mer åt samma håll nu, tycker jag”.  För att detta samarbete skall fortgå tycker man det är 
viktigt att ”se till att nya chefer får samma utbildning”.  
 
Många upplever att det är bra att gå utbildningen tillsammans med en annan förvaltning, de 
menar att det är inspirerande ”det trevliga var ju att man var blandat, att vi var olika, att man 
fick förståelse för varandra och kunde dryfta problem”. På det här viset får de utbyta idéer 
vilket resulterar i bättre diskussioner kring olika sätt att lösa saker. Någon menar att man kan 
göra samarbetet över förvaltningsgränserna bättre ”det är väldigt lätt och prata med folk men 
samverkansmöjligheterna som finns har de inte utnyttjat till fullo ännu”. 
 
Positivt om lärande i organisationen; 

• Kulturen främjar lärandet i organisationen då man har ett närmare samarbete och ett 
öppnare klimat. De upplever en trygghet i gemensamma värderingar. 

• Handlingsutrymmet påverkas av den offentliga sektorn genom regler, avtal och 
ekonomiska faktorer vilket medför att man behöver mer resurser i form av tid, 
ekonomi och struktur. 

• Det finns en större förståelse och en helhetssyn i organisationen, vilket benämns som 
en röd tråd i arbetet. 

• Förutsättningarna i organisationen medverkar till att enhetscheferna känner sig 
tryggare i sin roll som ledare. 

• Upplever handlingsfrihet i att använda verktygen och anpassa dessa efter deras 
verksamhet. 

 
 
Hinder för lärandet och utveckling av organisationen; 
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• Strukturen i organisationen kan bli ett hinder då man måste anpassa denna för att 
kunna använda sig av verktygen.  

• Alla bör få chansen att gå utbildningen för att få de effekter man eftersträvar av 
ledarskapsutbildningen.  

• Mer återkoppling och feedback för att tillvarata och öka lärandet. 
• Ökad information och medverkan inför utbildning vilket ökar motivationen. 
• Mer resurser i form av tid för reflektion och övning i användandet av de nya 

kunskaperna. 
 

Effekter 
När vi undrar över hur de uppfattar målet med utbildningen och om de kan se att de blivit 
uppfyllda får vi lite olika svar. Angående de positiva effekterna anser de flesta 
intervjupersonerna att de upplever en röd tråd och tydlighet i arbetet efter utbildningen. Andra 
effekter som är entydiga är upplevelsen av att enhetscheferna nu blivit en grupp som 
samarbetar, ”Jag kan se en förändring i organisationen som kan bero på att vi har samma 
utbildning och tänk nu” samt ”Jag ser oss mer som en grupp idag, och jag tror att det beror 
på utbildningen”.  En av intervjupersonerna kan se effekter som: ”vi håller ju budgeten, jag 
tror att vi håller en högre kvalitet. Eftersom kommuninvånarna får ju ungefär samma besked 
från oss alla och då blir ju inte så spretiga” och hon anser att detta synsätt även har spridit sig 
ner till personalen. De negativa effekterna som framkommer är ett ökat krav på chefer och 
medarbetare vilket de anser kan bidra till att många säger upp sig. Någon anser att det har 
blivit improduktiva, på grund av att medarbetare inte är delaktiga på mötena. Men menar 
vidare att det kan ändras när medarbetarna förstår varför de behöver vara delaktiga, ”Vissa av 
mina anställda fick väldig prestationsångest av detta arbete med de självplanerande 
grupperna”. Någon menar att ”Det skapar oreda i arbetslaget då de informella ledarnas roll 
försvinner. Vissa medarbetare uttrycker sig negativt och vill inte jobba kvar. Vi blir lite 
tydligare med vad som skall producera och hur man följer upp det. Till viss del att det kan 
vara en effekt av utbildningen”. En annan kan se ”Negativa effekter är att det som snackas på 
mötena kan vara oväsentligt, men det kanske har ett syfte det också ibland”. 
 
Några av de effekter som intervjupersonerna talar om är att de känner sig tryggare i sin roll 
som chef och att man fått en förståelse för hur grupper fungerar. Någon beskriver det även 
som att man har fått mer tid ”dels det här att jag fått de här verktygen och dels har jag fått 
mindre personal också. Och det är ju klart att det är lättare att göra ett bra arbete då”. En 
annan menar att arbetet med verktygen lett till att ”korta ner och förändra vårat arbetssätt”. 
 
Gruppen med enhetschefer kom varandra närmare på grund av att de använder samma verktyg 
och förstår varandra. I och med att cheferna gått samma utbildning ”pratar vi samma språk” 
menar man ”annars är det ju svårt att ha en dialog mellan olika chefsnivåer”. Att man 
använder sig av samma språk är också ” bra för medarbetarna för att då kan man vara säker 
på att det finns en viss… sätt att bedriva ledarskap hos oss chefer. Man behöver inte vara 
överraskad om man får en ny chef ”. 
 
Man kan även se effekter hos grupperna ute i verksamheten ”de har förstått sitt uppdrag på 
ett helt annat sätt, större förståelse för det här med att det finns ekonomiska begränsningar” 
och menar att personalen har ”fått en helhet de också och fått dem till att dra åt samma håll”.  
Detta medverkar till att ”man har fått engagerande grupper ute… och de har alltså sett att de 
kan ju påverka också… sin vardag på ett helt annat sätt än vad de gjorde innan”, vilket i sin 
tur medverkar till att ”får de själva vara med och bestämma lite grann så känns det ju 
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vettigare samtidigt som det går snabbare att få igenom beslut också… det blir inte så 
krångligt”. Någon menar att medarbetarna blev ”småhedrade” när de blir uppmärksammade 
och får chansen att bli ansvariga för ALT mötena i gruppen och då får genomgå en utbildning. 
En enhetschef ser effekter i handling då de anser att arbetet bidrar till att ”få personal till att 
inte springa till mig så mycket utan att man tar ett större ansvar”. 
 
Frågan kring effekter som saknas och vad det kan bero på var för tidigt att svara på uppger 
flertalet av intervjupersonerna. En av intervjupersonerna menar att den mest framkomliga 
vägen för att förstå effekten av ett konsultativt ledarskap är genom hur nöjda medarbetarna är 
och det är för tidigt att uttala sig om, ”Innan man har provat alla dem här redskapen eller 
verktygen är det svårt att veta vad som fattas”. En annan effekt man tror att man kommer att 
se är att ”det ger en möjlighet för medarbetarna att jobba med sitt arbetsklimat, det kan ge 
arbetsmiljövinster”, men några av de intervjuade betonar att man inte kommit riktigt dit 
ännu ”vi är inte alls så färdiga men vi har kommit halvvägs kanske”. 
 
Vi frågar hur de anser att effekter av ledarskaputbildningar allmänt kan öka och då betonar 
samtliga intervjupersoner vikten av en chef som trycker på och är medveten om vad som 
händer, uppföljning och avstämning, ”Det behöver inte vara starkare krav än om till exempel 
förvaltningschefen kommer in och frågar om arbetet med utvecklingen”. De finns också en 
entydighet hos intervjupersonerna angående hur positivt de anser samarbetet över 
förvaltningsgränserna är och de menar att det kan ge en ökad effekt. De menar att ”Mycket 
bra att ha utbildningen över förvaltningsgränserna det borde man fortsättningsvis. Olika 
kulturer som möts och diskutera olika sätt att lösa saker. Det skulle uppskattas att ha 
samarbete med de andra förvaltningarna. Så kan vi visa att så här har vi gjort och lära av 
varandra. Utbyta idéer och det är inspirerade och roligt”. Andra faktorer som de anser kan 
öka effekterna är mer praktisk övning på konsultativt ledarskap. För att allmänt öka effekterna 
av utbildningen beskriver några av intervjupersonerna det som: ”Man skall skicka människor 
som har ett öppet sinne till ledarskapsutbildningar, det gäller att ha lite känsla för vem man 
anställer från början tror jag”. Andra förutsättningar som kommer fram är ”Förmågan som 
chef att våga och tillåtas delegera ansvar ner i organisationen och följa upp resultat ”varför 
blev det så här? De förutsättningar som behövs för att chefer skall våga är att man i 
kommunen inte är van vid den kulturen, att tillåta sig göra fel ibland. Chefer har ibland ett 
synsätt att det är tryggt och bra i ett kollektiv. Man är inte så van vid att sticka ut och stå själv 
över ett beslut”. 
 
Öka effekterna av ledarskapsutbildningen;  

• De uttrycker önskemål om en chef som ”trycker på” och uppmärksammar genom 
uppföljning och visar intresse över hur långt de kommit i sitt arbete med införandet av 
de nya verktygen i verksamheten.  

• Utveckla ett ökat samarbete över förvaltningsgränserna för att kunna ta del av 
varandras erfarenheter.  

• Få mer praktisk övning på konsultativt ledarskap. 
• Rekrytera ”rätt” personal, det vill säga personal som har ett öppet sinne och som kan 

och vill ta till sig de nya idéerna. 
• Att våga vara chef och tillåtas delegera ansvar! Man är inte van vid en kultur som 

tillåter fel. Viktigt att de vågar sticka ut från kollektivet och stå för sina åsikter. 
• Man tror att effekterna kommer att visa sig klarare när det fullt ut använder sig av 

balanserade styrkort och nyckeltal. 
 
Individuella effekter; 
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• De upplever en större trygghet i ledarskapet. 
• Man har utvecklat gemensamma normer och förhållningssätt.  
• En negativ effekt är improduktivitet i de självplanerade grupperna, då det saknas 

förståelse för uppdraget. 
 
Organisatoriska effekter; 

• Ett ökat samarbete följs av ett större engagemang.  
• Ekonomiska effekter då man håller budgeten. 
• Självplanerade grupper medverkar till ett organisatoriskt lärande. 
• Högre kvalitet genom ökad enhetlighet vilket förhöjer effektiviteten. 
• En negativ effekt är den oreda som uppstår i arbetslagen av att rollerna förändras. 

 

Analys 
Analysen utgår från de temaområden som återfinns i teoridelen där Den offentliga sektorn 
som kontext, Ledarskapsutbildning, Individuella förutsättningar, Organisatoriska 
förutsättningar samt Effekter behandlades. Vi har redovisat vår tolkning av 
intervjupersonernas beskrivning och uttryck. Tolkningen ställde vi i relation till den offentliga 
sektorn som kontext och till den teoretiska anknytning vi valt i uppsatsen. 
 
Intervjupersonerna arbetade inom två olika förvaltningar där det dels låg en skillnad i 
förvaltningarnas storlek samt att cheferna på Förvaltning B genomgått hela 
ledarskapsprogrammet. Några chefer uttryckte skillnaden i den naturliga möjligheten att 
kommunicera, då de hade erfarenhet av arbete i båda förvaltningarna. Vi kunde inte särskilja 
några övriga olikheter i deras uppfattning som vi kunde härleda till skillnader i bakgrund hos 
enhetscheferna, förutom det uttryck för förvaltningsstorlek. Olikheter i intervjupersonernas 
uppfattningar kunde vi endast tolka som mindre individuella skillnader. Det som var likartat 
var att samtliga enhetschefer genomgått ledarskapsutbildningen ”Konsultativt ledarskap och 
chefsverktyg”.  
 

Den offentliga sektorn som kontext 
Samtliga intervjupersoner upplevde en positiv inställning till att det i deras arbetssituation var 
korta avstånd till högsta chefen och en tydlighet i chefsleden. De syftade då på självklarheten 
att vända sig till sin chef i första hand. Några intervjupersoner gav också uttryck för 
tryggheten i att arbeta i den offentliga sektorn, då dåligt resultat inte innebar konkurs. 
Parmander (2005) beskriver de handlingsmönster och normer som är djupt förankrade vilket 
kan beskriva intervjupersonernas uttryck för den grundsanning som ligger förankrad i 
organisationen. En intervjuperson beskrev dock problematiken med kommunikation och 
användandet av nya metoder, då det är många mänskliga led i organisationen, från brukare till 
enhetschefer. Det kan enligt Parmanders (2005) beskrivning förklara problematiken med 
förändringar inom den offentliga sektorn. Det är en kultur som i många fall motarbetar nya 
idéer och vill man få en förändring till stånd krävs en förändring på de kulturella mönstren. 
 
De nackdelar som framkom tydligt och enhetligt var att det är en politiskt styrd organisation 
som är styrd av regler, avtal och ekonomiska faktorer. De beskrev att nackdelarna medförde 
ineffektivitet och en svårighet att agera kundvänligt. En intervjuperson menade att det 
skapade förvirring och otydlighet när besluten skiftade, vilket medförde en svårighet i 
ledarskapet att vara tydlig med målen. Dessa nackdelar kan sättas i relation till Utbult (2004) 
beskrivning av ledarskapet inom den offentliga sektorn. Det är politiker som sätter målen och 
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tjänstemännen som skall utföra dem, vilket skapar målkonflikter i organisationen. Parmander 
(2005) tar också upp problematiken med den offentliga sektorn då den har en kultur som gör 
det svårt för organisationen att ta till sig nya influenser. Granberg (2003) menar att det krävs 
att politiker och tjänstemän gemensamt utvecklar sina roller för en bättre kommunikation, 
som han menar fordras när man decentraliserar den offentliga sektorn. Han tar även upp 
svårigheter med den offentliga sektorns försök att vara mer produktiv, vilket vi satt i relation 
till intervjupersonernas uttryck för ineffektivitet. Granbergs (2003) påstående angående 
legitimitet från samhället kan sättas i relation till de intervjupersoner som uttryckte den 
negativa påverkan offentlighetsprincipen hade på dem. De syftade då på eventuella beslut som 
fattades eller de resultat som redovisades och uppmärksammades av media vilket kunde 
påverkade dem negativt. 
 

Ledarskapsutbildning 
Några chefer uttryckte en negativ inställning till utbildarnas lämplighet på grund av deras 
olikheter att framföra sitt budskap. Flertalet av cheferna såg även ett individuellt behov av 
mer praktisk övning samt mer tid för reflektion kring lärande. De flesta cheferna menade dock 
att man fått enkla verktyg och att utbildningen var väl anpassad efter organisationens behov. 
Detta kan man sätta i relation till Korpiaho et al (2007) fokus på frågorna vem, hur, vad och 
varför genom vilka man på ett bra sätt kan bedöma en utbildning. Wolvén (2000) tar upp 
vikten av on-the-job-training och vi tolkar att det underskattas i kommunen, då 
intervjupersonerna uttrycker att de saknar detta. Wolvén menar vidare att det har visat sig att 
det ger mer varaktiga effekter Den övervägande delen av intervjupersonerna betonade vikten 
av att nytillsatta chefer bör gå ledarskapsutbildningen för att säkra ledarskapssynsättet i 
organisationen. En intervjuperson uttryckte vikten av att hålla kvar den nya kunskapen och 
menade att den annars skulle försvinna. Lundmark (1998) talar om betydelsen av att utvärdera 
utbildningar då syftet är att skapa en förståelse genom att bedöma positiva och negativa inslag. 
Vi tolkade chefernas uttryck som centrala då de flesta såg en risk i organisationen och 
Lundmark menar vidare att genom utvärderingen får man en bild av kunskapsanvändningen i 
praktiken. 
 
Utbildningen var intern och anpassad efter organisationens behov, men i likhet med en extern 
utbildning blandades chefer från två olika förvaltningar. Det medförde att de fick ta del av 
andras erfarenheter och chansen att starta upp nätverk. Samtliga intervjupersoner uttryckte 
värdet av en ledarskapsutbildning som var förvaltningsövergripande. De såg sig i ett större 
sammanhang där de kunde skapa sig en förståelse för sin problematik genom att lära sig av 
andras erfarenheter. Lindmark och Önnevik (2006) beskriver de positiva effekter en extern 
utbildning kan ge, då deltagarna får möjlighet att skaffa sig nya erfarenheter och intryck 
genom ett nytt nätverk. Vi uppmärksammade intervjupersonernas uttryck för ett mer 
efterfrågat strukturerat samarbete över förvaltningsgränserna framöver. Ett samarbete som 
inte tidigare existerade i organisationskulturen. Yukl (1998) tar upp exempel på att utveckla 
ledarskapskompetenser genom personlighetsutvecklande aktiviteter och individens kunskaper 
i ett socialt sammanhang. Denna infallsvinkel beskriver den positiva effekt cheferna upplevde 
av att kommunicera sina erfarenheter och kunskaper med chefer i en annan förvaltning. 
 
Samtliga intervjupersonerna ansåg att behovet och nyttan var stort efter utbildningen. De gav 
dock uttryck för skillnader i behov och nytta. De flesta ansåg att det stärkte deras roll som 
ledare och skapade ett gemensamt synsätt på ledarskapet. En av cheferna gav uttryck för 
behovet då denne beskrev vikten av gemensamt synsätt då man skall uppnå samma mål och 
detta behov kan sättas i samband med Korpiaho et al (2007) fokus på frågan vad. De menar 
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vidare att när deltagarna förväntas utveckla en ny förmåga och ett nytt synsätt är det av vikt 
att det är genomförbart i den organisation det äger rum. Vi tolkade intervjupersonerna utifrån 
deras resonemang att de hade en vilja och tro på att de blev stärkta i sina ledarroller och att det 
var möjligt att uppnå ett gemensamt synsätt på ledarskapet. Några ansåg också att de fått mer 
tid över i sin arbetssituation då de använde de nya kunskaperna.  
 
Intervjupersonerna ansåg att mål och syfte i många fall var oklart innan utbildningen. Några 
chefer gav uttryck för att de önskade mer information innan utbildningen och vi tolkade det 
som att de upplevde att de hade förbättrat lärandet om de haft en förförståelse. En 
intervjuperson uttryckte att hon upplevde sig avvaktande inför utbildningen då hon inte var 
införstådd med mål och syfte. Tvärtemot den uppfattningen ansåg några att det var bra att inte 
ha några förutfattade meningar. Denna individuella skillnad kunde vi sätta i relation till vad 
Korpiaho et al (2007) beskriver då det centrala är deltagarnas bedömning. Det går inte att 
stirra sig blind på en traditionell uppfattning om hur en ledarskapsutbildning skall utformas. 
Samtliga intervjupersoner uppgav sig dock införstådda med mål och syfte efter utbildningen, 
där de flesta menade att det var att skapa en gemensam syn på ledarskapet och stärka deras 
roll som ledare. De flesta uttryckte en positiv inställning till syftet. 
 
Ledarskapsutbildningen ”konsultativt ledarskap och chefsverktyg” hade som grundtema att 
omvärdera synen på ledarskap och medarbetarskap, vilket vi satte i relation till 
intervjupersonernas uppfattning. Vi upplevde en individuell skillnad hos intervjupersonerna 
då några intervjupersoner gav en mer fullständig beskrivning och förståelse angående 
bakgrunden och behovet till målet och syftet. Korpiaho et al (2007) beskrivning på frågan 
varför det är försvarbart att sikta mot specifika mål handlar om den moraliska aspekten bakom 
målet med utbildningen. Vi kunde därigenom jämföra intervjupersonernas upplevelse av mål 
och syfte till utbildningens mål och värderingar. Vad som är etiskt korrekt menar Lundmark 
(1998) då han talar om den pedagogiska grundsynens påverkan på utbildarens värderingar och 
förhållningssätt. Synen på etik handlar om valet av utbildning som skall grundas på någon 
etisk princip. Där målet med utbildningen och vem som styr de målen bör diskuteras och 
utvärderas av olika intressenter som deltagare, uppdragsgivare och utbildare.  I intervjuerna 
framkom det att cheferna inte varit delaktiga i valet av utbildning, de var dock eniga om att 
förvaltningscheferna styrde målen. Några intervjupersoner uttryckte förtroende för 
förvaltningschefens målstyrning.  De kunde se att behovet fanns av utbildningen men att de 
själva inte kunde precisera åtgärderna.  
 

Individuella förutsättningar 
I diskussionerna om hur intervjupersonerna såg på kunskapsanvändningen upplevde samtliga 
intervjupersoner att de hade användning av de nya verktygen ALT och APT i sina grupper. 
Samtidigt tolkade vi att flera chefer uttryckte svårigheter med verktygen på grund av enhetens 
struktur. De menade att det saknades resurser i form av planeringsmöjligheter för att använda 
verktygen fullt ut. Vi satte det i relation till Pfeffer och Sutton (2000) då de tar upp 
organisationens ledningssystem som grund för hur kunskapsanvändningen ser ut i en 
organisation. Detta kunde vi också koppla till att de flesta av cheferna ansåg det enkelt att 
applicera det konsultativa förhållningssättet men att några av dem uttryckte ett behov av mer 
träning i det nya förhållningssätet som ledare. Det kan även sättas i relation till Boadens 
studie (2006) där det framkom att personlig utveckling och en förändring av tjänsten har en 
inverkan på varandra. Även Lundmark (1998) tar upp vikten av att individen har 
handlingsutrymme efter en utbildning att praktiskt kunna använda de nya kunskaperna för att 
det skall ge en effekt. 
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Vi tolkade en skillnad i chefernas inställning till kunskapsanvändning, då några tog eget 
ansvar och satte kraven på sig själva och andra menade att ansvaret låg på en högre nivå. 
Några chefer uttryckte en önskan om att kraven på att använda de nya kunskaperna skulle 
komma uppifrån istället för att de skulle behöva sätta dessa krav på sig själva. En annan chef 
menade att det krävdes att det auktoriserades uppifrån då de inte tog eget ansvar i att 
implementera det. Pfeffer och Sutton (2000) menar att tydliga och förstärkta hierarkier och 
maktskillnader kan framkalla rädsla hos individer som skapar klyftor mellan insikt och 
handling, de menar att organisationens grundvärderingar är av betydelse. Är filosofin att 
organisationen består av individer som vill ta ansvar och ge positiva bidrag till samhället 
skapas motivation i organisationen. En intervjuperson uttryckte att kulturen i organisationen 
inte tillät att chefer gör fel. Dessa tankar kopplade vi till Pfeffer och Sutton (2000) då de 
menar att det fordras förlåtande, inte felsökande, miljöer med en tolerans för olikheter, 
osäkerhet och misstag. 
 

Organisatoriska förutsättningar 
Lärande organisation handlar om de förutsättningar till lärande som finns på organisationsnivå. 
Granberg (2003) definierar en lärande organisation som ”den organisation som skapar goda 
förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tillvaratar detta lärande och som 
nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden” 
(s. 270). Hur ser då förutsättningarna ut för att ta tillvara på och använda de nya kunskaperna i 
kommunen?  
 
Strukturen i kommunen kunde bli ett hinder för användandet av de nya verktygen då de olika 
grupperna ute i verksamheten hade skilda förutsättningar för att kunna använda sig av ALT 
och APT på grund av dels olika arbetstider och dels att medarbetarna var spridda i olika 
verksamheter och på skilda platser. Att få ihop en arbetsgrupp innebar en hel del planering 
och anpassning vilket i slutändan blir kostsamt för organisationen. Kommunens kultur 
kännetecknades av ”bra tänk”, en ”familjär anda” och att ”… det känns ju som om vi drar 
mer åt samma håll nu…” vilket medverkade till att man hade ett öppnare klimat för samarbete 
och oftare tog hjälp av sina kollegor än vad man gjort för några år sedan och detta resulterade 
i att man lärde av varandra. Man kunde även se att en av förutsättningarna för att få arbetet 
med de nya verktygen att fungera var att man hjälpte varandra och informerade om de 
individuella framstegen. Granberg (2003) menar att om strukturen eller kulturen inte främjar 
lärandet i organisationen åstadkommer man inget lärande. Det faktum att många hade slutat 
efter att de gått utbildningen och att de som tagit deras plats inte hade samma kunskap kan 
medverka till att man inte kan samarbeta i den utsträckning man skulle vilja. Många av 
intervjupersonerna var ense om att de nytillsatta cheferna behövde gå utbildningen för att alla 
skulle få ett gemensamt tankesätt. 
 
Intervjupersonerna gav uttryck för att handlingsutrymmet var relativt stort då de kände att de 
fick lämna sina synpunkter och var fria att lägga upp sitt arbete som de önskade, dock inom 
vissa ramar som styrdes av regler, avtal och ekonomiska faktorer. Handlingsutrymmet 
påverkades till viss del också av strukturen på organisationen då vissa verksamheter som sagts 
i föregående stycke måste anpassas för att man skulle kunna använda sig av de nya verktygen. 
Samtidigt kunde man se att de hade friheten att själva anpassa de verktyg de fått av 
utbildningen för att bättre passa grupperna i verksamheten. De hade stor frihet vad gällde att 
göra de nya verktygen till sina och att jobba med dem som det passar dem. Som vi visade i 
resultatet är det ingen som använder verktygen till 100 procent och det ser man i förvaltningen 
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inte heller som ett krav. Ellström (1996, 1992)) framhåller betydelsen av handlingsutrymme 
för att öka lärandet i organisationen och menar att individen måste få chans att göra sina egna 
val och tolkningar för att utföra sina arbetsuppgifter. Intervjupersonerna upplevde det som 
väsentligt och positivt att organisationen såg och uppmärksammade deras arbete genom 
uppföljning och engagemang, men såg ett behov av ytterligare feedback och återkoppling.  
 
Några beskrev att man fått en röd tråd och en större förståelse för sitt arbete efter utbildningen, 
man hade som Senge (1996) menar erhållit ett systemtänkande, en helhetssyn. Att utvecklas 
tillsammans som en grupp var något man jobbade kontinuerligt med inom kommunen genom 
arbetet med självplanerande arbetsgrupper. De ALT som alla arbetslag genomförde 
medverkade till att öka kommunikationen i verksamheten vilket skapade engagemang vilket i 
sin tur resulterade i att medarbetarna tog mer ansvar. Arbetet mot mer självplanerande 
grupper bidrog även till skapandet av en mer förenad kultur i kommunen. Detta är en annan 
faktor som Senge talar om, det vill säga teamutveckling. Grupptillhörigheten medverkar också 
till att man utvecklar en gemensam och delad vision vilket Senge även beskriver såsom en 
faktor vilken kännetecknar organisatoriskt lärande. Ytterligare en faktor är personlig mognad 
och där kan man än en gång använda det faktum att enhetscheferna kände sig starkare i sin 
roll som ledare, de hade funnit ett arbetssätt där de kände sig trygga vilket i slutändan kommer 
att leda till att de blir tryggare med att föra fram sina åsikter.  
 
Enhetscheferna var inte själva med i utformandet av utbildningen och uttalade att de inte hade 
några förväntningar inför utbildningen. De kunde se att behovet fanns men att det inte kunde 
precisera vad de behövde som en av de intervjuade uttryckte. Med tanke på att man gick in 
med låga förväntningar och att man inte var helt klar över behovet eller var delaktig i 
processen, saknas en förutsättning som Axelsson (1996), Parmander(2005) menar krävs för 
lärandet. Att uppleva ett behov och intresse av ny information, vilket ökar motivationen. En 
annan förutsättning är, enligt Axelsson, utrymme och tid för reflektion. Några uttryckte att 
man saknade tid för reflektion och önskade mer övning i praktiken, genom detta arbete skulle 
de få möjlighet att dra slutsatser och pröva nya insikter vilket är ännu en förutsättning för 
lärandet enligt Axelsson. 
 

Effekter 
Flertalet av de intervjuade ansåg att de kände sig starkare och tryggare i sin roll som ledare 
som en följd av de nya verktygen som hjälpt dem förändra sitt arbetssätt, vilket i sin tur 
medförde att de upplevde att de fått mer tid över för utveckling. De upplevde även att man 
samarbetade mer, vilket de menade berodde på att de fått ett gemensamt synsätt genom 
utbildningen, vilket skapade ett större engagemang som i sin tur medförde att de tog mer 
ansvar. Flera av enhetscheferna ansåg att de kände en ökad trygghet i sitt ledarskap vilket vi 
tolkar som en förbättrad individuell arbetsprestation, som vi hänvisar till Lundmarks (1998) 
bedömning av en individuell effekt. Enhetschefernas uttryck för ett ökat samarbete och 
engagemang tolkar vi som en förbättrad arbetslagsprestation, vilket Lundmark benämner som 
en organisatorisk effekt.  Ellström (2005) visar på hur man kan definiera och mäta effekterna 
av en ledarskapsutbildning där förbättrade individuella arbetsprestationer respektive 
förbättrade arbetslagsprestationer är de nivåer som bäst visar på eventuella effekter. 
 
Samarbetsutvecklingen inom kommunen medverkade även till att man utvecklade 
gemensamma normer och förhållningssätt då intervjupersonerna upplevde att man ”talar 
samma språk” och har samma ”tänk” vilket bidrog till att de kom varandra närmare. Man 
kunde på detta sätt se ledarskapsutbildningen som en socialiseringsprocess (Andersson, 2000). 
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Enligt Ellström (2005) är förändrade attityder en form av individuell effekt. Utbildningen kan 
också ha en reproduktiv funktion (Andersson, 2000) då man försökte att överföra sina 
kunskaper till de nyanställda. I en av förvaltningarna pågick ett arbete med att sammanställa 
alla verktyg i en pärm för att underlätta arbetet med dessa för såväl nyanställda som de chefer 
som gått utbildningen, vilket i slutändan medför ekonomiska effekter då humankapitalet 
ökade. Enligt Ellström och Nilsson (1997) är dessa reproduktiva och ekonomiska effekter en 
typ av organisatoriska effekter.  
 
Det framkom att man arbetade för att införa självplanerande arbetsgrupper, och har kommit 
en bit på väg i detta arbete. Man eftersträvade att medarbetarna ute i verksamheterna skulle ta 
ett eget större ansvar genom att de själva fick lägga upp och planera sin verksamhet. 
Övervägande delen av intervjupersonerna ansåg emellertid att de trodde sig få se en ökad 
effekt av detta arbete längre fram. Då de ansåg sig ha kommit halvvägs i sitt arbete mot ett 
mer konsultativt ledarskap med självplanerande grupper. Vi satte detta i relation till Ellström 
och Nilsson (1997) som beskriver det organisatoriska lärandet som en effekt av en utbildning. 
De menar att en utbildning kan skapa en process i en organisation där lärande och 
kunskapsanvändning åskådliggörs som någonting positivt, vilket kan leda till organisatoriska 
effekter. En enhetschef menade att införandet av de självplanerade grupperna lett till 
improduktivitet, vilket är en negativ organisatorisk effekt enligt Ellström (2005). 
Enhetschefen menade vidare att medarbetarna inte hade tillräcklig förståelse för varför de 
behövde vara delaktiga. En annan enhetschef gav uttryck för den oordning som skapats då 
rollerna förändrats i arbetsgrupperna, vilket lett till att medarbetare sagt upp sig då de upplevt 
denna förändring som negativ. Lundmark (1998) tar upp vikten av att utvärdera de negativa 
effekter man kan se efter en utbildning. Kan man härleda dessa negativa organisatoriska 
effekter till förutsättningar i organisationen, som exempelvis deltagarnas handlingsutrymme, 
är det av betydelse vid framtida satsningar på utbildningar, då man kan skapa en större 
förståelse och en helhetssyn på förutsättningar kontra effekter. 
 
Några intervjupersoner beskrev de organisatoriska effekterna med att de upplevde en högre 
kvalitet då de blivit mer enhetliga och mindre spretiga samt att de höll sig inom 
budgetramarna. Detta gällde inte bara för enhetscheferna utan de kunde även se att detta 
spridits sig till grupperna ute i verksamheten. Denna beskrivning kan härledas till Ellström 
och Nilssons (1997) ekonomiska effekter som kan visa sig i organisationen efter en utbildning 
och Ellströms (2005) förbättrade arbetslagsprestationer som en beskrivning av organisatoriska 
effekter. En intervjuperson ansåg dock att dessa effekter kommer att visa sig än mer när man 
på allvar börjar använda sig av balanserade styrkort och nyckeltal som de skall införa. 
 

Slutsatser 
Vårt syfte med denna studie har varit att belysa vilka individuella respektive organisatoriska 
förutsättningar som påverkar de individuella respektive organisatoriska effekterna av 
ledarskapsutbildning i den offentliga sektorn. Frågeställningarna som vi ville belysa och söka 
svar på har vi tolkat och beskrivit utifrån resultatet och analysen. 

Hur påverkar den offentliga sektorn förutsättningarna för lärande, 
kunskapsanvändning och effekter av en ledarskapsutbildning? 
Den offentliga sektorn har en påverkan på förutsättningarna hos chefer och organisation. 
Vi kan dels se att intervjupersonerna upplever en trygghet i att vara verksam chef i den 
offentliga sektorn. Denna trygghet ser vi ligger präglad i ett djupt förankrat handlingsmönster 
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och historia, vilket kan medföra svårigheter då man vill ta in nya influenser och förändra 
kulturen. Den offentliga sektorn påverkar förutsättningarna genom att det är en politisk styrd 
organisation som styrs av regler, avtal och ekonomiska faktorer. Detta påverkar ledarskapet, 
de individuella förutsättningarna, då det uppstår konflikter och avstånd mellan beslut och 
utförandet av dessa vilket hämmar effektiviteten och konkurrenskraften.  
Ledarskapsutbildningens mål och syfte var att skapa ett levande och kommunikativt ledarskap 
i kommunen. De organisatoriska förutsättningarna i den offentliga sektorn präglas av många 
mänskliga led vilket försvårar kommunikationen i ledarskapet. Den otrygghet eller negativa 
påverkan som intervjupersonerna upplever med offentlighetsprincipen, en organisatorisk 
förutsättning, påverkar cheferna negativt i handling, initiativ och risktagande då beslut och 
resultat uppmärksammas av media, vilket kan skapa rädsla. 
 

Hur påverkar ledarskapsutbildningen förutsättningarna för lärande, 
kunskapsanvändning och effekter?  
Ledarskapsutbildningens påverkan på förutsättningarna visade sig dels genom vikten av att 
intervjupersonerna upplevde att utbildningen var anpassad efter det behov och förutsättningar 
som fanns i organisationen. Och dels genom att chefer ser och upplever att de kan använda de 
nya kunskaperna i sitt arbete. I studien kunde vi se att vid införandet av ett nytt 
ledarskapsynsätt krävs mer praktisk träning och kunskap om innebörden för att öka 
förutsättningarna. Genom att öka förståelsen för mål och syfte innan utbildningen ökar man 
förutsättningarna för lärande hos cheferna. Detta bortsett från att de hade förtroende för 
förvaltningschefens målstyrning, vilket vi upplevde var en förutsättning för att enhetscheferna 
var positiva i efterhand. 
I studien framkom det också att de förutsättningarna som främjar lärandet är den samverkan 
som deltagarna hade med en annan förvaltning under utbildningen. Det har också framkommit 
att förutsättningarna skiljer sig i lärande och kunskapsanvändning då cheferna gav uttryck för 
skilda behov och nytta av utbildningen. Vissa chefer såg nyttan av chefsverktyg som 
väsentligast i utbildningen och andra såg behovet av det konsultativa förhållningssättet som 
mest betydelsefullt. Intervjupersonerna gav ett enhetligt uttryck för en nödvändighet av 
utbildning för nytillsatta chefer för att öka förutsättningarna för lärande och användning av de 
nya kunskaperna. Detta beroende på att det bygger på ett nytt förhållningssätt och en kulturell 
förändring som är svår att genomföra om samtliga chefer inte har samma grundutbildning och 
förståelse. 
 

Hur kan man öka förutsättningarna för chefer inom den offentliga 
sektorn att använda den nya kunskapen?  
Hur man kan öka förutsättningarna för chefer att använda den nya kunskapen framkom 
enhetligt genom att intervjupersonerna önskade mer praktisk träning i det konsultativa 
förhållningssättet. Det framkom från vissa intervjupersoner, som inte själva ansåg att de hade 
ansvaret i kunskapsanvändningen att det erfordrades ett krav uppifrån. Den offentliga sektorn 
som organisation ser vi har en historia och kultur där det är stora avstånd från beslutsfattarna 
och de som skall verkställa dem, vilket gör att deras subjektiva handlingsutrymme minskar. 
För att minska passiviteten hos chefer och att de skall våga mer krävs mer kommunikation 
och samarbete över förvaltningsgränser för att stärka deras synsätt, samt en kulturell 
förändring. De chefer som själva tar ansvar för kunskapsanvändningen bör få stöd och 
uppmuntran i detta arbete då de visar en början på en kulturell förändring i organisationen.  
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Det framkom också att det finns svårigheter att använda chefsverktygen, då deras verksamhet 
inte går att anpassa till dem fullt ut. För att öka förutsättningarna krävs då mer resurser vilket 
är en ekonomisk frågeställning. De förutsättningar som erfordras för det konsultativa 
förhållningssättet är att chefer upplever att organisationen stöttar och uppmärksammar detta 
synsätt. De har upplevt en positiv förändring i deras arbete och i organisationen, då de nu 
tydligare arbetar mot mål och visioner. Denna förutsättning har påverkat dem positivt då det 
har gett dem en styrka i det nya förhållningssättet som ledare. 
 

På vilket sätt påverkar organisatoriska förutsättningar effekterna av 
en ledarskapsutbildning? 
De organisatoriska förutsättningarna som framkom i studien var att intervjupersonerna 
upplevde att organisationskulturen främjar lärandet. Detta beskrivs dels genom den förståelse 
de kan se i att använda det konsultativa förhållningssättet i verksamheten, dels i att de har ett 
handlingsutrymme att anpassa chefsverktygen till deras verksamhetsstruktur.  Det är en 
organisatorisk förutsättning för att tillvara och nyttiggöra lärandet då handlingsutrymmet 
påverkas av den offentliga sektorn som kontext.  Det genom regler, avtal och ekonomiska 
faktorer samt att strukturen i vissa verksamheter uppfattas som ett hinder, då det är svårt att 
använda de nya verktygen fullt ut. Trots de hinder intervjupersonerna kan se så upplever de en 
handlingsfrihet i organisationen samt en möjlighet att påverka. Denna förutsättning påverkar 
de individuella effekterna av ledarskapsutbildningen. Vi kan se att chefernas utveckling har 
samverkat med en organisatorisk utveckling genom ökat samarbete och öppnare klimat, vilket 
är en förutsättning för lärande, kunskapsanvändning och därmed effekter. Denna 
organisatoriska utveckling har medfört att cheferna upplever en trygghet i sin ledarroll, vilket 
påverkar de individuella effekterna då de kan agera mer prestigelöst och våga använda de nya 
kunskaperna 
En utgångspunkt som påverkar de individuella effekterna av en ledarskapsutbildning är vikten 
av stöd, uppmuntran och feedback uppifrån. Genom att stödja och främja 
kunskapsanvändningen motiveras chefer till att våga agera och ifrågasätta brister i 
organisationen, vilket är en förutsättning för kontinuerligt lärande. En organisatorisk 
förutsättning som är ett hinder för kunskapsanvändning är bristen på tid för reflektion och 
praktisk övning i verksamheten. För att öka förutsättningarna för organisatoriskt lärande krävs 
forum i verksamheten där chefer får möjlighet att kommunicera och samverka. När man vill 
uppnå effekter som en kulturell förändring i en organisation där omsättningen av chefer är 
hög framhölls vikten av att nya tillsatta cheferna får samma utbildning. Finns det inte 
möjlighet till denna förutsättning i organisationen bör man vid rekrytering lägga stor vikt vid 
chefernas erfarenheter av konsultativt ledarskap för att förankra och legitimera det nya 
synsättet. Denna förutsättning påverkar effekterna då organisatoriskt lärande kännetecknas av 
en helhetssyn, gemensam vision och personlig mognad. 
 

Hur ser de organisatoriska respektive individuella effekterna ut och 
hur kan man öka dessa effekter? 
De individuella effekterna innefattar kunskapsanvändning samt ett förändrat arbetsbeteende 
för cheferna i organisationen. De individuella effekter som vi kan se har kommit av 
utbildningen är att enhetscheferna idag känner en större trygghet i sitt ledarskap då man 
stärkts i sin roll som ledare då man dels fått verktyg som förändrat deras arbetssätt och dels på 
grund av att man samarbetar i högre utsträckning. En negativ effekt som enhetscheferna 
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uppmärksammat är att de självplanerande grupperna ibland kan vara improduktiva, och de 
menar att detta kommer av att de inte har en klar förståelse för målet med arbetet. 
Organisatoriska effekter innebär en förändrad arbetssituation samt förändringar i arbetsrutiner 
för samtliga medlemmar i organisationen. Organisatoriska effekter som framkommit är att ett 
ökat samarbete följs av ett större engagemang för arbetet vilket i sin tur har ökat 
ansvarstagandet ute i verksamheten. De självplanerande gruppernas arbete med att själva 
planera sin verksamhet medverkar även till ett organisatoriskt lärande trots att de i vissa fall 
kan vara improduktiva. Genom detta arbete har man skapat ett gemensamt förhållningssätt 
och en enhetlighet, vilket höjt effektiviteten som i sin tur höjt kvaliteten på det utförda arbetet. 
 
För att öka effekterna av utbildning i kommunen lyfter enhetscheferna själva fram några 
aspekter som är viktiga. De uttryckte önskemål om att chefen på ett mer påtagligt sätt skall 
uppmärksamma deras arbete genom uppföljning och intresse för att öka kraven. De 
uppskattade samarbetet över förvaltningsgränserna under utbildningens gång och skulle vilja 
se ett mer utbrett och kontinuerligt samarbete dem emellan för att lära av varandras 
erfarenheter. Mer praktisk träning på det konsultativa ledarskapet tror de skulle ge en ökad 
effekt av utbildningen då man inte känner sig helt trygg i denna roll. Det är även 
grundläggande att rekrytera rätt och få in personer med ett öppet sinne och som är villig att ta 
till sig de nya idéerna. En annan aspekt som lyfts fram är att man vågar vara chef och tillåts 
delegera vilket är möjligt då organisationskulturen är mer tolerant mot misstag idag.  
 

Diskussion 
Vårt syfte med denna studie har varit att belysa vilka individuella respektive organisatoriska 
förutsättningar som påverkar de individuella respektive organisatoriska effekterna av 
ledarskapsutbildning i den offentliga sektorn. Det faktum att många organisationer lägger ner 
stora investeringar på utbildningar utan att utvärdera vilka effekter de ger organisationen fick 
oss intresserade och är motivet för vår undersökning. Vår tolkning av de förutsättningar som 
påverkar lärande och kunskapsanvändning samt hur de påverkar effekterna av en utbildning 
illustrerar vi i punktform.  
 
Innan man tar beslut om att investera i en utbildning finns det ett antal aspekter som är 
grundläggande och av vikt att belysa om man vill att investeringen skall ge de effekter man 
eftersträvar.  
 

• Anpassa ledarskapsutbildningen efter individuella och organisatoriska behov. 
Vi anser att ledarskapsutbildningen bör vara anpassad efter organisationens och 
chefernas behov. Man bör alltså fråga sig vad man vill uppnå, det vill säga vad som är 
målet och syftet med utbildningen. Detta skapar en förståelse för behovet och nyttan 
av utbildningen hos cheferna. En grundläggande aspekt för att få önskad effekt av 
utbildningen är att man gör en utvärdering och uppmärksammar vad både cheferna 
och organisationen uttrycker som viktigt och reflektera över vad som varit positivt 
såväl som negativt och hur man kan utveckla utbildningen ytterligare. Skall de i 
kommunen använda sig av samma utbildning på andra förvaltningar ser vi det som 
nödvändigt att utreda om samma behov finns i dessa förvaltningar. Att man i 
utbildningen blandar personer med olika bakgrund och erfarenhet tror vi gynnar 
lärandet då man tvingas reflektera över sitt arbete och ta till sig nya influenser och 
vidga sitt synsätt. I ledarskapsutbildningar är praktisk träning i stor utsträckning en 
förutsättning för att deltagarna skall nå personlig utveckling. Utbildningen bör även 
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bidra till skapandet av nätverk för deltagarna där de i arbetet för fortsatt utveckling har 
ett forum för samverkan, stöd och kommunikation. 

 
• Individuella förutsättningar som påverkar effekter. 

De individuella förutsättningarna påverkas av att chefer bär med sig erfarenheter som 
präglar deras motivation och inställning vilket påverkar deras förutsättningar till 
lärande och kunskapsanvändning och därmed både organisatoriska och individuella 
effekter. De chefer som tar egna initiativ till att använda kunskaperna och inte ser 
hinder i organisationen är en resurs, men det finns också chefer som är i behov av mer 
stöd för att förändra sitt subjektiva handlingsutrymme. För att möta de skilda 
individuella förutsättningarna krävs en ledare av projektet, en drivande eldsjäl som har 
befogenheter, ansvar och inger förtroende hos medarbetarna. För att bevara förtroendet, 
motivationen och viljan hos medarbetarna krävs tydligt fokus på att ge feedback och 
stödja cheferna i kunskapsanvändningen.  

 
• Organisatoriska förutsättningar som påverkar effekter. 

De organisatoriska förutsättningar som behövs för att få effekter av utbildningen 
handlar exempelvis om förutsättningar för att kunna använda de nya kunskaperna man 
får genom utbildningen. Det krävs att organisationen är villig att anpassa dels 
strukturen genom att förenkla införandet av de nya verktygen och dels att man 
uppmärksammar hur organisationskulturen påverkar utfallet. Om kulturen inte främjar 
lärande och samarbete är det svårt att uppnå organisatoriska effekter i form av 
exempelvis en högre kvalitet genom att alla i organisationen är enhetliga. En annan 
organisatorisk förutsättning handlar om handlingsutrymme. Det är väsentligt att 
studera hur väl anpassad utbildningen är efter organisationens handlingsutrymme, det 
vill säga om deltagarna upplever att de kan använda de nya kunskaperna i sitt arbete. 
Det kan annars resultera i negativa effekter som att deltagarna ser brister i sin 
organisation eller får en allmän negativ inställning till kompetensutveckling.  

 
• Effekter av ledarskapsutbildning. 

Effekter av en ledarskapsutbildning bör utvärderas då man får en möjlighet att 
utveckla individ och organisation genom att åskådliggöra förutsättningarna. Man bör 
vara medveten om att utbildningen kan medföra negativa effekter, därav vikten av att 
utvärdera för att kunna förändra förutsättningarna. Det är samtidigt av vikt att ta fram 
mätverktyg som är anpassade efter de mål man vill uppnå och man bör vara medveten 
om att det tar tid innan man fullt ut kan se effekterna av utbildningen. De 
organisatoriska och individuella förutsättningarna påverkar varandra och inverkar på 
de individuella och organisatoriska effekterna. Vi menar att de individuella 
förutsättningarna inte själva kan frambringa effekter, både i form av individuella och 
organisatoriska, utan samverkan med de organisatoriska förutsättningarna. 

 
• Den offentliga sektorn som kontext. 

Den offentliga sektorn som kontext påverkar förutsättningarna för effekter av 
ledarskapsutbildningar. Det krävs en hög samverkan mellan individer och 
förvaltningar i organisationen för att stärka och prägla ett nytt ledarskapsynsätt. 
Ledarskapsutbildningar förväntas ge effekter ut i hela organisationen vilket kan vara 
problematiskt då det skall förankras i många mänskliga led. Politiker och tjänstemän 
bör tala samma språk och dela visioner för att besluten skall förankras och accepteras 
ut i hela organisationen. 
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Vår förhoppning är att vi med denna uppsats har väckt intresse för fortsatt forskning kring 
ledarskapsutbildning och dess effekter. Vi har i vår studie endast gjort en betraktelse över hur 
man kan öka förutsättningarna för effekter av ledarskapsutbildningar inom den offentliga 
sektorn. Det vi ser som intressant att fokusera på i framtida forskning är att man skulle kunna 
gå in och studerar problematiken längre ut i leden och studera vilka organisatoriska effekter 
medarbetare ute i verksamheten har uppfattat i sin position och vilka förutsättningar som 
krävs för att få effekter i de yttersta leden.  
 
Analysmodellen som används som utgångspunkt i vår studie har formats utifrån de 
förutsättningar som fanns vid undersökningens början, det vill säga att ledarskapsutbildningen 
redan var genomförd i organisationen. Resultatet talar för att man bör modifiera 
analysmodellen när man skall investera i en ledarskapsutbildning enligt figuren (figur 2) 
nedan. Man bör först göra en nulägesanalys av de förutsättningar som finns hos individer och 
i organisationen för att anpassa valet av ledarskapsutbildning. Utifrån den utgångspunkten kan 
man förutsäga vilka effekter man kan förvänta sig att uppnå. Modellen illustrerar också ett 
kretslopp där en utvärdering av effekterna är väsentlig för fortsatt utveckling i organisationen 
och hos individer. Denna modell kan användas och utformas efter de specifika förutsättningar 
som finns i den offentliga och den privata sektorn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Analysmodell utifrån den offentliga sektorn/Privata sektorn som kontext. 
Samband mellan individuella förutsättningar, organisatoriska förutsättningar, 
ledarskapsutbildning och organisatoriska och individuella effekter. 

Offentliga sektorn/Privata sektorn 
som kontext 
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Organisatoriska förutsättningar 
(Lärande organisation) 

Individuella förutsättningar 
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Bilaga 1 
 

Inbjudan till samverkan! 
 
Hej 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som avslutar vår sjätte och sista termin på det 
Arbetsvetenskapliga programmet med ett examensarbete. Vi önskar ett samarbete med er 
arbetsplats för att pröva vetenskapliga teorier och förklaringar mot empiriska förhållanden. 
Vi räknar med att behöva genomföra åtta stycken intervjuer med de personer som deltagit i 
kursen Konsultativt ledarskap. Intervjun kommer att gå till på följande sätt. Vi kommer till er 
arbetsplats eller bokar in möte på annan plats, vilket vi anpassar efter era önskemål. 
Vi kommer att arbeta två och två vid intervjutillfället. Den information som kommer fram 
under intervjuerna kommer att behandlas anonymt och med största försiktighet. 
 
Vi kommer i vårt arbete att utgå från följande problemformulering: 
Hur ökar man förutsättningarna för lärande och kunskapsanvändning och de organisatoriska 
effekterna av ledarskaputbildning? 
Vårt syfte med föreliggande arbete är att belysa hur organisationer kan skapa förutsättningar 
för att tillgodose sig en ledarskapsutbildning och därmed öka förutsättningarna för att få de 
effekter de eftersträvar i organisationen. 
 
Vi hoppas att ni skall finna detta syfte intressant för er arbetsplats och att vi med vårt önskade 
samarbete kommer att sprida erfarenheter och kunskaper samt att möjliggöra kontakter och 
samverkan. Vår tanke är att mötet skall präglas av öppenhet och lärande. 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Mia Svensson   Frida Gunnarsson 
 



Bilaga 2 
 

INTERVJUGUIDE 
 

• Vad är dina arbetsuppgifter i korthet? Presentation av tjänst och arbetsuppgifter, 
antalet underställda m.m. 

• Vilka delar av ledarskapsutbildningen har du genomgått? 
 
Offentlig sektor:  

• Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att arbeta som ledare inom den 
offentliga sektorn? 

• Hur ser du på kommunens arbete och vision för att skapa en plattare organisation? 
• Hur ser du på styrning och beslutsfattande inom kommunen? 

 
Ledarskapsutbildning:   

• Hur ser du på motivet bakom införandet av ledarskapsprogrammet?  
• Hur bedömer du behovet och nyttan av de ledarskapsutbildningar du medverkat i ur 

organisatorisk synpunkt? 
• Har du några förslag på ändringar av utförandet av utbildningen för att bättre passa 

organisationen? 
 
Lärande organisationer: 

• På vilka sätt tar organisationen tillvara dina erfarenheter/kunskaper/synpunkter? 
• Hur stort medbestämmande har ni när det gäller personalutbildning? 
• Hur ser du på förutsättningarna för att kunna använda dig av de nya kunskaperna i 

organisationen?  
 
Kunskapsanvändning: 

• Hur har det gått att implementera/använda kunskaperna i ditt vardagliga arbete? 
• Vilka delar har du haft användning av? Vilka inte? Varför? 
• Har din tjänst eller organisation påverkats som en följd av ledarskapsprogrammet? 
• På vilket sätt har utbildningen påverkat ditt sätt att hantera dina arbetsuppgifter?  

 
Effekter: 

• Vad uppfattar du är målet med er utbildning? 
• Anser du att ni uppnått dessa mål? Beskriv!  
• Vad ser du för effekter av utbildningen? 
• Vilka effekter saknas? Varför? Vad behöver göras för att nå målen? 
• Hur kan effekter av ledarskapsutbildningar allmänt öka? 


