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Sammanfattning 
 

Feedback som grund för lär- & utvecklingsprocesser i ledarskapet - ”Det feedbackas alldeles 
för lite”  
Författare: Ida Ivarsson och Erika Sjöblom 
Högskolan i Halmstad 
Vårterminen 2011 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur ledare på en bank upplever att de kan lära och 
utvecklas som ledare. Detta genom feedback, medarbetare, omvärlden och omorganisationen. 
Studien är av kvalitativt slag och har ett fenomenologiskt perspektiv. Datainsamlingen gjordes 
genom sju semistrukturerade intervjuer. Resultatet i relation med tidigare forskning och 
teorier visar på att när reflektion görs så sker lärande och utveckling. Dock så har det visat sig 
att reflektionstid upplevs vara en bristvara, vilket kan resultera i att lärandet och utvecklingen 
inte blir lika utbredd som det hade kunnat bli. Något som framkommit är att mentorskap 
skulle kunna främja lärandet och utvecklingen. Även feedback kan utgöra en grund för 
ledaren att skapa sig lärande och utveckling. Då det ger en möjlighet för ledaren att rannsaka 
sig själv och se sig genom andras ögon. En annan aspekt som framkom i studien var att 
ledarna utövar ett transformativt ledarskap där de involverar sina medarbetare i stor ut-
sträckning. 
 
Nyckelord: Ledarskap, feedback, dialog, lärandeprocess och utvecklingsmöjligheter. 
 



Abstract 
 

Feedback as a basis for learning- & development processes in the leadership – “It is way too 
little feedback”  
Authors: Ida Ivarsson och Erika Sjöblom  
Halmstad University 
Spring 2011 

 
The purpose of this paper is to find out how leaders, at a bank, feel that they can start a 
learning and development process. This driven by feedback, co-workers, the surrounding 
environment and reorganization. This paper is of a qualitative nature and has a 
phenomenological perspective. The data was collected through seven semi-structured 
interviews. The result in relation to previous research and theories suggest that when 
reflection is done so is learning and development. It has been proven that time for reflection is 
something that´s perceived to be in short supply, which can result in that learning and 
development will not be as widespread as it could have been. Something that has emerged is 
that mentoring could promote learning and development. Feedback can provide a basis for the 
leader to create learning- and development processes, since this is an opportunity for leaders 
to search themselves and see themselves through others’ eyes. Another aspect that emerged in 
this paper was that leaders engaged in a transformative leadership where they include their co-
workers to a large extent. 

 
Keywords: Leadership, feedback, dialogue, learning process and development opportunities. 



Förord 
 
 
 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter för de tog sig tid att medverka och dela med sig 
av sina erfarenheter i vår studie. Ett stort tack till vår uppdragsgivare som varit med och 
diskuterat fram idén till uppsatsämnet samt hjälpt oss hitta respondenter. Utan er hade det inte 
blivit någon studie. 
 
Ytterligare ett tack till våra familjer och vänner. Speciellt Soun Corcos och Alexandra 
Ingvaldsson för att ni tog er tid att läsa igenom och komma med förbättringsförslag till vår 
uppsats.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Jan Karlsson för att du tagit ner oss på jorden 
och sett till för att vi inte broderat ut för mycket. Du har varit ett stort stöd och hjälpt oss med 
våra frågor och funderingar kring uppsatsen. 
 

 

 

Ida Ivarsson & Erika Sjöblom 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund och anledning till  

undersökningsområdet. Det ges en kort beskrivning av företaget och 
  uppdragsgivaren. Här finns uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Det valda undersökningsföretaget är en bank, som har kontor i flertalet länder. Uppsats-
författarna kom i kontakt med företaget i höstas när en av dem praktiserade hos den HR 
Partner som var uppdragsgivare till uppsatsen. Då, liksom nu, pågick en stor omorganisation i 
företaget, som bland annat innebär att kontoren byggs om och kontorscheferna bytts ut på de 
flesta kontoren. Ombyggnationen innebär att företaget går från kontorsrum till 
kontorslandskap. Som HR Partner är de främsta arbetsuppgifterna att hjälpa olika chefer i 
företaget med deras HR-frågor. Uppdragsgivaren fungerar som spindeln i nätet mellan olika 
avdelningar inom företaget. Våra sju respondenter är samtliga kontorschefer inom företaget. 
Deras arbetsuppgifter handlar i huvudsak om att leda och fördela arbetet på deras respektive 
kontor. Idén till uppsatsens ämne, lärande och utveckling i ledarskapet, diskuterades till viss 
del fram med uppdragsgivaren. 

 
Det som fångade intresset till att skriva om lärande och utveckling i ledarskapet, där vi valt att 
lägga stor vikt vid feedbackens inverkan på lärande- och utvecklingsprocessen hos ledare i 
undersökningsföretaget, var att viss forskning tyder på att det sker en skev återkoppling till 
ledaren. Det vill säga att den negativa feedbacken döljs för ledaren och det endast är den 
positiva feedbacken som når fram (Kaufmann och Kaufmann, 2005). Detta var något som 
fångade intresset att undersöka hur ledare i banken upplever feedback. Men även att se hur 
feedback kan bidra till ledarnas lärande och utveckling i sin roll som ledare.  

 
För att utvecklas som ledare behöver de ett samspel med andra människor och genom detta få 
en självinsikt, exempelvis genom feedback. Självinsikten hos en ledare är en central del för att 
en utveckling ska kunna äga rum då individen själv kan se sina styrkor och svagheter. Ut-
vecklingen kan exempelvis ske genom mentorskap, föredömen, handledning, råd, feedback 
eller bara vara en del av en social omgivning (Haikola, 1999). Med anledning av att den 
sociala kontexten har en stor betydelse för ledarskapsforskningen är det viktigt att den som 
studerar ledarskap ger medarbetarna en aktiv roll i forskningen då det är dem som på nära håll 
ser och har en mer verklighetsbaserad bild av sin ledares ledarskap. Medarbetarna vet hur 
ledaren agerar i praktiken då de följer denne på nära håll varje dag (Wallo, 2008). Av den 
anledningen har vi valt att se företagets egen medarbetarundersökning, i uppsatsen kallad 
enkäten, som ett viktigt feedbackinslag för respondenterna. Enkäten som är anonym fylls 
årligen i av medarbetarna som en utvärdering av deras ledare, arbetssituation och arbetsplats. 
Denna uppsats fokuserar dock endast på den delen av enkäten som behandlar ledarskapet. En 
tanke är att dessa anonyma enkäter kan komma åt medarbetarnas verkliga åsikter, även de 
negativa, och på så vis ge en mer nyanserad bild av hur medarbetarna uppfattar sin 
arbetssituation och framförallt sina ledare. I enkäten ska medarbetarna bedöma olika aspekter 
med hjälp av en skala från ett till tio, där sju anses som bra från företagets sida.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att studera om och hur ledare på det valda företaget upplever att de lär 
genom feedback. Studien har för avsikt att undersöka ledarnas egna upplevelser kring ut-
vecklingsmöjligheter i ledarskapet med hjälp av feedback, medarbetare, omvärlden och den 
omorganisation som företaget befinner sig i just nu. En aspekt som undersöks är om det finns 
ett förhållande mellan feedback och den personliga lärande- och utvecklingsprocessen. 
Studien tar även upp ledarskapets betydelse för ledarnas lär- och utvecklingsprocess. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur ser ledare i företaget på feedback som hjälpmedel till lärande och utveckling? 
• Hur upplever ledare att enkäter kan fungera som hjälpmedel för lärande och 

utveckling? 
• Hur påverkas lärandet och utvecklingen i ledarskapet av omgivningen 

(medarbetare, organisationen och reflektion)? 

1.4 Uppsatsens disposition  

Uppsatsens är indelad i följande kapitel: inledning, tidigare forskning, teori, metod, resultat, 
analys och avslutas med en diskussion. Varje kapitel inleds med en kort sammanfattning av 
dess innehåll, detta för att ge en överskådlig bild.  
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2 Tidigare forskning 
Detta kapitel ger en kort översikt över den 

forskning som tidigare bedrivits kring undersökningsområdet.  
 

 
I början av 50-talet bestämde sig forskare för att studera ledares beteenden, istället för att 
studera deras egenskaper som då inte gett något resultat. Deras ambition var att beskriva 
ledares beteende när de agerade som ledare för en grupp eller en organisation. Forskarna kom 
fram till att en ledarstil kan beskrivas dels som relationsinriktad och dels som 
uppgiftsinriktad. I studien fanns olika skalor, Consideration och Structure var två av dem. 
Consideration hänger ihop med hänsynstagande och relationer medan Structure har att göra 
med att skapa struktur i gruppen men betonar även uppgiftsinriktningen. Något att eftersträva 
är att ha en hög grad inom både relations- och uppgiftsinriktat ledarskap. Då dessa två 
egenskaper hos ledaren förstärker gruppeffektiviteten och arbetstillfredställelsen (Svennerstål, 
1996).  
 
Det finns som sagt olika infallsvinklar på hur ledarskapet ska ses. Vissa undersökningar 
menar att det är något som individen mer eller mindre föds till. Antingen så har en individ 
förmågan att leda andra eller inte. En undersökning gjord i New York visade att 54 % av de 
tillfrågade i studien ansåg att ledarskap är en skicklighet eller en förmåga (Barker, 1997). 
Andra menar att ledarskap är en kompetens som en individ kan lära sig att behärska på ett 
bättre sätt genom olika typer av utbildningar. Det vill säga att ledare är något som skapas och 
inte något som en individ är från början. Med denna utgångspunkt för en organisation kan 
ledaren ses som ett formbart verktyg som kan formas för att passa just dem perfekt (Nilsson, 
2005). 
 
Mycket av forskningen som gjorts kring ledarskap berör egenskaper, men även vad det 
innebär att vara ledare och hur individen kan utveckla sig. Wilhelmsson (2006) skriver om det 
i artikeln Transformative learning in joint leadership där syftet med studien var att visa vad 
ledarna själva anser var den arbetsföra ingrediensen i deras ömsesidiga arbetssituation som 
bidrar till att underlätta den personliga utvecklingen. Det som författaren kom fram till var att 
ett delat ledarskap, enligt ledarna i studien, kan bidra till ett personligt lärande och utveckling. 
Det är något som beror på gemensamma kärnvärden, stödjande relationer och gemensamma 
arbetsprocesser. Vidare beror det på kompletterande och gemensamt känsloarbete samt kritisk 
reflektion, vilket bidrar till lärande och utveckling. Det innebär att gemensamt ledarskap ger 
möjlighet till ett transformativt lärande genom granskning av olika perspektiv, detta genom att 
uttryckligen tala om tankevanor och genom att stegvis förändra befintliga referensramar. 
Resultatet av studien tyder på att ett gemensamt ledarskap ger möjlighet till en fördjupad 
lärprocess i det dagliga arbetet, detta i ett kommunikativt förhållande där grundläggande 
värderingar och ett öppet sätt att agera delas samt att det kritiskt reflekteras kring detta.  

 
Detta är något som även Viitala (2005) fokuserar på sin artikel, som tar upp att i en miljö som 
förändras konstant så har det blivit nästintill omöjligt att vara framgångsrik utan att skada den 
varaktiga personliga utvecklingen. I många organisationer så uppfattas ledarskaps-
utvecklingen som en isolerad process. En konsekvens av detta är att ansvaret för ledarskaps-
utvecklingen ofta blir ledarnas eget problem. Ledarna är därför beroende av sin egen 
uppfattning och motivation, gällande vilka områden som de önskar att utveckla. Artikeln 
fokuserar på ledarnas egna avsikter gällande utveckling. Det som kom fram var att de flesta 
ledarna hävdade att ledarskap var ett av de mest angelägna utvecklingsområdena. Resultatet 
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av studien återspeglar snabba förändringar i arbetslivet, samt ständiga förändringar i ledar-
färdigheter och kunskaper. Det intellektuella kapitalet har blivit en avgörande faktor för att få 
konkurrensfördelar. Något som framgår i artikeln är att kunskapshanteringen ännu inte har 
internaliserats som en central del av ledares arbete eller som ett tema i ledarskap.  
 
En typ av ledarskapsutveckling kan tänkas vara feedback. Det är något som Yukl et al (2010) 
tar upp i en artikel, vars syfte var att påvisa att det saknas forskning inom just det här området. 
I artikeln skrivs det att även om det är väldigt populärt med feedback som metod för ledar-
skapsutveckling så finns det bara ett fåtal studier som har visat på dess effektivitet. Det finns 
flera tänkbara anledningar att det saknas starkare och mer konsekventa resultat. En anledning 
kan vara att många studier enbart involverar feedback som kommer från medarbetare, alltså 
uppåtgående feedback. Denna typ av feedback kan ha en svagare effekt än den som kommer 
från flera olika håll. Något som framkommer i artikeln är att en populär metod för 
ledarskapsutveckling är tillhandahållningen av specifik feedback gällande ledares beteende. 
Tydlig och klar feedback är viktigt för att individen ska kunna lära sig att förbättra sitt 
beteende. Effekterna av feedback på beteendet kommer sannolikt att bli starkare och lättare att 
upptäcka om det beteende som används för feedbacken är av betydelse och lätt kan 
observeras.  
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier och  
den modell som uppsatsen utgår ifrån.  

 

3.1 Ledarskap i samspel 

Burns (1978) definierar ledarskap som ett samspel mellan ledare och medarbetare. 
Definitionen lyder: “[…]leaders including followers to act for certain goals that represent the 
values and the motivations – the wants and needs, the aspirations and expectations – of both 
leaders and followers. And the genius of leadership lies in the manner on which leaders see 
and act on their own and their followers´ values and motivations.” (Burns, 1978:19). Vidare 
tas det upp att ledarskap är en aspekt av makt, men det är även en separat och viktig process i 
sig själv. Såsom makt är ledarskap relationellt, kollektivt och målmedvetet. Ledarskap och 
makt delar samma centrala funktion, nämligen att uppnå ett syfte. ”All leaders are actual or 
potential power holders, but not all power holders are leaders.” (Burns, 1978:18). En 
naturlig fallenhet inom ledarskap ligger i det sättet som ledare ser och agerar på egen hand, 
och deras medarbetares värderingar och motivation. Ledarskap är oskiljaktigt från med-
arbetarnas behov och mål. Essensen av ledar-medarbetarförhållandet är samspelet mellan 
individer, som har olika nivåer av motivation och maktpotential. Detta är något som 
inkluderar skicklighet, i strävan efter en gemensam eller åtminstone ett delat ändamål (Ibid.).  

 
Traditionellt ses ledarskap som något individen har i form av egenskaper och kompetens, det 
är också något man gör med sina medarbetare. LMX-teorin å sin sida innebär ett slags hög-
kvalitativa utbyten mellan medarbetare och ledaren/ledarna. Termen partnerskap används för 
att beskriva detta utbyte. Det ideala förhållandet inkluderar alla på arbetsplatsen och inte bara 
en grupp individer. Utbytet sker inte på en gång. För att ett moget partnerskap ska nås 
behöver parterna, ledare och medarbetare, först genomgå främmandefasen där de ”känner” på 
varandra och relationen bestäms framför allt av de formella reglerna som finns på 
arbetsplatsen och individernas arbetsavtal. Tillsammans behöver de också gå igenom 
bekantskapsfasen. En fas som börjar med en ”invit” från någon av parterna. Relationen 
utvidgas och parterna testar gränserna hos varandra. När sedan den sista fasen nås finns en 
ömsesidig tillit och att ställa upp för varandra ses som en självklarhet. När detta fungerar på 
ett optimalt sätt kallas det för transformerande ledarskap vilket innebär att både medarbetare 
och ledare arbetar för samma mål och är inriktade på det som är bäst för organisationen 
(Kaufmann och Kaufmann, 2005).  

 
Det transformativa ledarskapet inträffar när en eller fler individer interagerar med andra på ett 
sådant sätt att ledare och medarbetare höjer varandra till högre nivåer av motivation. Det 
ultimata transformativa ledarskapet blir moraliskt i det att nivån höjs för ett humant upp-
förande och har etisk strävan för både ledare och medarbetare, därmed har ledarskapet en 
transformerande effekt på båda (Burns, 1978). Ett transformativt ledarskap kan ses som en 
process som förändrar och transformerar individen, när det gäller värderingar, etik, 
standardisering och långsiktiga mål. Det krävs en utvärdering av medarbetarnas motiv, 
tillfredsställelsen av deras behov samt en ambition att behandla dem som fullvärdiga vuxna 
människor. Det transformativa ledarskapet innehåller allt ifrån specifika försök att påverka 
enskilda medarbetare till ambitionen att påverka hela organisationen och dess kultur (Wolvén, 
2000). Ledarskap är en ömsesidig process i att mobilisera individer med vissa motiv och 
värderingar, i syftet att förverkliga mål, självständigt eller gemensamt, som innehas av både 
ledare och medarbetare. Ledare kan även forma, förändra samt lyfta de motiv, värderingar och 
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mål som medarbetare har genom den avgörande lärande rollen i ledarskapet, detta är ett 
transformativt ledarskap (Burns, 1978).  
 
I en artikel av Bass et al. (2003) tas det upp vilka fyra komponenterna som summerar det 
transformativa ledarskapet. Dessa fyra komponenter är följande; idealiserat inflytande, 
inspirerande motivation, intellektuell motivation och individualiserat hänsynstagande.  Den 
inspirerande motivationen handlar om att ledarna agerar på ett sådant sätt som motiverar dem 
runtomkring genom att tillföra mening och utmaning till sina medarbetares arbeten till att 
ledarna fokuserar på varje enskild medarbetares behov av prestation och utveckling genom att 
agera som coach eller mentor. Vidare står det i artikeln att transformativa ledare transformerar 
självbilden av sina medarbetare. De skapar en personlig och social identitet bland 
medarbetarna med uppdraget och målen som sätts av ledarna och organisationen. 
Medarbetarnas känslor av inblandning, sammanhållning, engagemang, potens och prestation 
ökar (Ibid.). Även feedback ökar medarbetarnas känsla av engagemang i målsträvan, vilket 
innebär att det är väsentligt för ledarskapet.  

3.2 Feedback 

Feedback kan ses som en viktig roll i ledarens utveckling. Feedback är nyckeln till ledares 
självinsikt. London (2002) skriver att självinsikt är grunden för en meningsfull personlig till-
växt och utveckling. Utan feedback skulle ledarna vara ovetande gällande effekten av sina 
beslut samt hur deras handlingar påverkar organisationen och relationen till deras med-
arbetare. Vissa ledare är känsliga för feedback gällande deras prestation på grund av 
potentiella hot mot deras djuprotade självidentitet. 
 
Feedback kan ses som ett lärandesamtal där individen får uttrycka sina upplevelser genom en 
dialog. Det finns inte heller någon rätt eller felaktig feedback eftersom att det är individens 
upplevelse. Bushe (2006) skriver i sin bok Klart ledarskap om det lärande samtalet, där syftet 
med ett lärande samtal inte är att försöka förklara eller att rättfärdiggöra sig själv. Vidare så 
sägs att det inte heller är en övning i att ömsesidigt lyssna på varandra och ta reda på vad alla 
vill och därefter finna en godtagbar kompromiss. Utan det lärande samtalet är en utforskning 
där individen fokuserar på att göra sina egna upplevelser transparenta för andra och försöka 
göra det möjligt att förstå andra. Det finns inget rätt eller fel, det finns bara ens egna upp-
levelser och andras. Alla kommer garanterat att ha olika upplevelser, det är inget fel med det 
utan det är helt naturligt (Ibid.).  
 
Enligt London (2002) är feedback utvecklande för individen och påverkar ledarnas självinsikt. 
Ledare som har en positiv självbild kan tänkas bortse från negativ feedback. Å ena sidan bör 
viss negativ feedback ignoreras eller tillskrivas externa faktorer. Å andra sidan att ignorera 
eller bortse från ogynnsam feedback kan leda till att det missas möjligheter till förändringar 
som kan innebära positiva fördelar för ledaren och organisationen. Feedback är värdefull av 
många anledningar såsom att det leder, motiverar och belönar beteende. Det är grunden för 
utveckling och bidrar till att bygga effektiva relationer med medarbetare. Vilket innebär att 
feedback är ett viktigt element i lärande. Feedback ökar motivationen genom att belysa vilka 
beteenden som bidrar till ett framgångsrikt beteende. Det hjälper individer att klargöra sina 
åsikter gällande effekterna på deras beteende. För att feedback ska ha en positiv effekt så bör 
den vara klar, specifik och lätt att förstå. Den som ger och den som får feedback bör uppfatta 
den på samman sätt, samt att feedback är något som borde ges konstant. Positiva reaktioner på 
feedback sker efter hand allt eftersom ledaren blir van att ta till sig den. Feedbacken fokuserar 
på beteendet, och därmed kan feedback leda till förändringar i beteendet eller prestationen. 
Även Kolb (1984) menar att feedback är ett viktigt inslag för att ett beteende ska kunna 
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förändras. Feedbacken ger signaler om och vad som behöver ändras samt om individen sedan 
håller en bra kurs mot det önskade målet. Att få feedback är ett viktigt inslag i den cykliska 
lärprocessen. 

3.3 Lärandeprocess  

Ordet lärande kopplas ofta ihop med skolan. Detta präglar oss väldigt mycket, men vi lär oss 
saker genom hela livet genom exempelvis olika typer av aktiviteter och av andra personer i 
sociala sammanhang. Lärande handlar om att någon lär sig något, ett subjekt och ett objekt, 
och tillägnelsen av detta är lärandets innehållselement. För att detta ska kunna inträffa så 
måste individen ha en drivkraft till att lära sig. En lärprocess behöver psykisk energi för att 
realiseras. För att ett lärande ska kunna äga rum hos en individ så behövs två skilda processer 
aktiveras. Ibland kan det ske med en viss tidsförskjutning men oftast så sker de samtidigt. De 
två processerna det handlar om är det konstanta samspelet mellan individ och omgivning som 
sker under hela den vakna tiden och den andra processen är tillägnelsen som vi ger de 
impulser och den påverkan som ligger i samspelet. Med tillägnelsen menas att de nya 
impulserna sammanflätas med tidigare erfarenheter från liknande situationer och ger en 
individ dess särprägel (Illeris, 2007).  

 
Wilhelmson och Döös (2002) skriver om att ett utvecklingsarbete innebär att förändra 
förutsättningarna gällande individers lärprocesser. När en arbetssituation förändras ger det i 
sin tur förändrade möjligheter till lärande. Lärandet kan ske som en integrerad del av 
verksamhetsutvecklingen när dialogen tar en naturlig plats i det dagliga arbetet. Att skapa 
utrymme för kommunikativa relationer kan förändra individers lärprocesser och för-
utsättningar.  

 
Den främsta skillnaden mellan ungas och vuxnas lärande är inlärningsprocessen. Vuxna 
förlitar sig troligen i högre grad på att utnyttja tidigare kunskaper och erfarenheter för lärande 
i nya situationer. En uppgift antas oftast av individen på grund av dess utformning för att 
kunna främja eller hindra ett kompetenshöjande lärande. Det blir en lärandepotential med 
uppgiften. Lärandepotentialens troligen viktigaste aspekt är att kvalifikationskraven är till-
räckligt höga. Uppgiften måste innebära något av en utmaning för individen. Enligt Ellström 
(2000) är den lägsta ordningens lärandenivå det reproduktiva lärandet. Vilket innebär att såväl 
uppgifter/mål som metoder att lösa uppgifter och resultatet som ska uppnås är givna på för-
hand, detta genom någon form av föreskrift. Den lärande individen lär sig vissa bestämda sätt 
att lösa de givna uppgifterna, vars syfte är att uppnå de på förhand fastställda målen. Detta 
kan kontrasteras mot det utvecklingsinriktande lärandet där individen (eller gruppen) själv tar 
ansvar för att identifiera, tolka och formulera uppgiften. Är uppgiften given så börjar 
individen med att undersöka dess innebörd, bakgrund och önskvärdhet samt för övrigt givna 
förutsättningar. Beroende på om det är ett anpassningsinriktat eller utvecklingsinriktat lärande 
som ska främjas så ställs det olika krav på utformningen av lärsituationen. Det ställer även 
krav på utformningen av arbetet och organisationen. Ett faktum är att det kan finnas 
potentiella motsättningar gällande uppfattningar om vilken lärandenivå som är möjlig och 
önskvärd att eftersträva inom organisationen (Ibid.).  
 
Utgångspunkten för distinktionen mellan de två lärnivåerna, anpassnings- eller ut-
vecklingsinriktat lärande, är förhållandet mellan den lärande individen och den kontext som 
lärandet sker i. Något som är utmärkande för det utvecklingsinriktade lärandet är att individen 
antas ha ett ifrågasättande och prövande förhållningssätt till uppgifter, mål samt andra för-
utsättningar. Det utvecklingsinriktade lärandets förutsättning är att individen kritiskt 
analyserar och vid behov förändrar livs- eller arbetsvillkoren, vilket innebär att lärandet för-
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utsätter ett överskridande av det givna handlingsutrymmet i verksamheten som individen 
möter (Ibid.).  
 
Medan erfarenhetslärande kan kopplas till en viss händelse eller situation så handlar den per-
sonliga utvecklingen istället om en process som utspelar sig under en längre tid. Person-
ligheten hos människor formas och utvecklas livet ut av olika påverkningar som vi utsätts för, 
något som medför att det även sker ett lärande. För att en personlighet ska kunna ändras krävs 
i regel en lång och krävande process, inte minst en subjektiv vilja och motivation hos 
individen som ska förändras. Av den anledningen är personlighet inget som ändras om det 
inte finns mycket goda orsaker till det (Illeris, 2007). 
 
Hur ordet lärande ska definieras råder det delade meningar om, Ellström har följande 
definition: ” Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett 
resultat av individens samspel med sin omgivning.” (2000:67). För att klargöra definitionen så 
skriver Ellström att det måste preciseras vad som förändras hos individen, vad som lärs, och 
karaktären av individens samspel med omgivning, hur lärandet sker (Ibid.).  En annan 
definition på lärande lyder: ”Lärande är varje process som hos levande organismer leder till 
en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller 
åldrande.” (Illeris, 2007:13). Förklaringen bakom ordet och Illeris definition av lärande 
består grovt av tre olika grundbetydelser. Den första är resultaten av lärprocesserna som ger 
ordet lärande innebörden av att en förändring har ägt rum eller att en person lärt sig något. 
Den andra förklaringen hänvisar till psykologiska processer, som sker inom en individ och 
som kan ligga till grund för den första förklaringen. För att den andra förklaringen ska kunna 
ske, så kan lärande hänvisas till samspelsprocesserna mellan en individ och dennes materiella 
och sociala omgivning (Ibid.).  

 
Ytterligare en definition av lärande ges av Kolb. Han menar att allt lärande utgår från 
individens egna erfarenheter och hans definition av lärande lyder ”Learning is the process 
whereby knowledge is created through the tranformation of experience.” (Kolb, 1984:38). 
Definitionen betonar flera aspekter av lärprocessen sett från ett erfarenhetsperspektiv. För det 
första läggs en tonvikt på anpassning och lärande istället för innehåll och resultat. Det andra 
är att kunskap ses som en tranformerande process som ständigt skapas och återskapas, inte 
något som kan förvärvas eller överföras. För det tredje så menar Kolb att både objektiva och 
subjektiva erfarenheter kan förvandlas till lärande (Ibid.). 
 
För att förstå lärandets helhet menar Illeris att hänsyn måste tas till tre olika dimensioner av 
lärande. Han menar vidare att Kolbs definition endast inbegriper en av de tre dimensionerna, 
innehållsdimensionen, och att den därför inte kan anses vara fullständig. Den första av de tre 
är innehållsdimensionen som handlar om vad individen lär sig. I ett försök att skapa en 
ordning och försöker människan av naturen att skapa en meningsfullhet i sitt lärande, vilket 
får en allt större betydelse i takt med att samhället blir mer och mer komplext. Vi måste 
därmed tillägna oss den kunskap vi lär oss för att den inte ska bli oförståelig, detta kan ske 
bland annat genom eftertanke och omvärdering. Drivkraftsdimensionen är den andra dimen-
sionen och beskriver de premisser som måste finnas hos en individ för att det ska ske ett 
lärande. Det behövs engagemang, motivation och att mental energi investeras i lärprocessen. 
Mängderna av dessa egenskaper är individuella och därför ser lärandet olika ut för olika 
personer. Individens intressen, förutsättningar och syn på det som ska läras spelar också stor 
roll för hur och om en lärprocess kommer att äga rum. Medan innehållsdimensionen är strikt 
och ordningssinnad är drivkraftsdimensionen till mycket styrd av känslor, varav den ibland 
nämns som ”den känslomässiga intelligensen”. Den sista dimensionen är samspels-
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dimensionen, där Illeris framhåller att allt lärande sker via ett samspel i den sociala och sam-
hälleliga kontext som vi befinner oss i. Lärandet är situerat och vi tenderar till att endast lära 
oss sådant som är viktiga för den sociala och samhälleliga omgivningen vi befinner oss i. Vårt 
lärande speglar därför den omgivning som vi befinner oss i och desto mer engagemang som 
läggs ner i samspelet desto större blir möjligheten till lärande (Illeris, 2007).  
 
Det är inte alltid i en lärprocess som ett lärande äger rum hos en individ, en företeelse som 
kallas ”icke-lärande”. Bakomliggande faktorer till detta kan vara att individen tycker sig ha en 
förförståelse i ämnet (presumtion/taken for granted) och anser sig själv ha de nödvändiga 
kunskaperna på området och därför inte ser möjligheterna till ett nytt lärande. Eller så kan det 
handla om att individen är för stressad eller rädd för vad de nya upptäckterna ska föra med sig 
och tar därför inte hänsyn till det nya, så kallat icke-beaktande (non-consideration). 
Ytterligare en anledning till att ett lärande inte äger rum kan vara att individen på förhand 
bestämt sig för att inte ta till sig det nya, att individen avvisar det nya (rejection) (Jarvis, 
2004).  

3.4 Utvecklingsmöjligheter 

Kolb (1984, 1995) menar att lärande kan ses som en cyklisk process. Lärandet börjar med att 
individen är med om en konkret erfarenhet. Nästa steg i processen blir att reflektera och 
observera över erfarenheten. När reflekterandet övergår till att beskriva de konkreta 
erfarenheterna i lite mer abstrakta 
begrepp och generella principer har 
steg tre nåtts i den cykliska 
lärprocessen. Kan dessa erfarenheter 
sedan generaliseras till en grupp 
situationer som har ömsesidiga drag 
kan ett väsentligt lärande som regel 
konstateras hos individen. Sista och 
fjärde steget i processen sker när 
individen sedan testar sina hypoteser 
i liknande situationer i framtiden. 
Vilket i sin tur leder till nya er-
farenheter och så börjar processen om igen. Det är en kontinuerlig process där individen hela 
tiden testar nya saker och beteenden och justerar dem för att de ska bli acceptabla av om-
givningen. Riktningen för lärandet beror på vilka mål som vill uppnås och i vilken grad 
lärandet kan hjälpa till att nå dem. Finns ingen koppling mellan lärandet och målen blir 
lärandet ofta ineffektivt och bristfälligt. Eftersom lärandet är beroende av individens behov 
och mål, ser den väldigt olika ut för olika personer.    
 
Liksom Kolb pratar Wilhelmsson och Döös (2002) om att genom våra erfarenheter kan 
individen lära sig att hantera och begripa arbetsuppgifter på ett något annorlunda sätt än 
tidigare. Detta gör att det skapas förståelse och därmed formar idéer som skulle kunna 
användas i nya situationer som individen kommer att utsättas för. En dels förändrad förståelse 
gör att nya handlingar omsätts genom att praktiskt utföra arbetsuppgiften för att se hur den 
fungerar i praktiken. I lärandet finns det många olika ingredienser, och dessa ingredienser 
måste användas för att kunna lära utifrån egna erfarenheter.  

 
Wilhelmson och Döös skriver även att dialog är ett ideal för samtal som vi kan tänkas sträva 
emot. Det är ett ideal som innebär att samtalarna, ledare och medarbetaren, betraktar varandra 
som likvärdiga och är inriktade på att förändra förståelsen om det som samtalet kretsar kring. 



10 
 

När det gäller dialog för reflektion så innebär det att samtala i grupp, detta för att lära 
tillsammans. Det handlar om att använda samtalet för att tillsammans i gruppen konstruera en 
sammansatt kunskap och förståelse. Individuellt sker lärandet genom att någon förändrar sina 
egna föreställningar om samtalsämnet. Samtliga i gruppen utvecklar tillsammans en förståelse 
som ingen hade kunnat skapa på egen hand, förståelsen delas av mer eller mindre alla i 
gruppen. Innebörden av dialog är att lära av varandras tankar och erfarenheter kring ett ämne 
som alla önskar att förstå lite bättre. Det finns en förutsättning för att se dialog som en 
möjlighet till lärande, vilket är att se kunskap som något samtliga individer själva konstruerar 
(Ibid.).  
 
På arbetsplatsen förekommer det en mängd interaktioner. Dessa interaktioner bygger upp de 
kompetensbärande relationer som finns på arbetsplatsen, vilket innebär de relationer som 
finns och därmed utvecklar kompetensen. En utgångspunkt är dock att kompetensen har både 
individuella och relationella aspekter. Ledarna kan genom ett pedagogiskt ledarskap 
organisera möjligheter för sina medarbetare och sig själva, detta genom att bygga goda och 
kompetensbärande relationer sinsemellan. Dessa relationer är viktiga för kvalitén i verksam-
heten (Döös, Wilhelmson & Backström, 2010).   

 
Vägen fram till en förändring kan ske med hjälp av olika strategier. De tre främsta är ”trial 
and error”, att helt enkelt prova sig fram och se vad som fungerar och inte och lära av sina 
misstag. Ett annat sätt är att interagera med omgivningen och få feedback på önskade och 
oönskade beteenden. Det tredje sättet är genom metodisk träning och utbildning (Haikola, 
1999). Att få feedback på sitt arbete är en viktig del i utvecklingen. Det medför att man lättare 
kan dra lärdomar från tidigare erfarenheter (Kaufmann och Kaufmann, 2005).  

 
Enligt målsättningsteorin kan en central motivationskraft i arbetet vara att arbeta mot ett mål. 
För att optimera arbetsinsatsen bör målet vara specifikt och relativt svårt att uppnå. Konkret 
feedback bör ges kontinuerligt då den ger individen en upplysande vägledning och kan hjälpa 
till att korrigera mindre uppskattade beteenden. Detta kan kopplas till att lärande sker genom 
självkontroll, individen ser på eget initiativ till att lära sig något, utan några påtryckningar 
utifrån. Detta kan exempelvis ske genom att huvudmålet delas upp i delmål som sedan 
utmynnar i någon slags belöning för individen, så kallad självförstärkning. Beroende på om 
individen besitter en god eller dålig självförmåga ser vägen till målet olika ut. Personer med 
hög självförmåga tenderar att sätta upp högre och svårare mål som de lägger mycket energi på 
att nå. De är också mer benägna att ”stå på sig” och fullborda sina projekt (Ibid.).  
 
Idag kräver samhället att vuxna lär sig både mer och på ett annat sätt än tidigare, vilket 
medför att de måste göra en mental omställning och en personlig utveckling. Dessa krav är 
inget som bara accepteras av vuxna, de lär sig bara det som de själva upplever vara betydelse-
fullt och som de vill lära sig. Det rör sig om medvetna val hos individen som ligger till grund 
för om ett lärande ska ske eller inte. Beroende på sina personliga resurser bygger de sedan 
vidare på sina kunskaper. Får de möjligheter till lärande så tar de eget ansvar för att lära sig 
det som de är intresserade av. Finns inget intresse eller mening till lärande hos en vuxen 
individ så vill de heller inte ta till sig och lära sig något (Illeris, 2007).  
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4 Metod 
Här presenteras den metod, de val och de avväganden som  

gjorts för att komma fram till studiens resultat. Här finns uppsatsens kunskapsteoretiska 
utgångspunkt, urvalet av respondenterna, hur datainsamlingen gick och bearbetades, 

vilken analysmetod som använts samt en avslutande metoddiskussion. 
 

 
För att besvara uppsatsens frågeställningar så valdes att genomföra en kvalitativ studie. För att 
få fram respondenternas uppfattningar och känslor kring uppsatsens syfte genomfördes 
intervjuer. Totalt genomfördes sju intervjuer med sju olika kontorschefer inom det valda 
undersökningsföretaget. Respondenterna bestod av tre kvinnor och fyra män. Den 
genomsnittliga tiden för intervjuerna blev cirka 60 minuter.  

 
Utgångspunkten i uppsatsen är ett fenomenologiskt perspektiv som är ett teoretiskt perspektiv 
inom hermeneutiken. En av grundtankarna med fenomenologin är att det finns en gemensam 
nämnare i liknande erfarenheter, trots att de upplevs av olika individer (Hartman, 2004). Inom 
fenomenologin läggs tonvikten på subjektivitet snarare än objektivitet, beskrivning snarare än 
analys, tolkning snarare än mätning och medverkan snarare än struktur. Det finns således 
inget ”rätt” eller ”fel”, undersökningen är istället inriktad på att få fram olika personers 
åsikter, uppfattningar, attityder och känslor kring undersökningsområdet. För att få fram detta 
är det mycket vanligt att använda sig av kvalitativa metoder (Denscombe, 2009). Även 
Hartman (2004) menar att ett bra sätt att få fram individers tolkningar av sina erfarenheter är 
att använda kvalitativa metoder, som i denna uppsats där intervjuer genomförts för att komma 
fram till resultatet. Som författare till uppsatsen är det då av betydelse att vi förstår de motiv 
och trosföreställningar som ligger till grund för respondenternas agerande. 

 
Fenomenologins inriktning handlar således om hur människans olika tolkningsprocesser 
hjälper individen att förstå omvärlden, till exempel individens sätt att se på sig själv, sätt att se 
på världen och dennes sätt att se på sina egna erfarenheter. Individens sätt att handla och se på 
sin omgivning är ett resultat av olika upplevelser och personens egen tolkning. Därför är det 
viktiga i en fenomenologisk studie att förstå tolkningsprocessen. Det handlar om att tolka det 
som redan är tolkat av någon annan och förstå upplevelser från respondenternas synvinkel 
(Hartman, 2004). Den fenomenologiska inställningen är en förutsättning för att individerna 
genom en dialog ska kunna förstå varandras upplevelser och tankar om den värld som de lever 
i (Egidius, 1986).  

4.1 Urval av respondenter 

Det valda undersökningsföretaget är mitt i en omorganisation där flera av kontorscheferna fått 
nya kontor och flera nya kontorschefer tillsats. Av den anledningen är det mycket få personer 
som har ett enkätresultat från sin nuvarande arbetsplats. De flesta av respondenterna har dock 
ett enkätresultat från tidigare arbetsplatser, en av respondenterna i studien saknar dock ett 
sådant resultat. Målsättningen var att samtliga respondenter skulle ha ett enkätresultat och 
därför fick uppdragsgivaren välja ut samtliga respondenter. Respondenterna är specifikt 
utvalda på grund av sina erfarenheter av ledarskap inom banken samt av enkäten, något som 
hör till vanligheterna när intervjuer är undersökningsmetod och ändamålet är oftast att förstå 
specifika personers åsikter (Denscombe, 2009). I denna uppsats rör det sig endast om 
respondenternas upplevda lärande- och utvecklingsmöjligheter i sitt ledarskap. Det finns 



12 
 

således inget intresse att ha med aspekterna kön, ålder eller utbildning. Intresset rör sig endast 
kring respondenternas subjektiva upplevelser gällande uppsatsämnet. 

 
Med anledning av att arbetet med denna uppsats är ett uppdrag från en person från under-
sökningsföretagets HR-avdelning fanns deras tillstånd att genomföra intervjuerna, något som 
är viktigt att ha enligt Denscombe (Ibid.). Den färdigställda intervjuguiden mailades till 
uppdragsgivaren innan intervjuerna genomfördes. Detta så att denne kunde se vilka frågor 
som tänkte ställas till respondenterna. Ytterligare ett syfte med mailet var att denne skulle 
kunna se att vi höll oss till det givna uppdraget.    
 
Eftersom vi själva inte var inblandade i urvalsprocessen vet vi inte vilka faktorer som låg till 
grund till att just dessa valts ut, förutom deras erfarenhet av enkäten och deras arbeten som 
kontorschefer. Hade vi valt ut respondenterna själva hade risken funnits att flera respondenter 
saknat erfarenhet av enkäten. Då de flesta av respondenterna i uppsatsen svarat liknande på 
frågorna tror vi inte att urvalet påverkade studien i större utsträckning.  

4.2 Datainsamling 

Den analytiska induktion som använts i uppsatsen är en kombination mellan induktion och 
deduktion. Samtidigt som det utgås ifrån insamlad data så letas det efter bestämda 
förhållanden i teorimaterialet (Boolsen, 2007). Tillvägagångssättet kan dock inte endast 
härledas till den analytiska induktionen, istället har en blandning av analytisk och interaktiv 
induktion använts. Precis som i den analytiska induktionen har data endast samlats in och 
analyserats i en omgång, inte som i den interaktiva induktionen där data samlas in och 
analyseras för att sedan göra om samma procedur igen. Intervjuerna har visserligen 
genomförts vid olika tillfällen, men samma intervjuguide och samma tillvägagångssätt 
användes vid varje intervju. Även det faktum att samtliga intervjuer genomfördes innan 
analysen påbörjades stärker den analytiska induktionen. Däremot så har frågeställningarna 
och den insamlade teorin bytts ut och ändrats under arbetets gång för att bättre passa ihop med 
den data som samlats in genom intervjuerna, likt det arbetssätt som den interaktiva 
induktionen innebär (Hartman, 2004).  
 
Till studien valdes att göra semistrukturerade intervjuer med anledning av att det skulle ge en 
ökad flexibilitet under intervjuerna, exempelvis tillfälle att ställa följdfrågor. Det innebär 
också en möjlighet för respondenterna att lämna utförliga svar (Denscombe, 2009). I förväg 
hade en intervjuguide med olika teman med tillhörande frågor ställts upp. De teman som finns 
med i intervjuguiden är ledarskap, enkäten, feedback samt lärande & utveckling (se Bilaga 1). 
Varje intervju inleddes med en allmän fråga för att framkalla en lugn och avslappnad atmosfär 
och därigenom skapa en god relation och öka respondentens tillit till författarna. Tanken 
bakom det var att få respondenten att öppna sig mer och komma med mer utvecklade svar och 
även för att få in lite bakgrundsinformation om varje respondent (Ibid.). 

 
Innan varje intervju påbörjades gavs en kort presentation av författarna och samtliga respon-
denter informerades om sina rättigheter. Den information som delgavs respondenterna var: att 
det som sägs under intervjun är konfidentiellt, att intervjun är frivillig att delta i, att de kunde 
hoppa över att svara på frågor som de inte ville svara på, att de hade rätt att avbryta intervjun 
när som helst samt att både de och företaget skulle förbli anonyma i uppsatsmaterialet. Till 
sist frågas även om tillåtelse att spela in alla intervjuer då detta innebär en stor hjälp vid både 
materialinsamlingen och materialgenomgången. Då alla respondenter gick med på att spelas 
in, informerades de även om att det inspelade materialet endast var till för författarnas öron 
och skulle raderas när uppsatsen var färdigställd. För att undvika att styra in respondenterna 
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på något särskilt spår berättades syfte till uppsatsen först när intervjuerna var avslutade. Till 
sist tillfrågades varje respondent om de ville ta del av den färdigställda uppsatsen. Till denna 
procedur hämtades råd och inspiration från både Denscombe (2009) och Widerberg (2008). 

4.3 Analysmetod 

Samtliga intervjuer valdes att transkriberas då detta innebar att de lättare fäste sig i minnet på 
författarna och det blev även mycket lättare att analysera. Detta är något som även Widerberg 
(2008) menar är en fördel vid bearbetningen av insamlat material.  
 
För att hitta gemensamma nämnare mellan intervjuerna genomfördes en menings-
koncentrering av samtliga transkriberingar. Denna analysmetod innebär att respondenternas 
svar koncentreras ner till de delar som är väsentliga för syftet. Kvale (1997) sammanfattar den 
empiriska fenomenologiska proceduren i följande fem steg. 
  

1. Hela intervjun läses igenom för att skapa en helhetsbild.  
2. Meningsenheterna fastställes sedan efter hur de uttrycks av respondenterna. 
3. Teman formuleras efter det som på ett naturligt sätt dominerat i menings-

enheterna. Dessa teman skapas utifrån författarnas tolkning av respon-
denternas svar, detta utan att blanda i fördomar.  

4. Utifrån studiens syfte ställs frågor till de tematiserade meningsenheterna. 
Detta för att se hur de knyter an till syftet och besvarar frågeställningarna.  

5. Intervjuns centrala delar knyts ihop till en beskrivande utsaga.  
 
Bearbetningen av de utskrivna intervjuerna följde Kvales fem steg. Till att börja med lästes 
varje transkribering igenom var för sig för att hitta en helhetsbild av respondenternas svar. 
Därefter gick vi igenom svaren på varje fråga för att hitta essensen i varje svar. De delar av 
svaret som inte kunde kopplas till studiens syfte togs bort. Till sist jämfördes svaren fråga för 
fråga för att jämföra om flera respondenter svarade på samma, liknande eller helt olika sätt.  

4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Fenomenologi 

Enligt Denscombe (2009) är fördelarna med ett fenomenologiskt perspektiv att det ger en 
möjlighet till att redogöra komplexa företeelser. Den har en humanistisk inriktning och bär på 
en stor respekt för människor. Det fenomenologiska perspektivet passar småskaliga 
forskningsprojekt med begränsade resurser samt innebär att intressanta historier och 
erfarenheter kan beskrivas och nå ut till en stor skara. Då fenomenologi baseras på 
subjektivitet, beskrivning och tolkning saknas en vetenskaplig stränghet (objektivitet, analys 
och mätning) som önskas vid vetenskapliga studier. Det bidrar även till att fenomenologiska 
studier, av kritiker, endast ses som beskrivningar som är svåra att generalisera istället för 
vetenskap. En annan nackdel enligt kritikerna är att detta perspektiv lägger fokus på 
vardagliga företeelser istället för de stora frågorna och att det ger en möjlighet till att stänga 
av det sunda förnuftet. Både fenomenologin och uppsatsens syfte handlar om att ta reda på 
individers, i detta fall respondenternas, upplevelser av olika fenomen. Av den anledningen ses 
det fenomenologiska perspektivet som en lämplig utgångspunkt (Ibid.).   
 
Fenomenologin handlar som tidigare nämnts om att tolka andra människors livsvärld, hur de 
uppfattar och har upplevt olika saker. För att en tolkning ska kunna genomföras krävs att för-
fattarna har en förförståelse kring det som studerats. Annars kan inte en mening ges till de 
utläggningar respondenterna gav. Denna förförståelse kommer bland annat från tidigare er-
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farenheter, hur språket hanteras och de trosföreställningar författarna bär med sig. Att komma 
ifrån den egna förförståelsen är i princip omöjligt och kommer att finnas med när tolkningen 
av en annan person görs. I och med att den egna förförståelsen inte kan läggas åt sidan så 
innebär det att författarna aldrig kommer att kunna förstå en annan människas livsvärld helt 
och hållet (Hartman, 2004).  Då den ena författaren arbetat inom banken hade denne en för-
förståelse för hur ledarskapet och hur arbetsplatsen fungerar redan innan studien tog sin 
början. Något som ger större avtryck i hur respondenternas svar tolkas än om denne inte haft 
samröre med banken tidigare. För att detta ska ge så liten återspegling i uppsatsen som möjligt 
har resultatet, analysen och diskussionen diskuterats noggrant mellan författarna. 

4.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna valdes att genomföras på respondenternas respektive arbetsplatser. Något som 
Denscombe (2009) menar ska undvikas i intervjusammanhang. Detta då de kan upplevas som 
ett stressmoment för respondenterna. Fördelarna med att använda just dessa mötesplatser 
ansågs dock vara övervägande. Den främsta fördelen, enligt författarna, var att det hjälpte till 
att skapa en helhetsbild av respondenten och det innebar en större förståelse för vissa av deras 
svar.  
 
Denscombe menar att det är viktigt i själva intervjusituationen att aldrig sitta mittemot 
varandra, då det kan innebära en känsla av konfrontation för respondenterna. Allra helst ska 
intervjuare och respondent sitta i 90 graders vinkel mot varandra. Då det var två intervjuare 
vid sex av sju intervjuer löstes detta genom att vi satt som i en triangel. Den intervju där 
endast en intervjuare medverkade genomfördes intervjun i vinkel, dock inte i 90 grader. Trots 
detta är upplevelsen av samtliga intervjuer att ingen av respondenterna känts sig konfronterad. 
Något som skulle kunna bero på ämnets känslighet. Syftet med just denna studie är inte att ta 
reda på individernas känslor kring ett laddat ämne. Skulle någon fråga upplevas som känslig 
hade respondenterna på förhand underrättats om att de inte behövde svara på alla frågor.  
 
En av respondenterna saknar ett enkätresultat, något som ses som en liten förlust. Att 
intervjun trots detta valdes att genomföras och tas med i uppsatsen beror på respondentens 
erfarenhet av ledarskap i banken då denne arbetat inom företaget en tid. Enkäten är endast en 
del och uppsatsen står och faller inte i och med att en av sju respondenter saknar erfarenhet av 
att få ett eget enkätresultat. Respondenten svarade på enkätfrågorna i intervjuguiden hur 
denne tror att denne kommer att hantera enkäten. Dessa svar har dock valts att bortses ifrån i 
resultatet då uppsatsens inriktning handlar om det som varit, tidigare erfarenheter av enkäten 
och inte potentiella ageranden. De delar av intervjun som inte handlar om enkäten finns re-
presenterade i resultatet.  
 
Genom att transkribera hela intervjuerna kom en insikt om hur vi uttryckte oss och reagerade 
på respondenternas svar (Widerberg, 2008). Exempelvis så upptäcktes det då att vi ofta sa 
”mm” under intervjuernas gång för att bekräfta respondenten och ge dem en större trygghet. 
Det gav möjligen ett intryck av att det var lite mer dialog mellan författarna och respondenten, 
istället för en intervju. Detta tros dock vara något som uppskattades av respondenterna då det 
kan ge dem en känsla av bekräftelse från författarnas sida. Skulle vi inte ha gjort det så hade 
risken funnits att respondenterna skulle ha slutit sig och blivit osäkra i intervjusituationen. 
Denscombe (2009) menar att den skicklige intervjuaren inte avslöjar sina känslor kring 
informantens svar, varken genom mimik eller med ord. Att nicka och säga ”mm” anses i detta 
fall inte avslöja författarnas känslor kring respondenternas svar. Det fungerade mer som en 
bekräftelse på deras svar, att författarna förstod dem och ville höra mer.  
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Den valda metoden, semistrukturerade intervjuer, var den som av författarna ansågs vara den 
bäst lämpade för denna studie. Hade det valts att göra enkäter också så hade varit svårt att 
formulera djupgående frågor. Under intervjuerna kunde det ställas följdfrågor om något var 
oklart vilket inte är möjligt i en enkät. Även respondenterna kunde ställa frågor till oss om det 
var något som de inte förstod, vilket gjorde att risken för missförstånd drastiskt minskade. Om 
intervjuarna under intervjuns gång märkte att respondenten missförstått frågan kunde denne 
styras in på rätt spår genom att tanken med frågan förklarades. Hade det funnits tid så hade 
det kunnats göra uppföljningsintervjuer. Detta för att följa upp de tankar som väcktes under de 
första intervjuerna. Det faktum att inte uppföljande intervjuer gjordes kan tänkas hota 
trovärdigheten. Eftersom vi inte vet om vi tolkat respondenterna på ett korrekt sätt. Ytterligare 
en svårighet är att veta om respondenten talar sanning, vilket är speciellt svårt när frågorna 
handlar om respondentens uppfattningar och erfarenheter. Då det inte går att göra någon form 
av kontroll på svaren. Dock så kan trovärdigheten bedömas och validiteten kan höjas genom 
att respondenterna får berätta om konkreta exempel i sina svar (Denscombe, 2009). Metoden 
hade en viktig betydelse för resultatet och den valda metoden ansågs av oss vara den bäst 
lämpade för datainsamlingen. Hade det funnits mer tid så hade fler ledare kunnat intervjuas 
vilket hade gett en större generaliseringsmöjlighet. I nuläget kan detta inte göras då det inte 
finns tillräckligt underlag för det.  

4.4.3 Tematisering av teori 

Teoridelen har delats upp i fyra teman. Detta beror på svårigheten med att hitta litteratur som 
behandlar samtliga fyra teman tillsammans. De fyra temana är ledarskap i samspel, feedback, 
lärandeprocess och utvecklingsmöjligheter. Dessa är inte alltid kopplade till varandra i 
teorikapitlet eftersom det varit ett återkommande problem i litteratursökningen. Detta anses av 
oss dock inte spela en betydande roll då de sedan sammanflätas med varandra och respon-
denternas svar i analysdelen. För att skapa en tydlig struktur i uppsatsen har samma teman 
använts i resultatdelen. Då intervjuguiden har en annan indelning än dessa fyra har en 
tolkning av respondenternas svar gjorts för att passa in dem i resultatdelen. Denna tolkning 
hade kunnat göras annorlunda med andra författare (se 4.4.4). 
 
Det har varit svårt att hitta litteratur och artiklar gällande lärande, då det ofta berör skol- eller 
sjukhusmiljö. De artiklar som tar upp skol- eller sjukhusmiljö är inriktade på hur det lärs i 
dessa respektive miljöer. Därför blir de svåra att applicera på denna uppsats som ser till 
ledarens individuella lär- och utvecklingsprocess. Av den anledningen så behandlar kapitlet 
främst utveckling hos ledare. Samt att feedback tas upp som en aspekt kring ledarskaps-
utveckling.  
 
En problematik har varit att hitta tidigare forskning och litteratur som integrerar uppsatsens 
fyra delar, ledarskapets samspel, feedback, lärandeprocess samt utvecklingsmöjligheter. 
Därför delades sökandet upp för att hitta litteratur på varje område. I mångt och mycket ses 
lärande och utveckling som samma sak, dock så ses de här som två olika perspektiv.   
 
Vid sökandet av tidigare forskning framgick det att mycket av den var inriktad på endast ett 
visst perspektiv. Denna uppsats är av en mer bred natur men är inriktad på vissa aspekter från 
ovannämnda studier. Uppsatsen tar upp olika tänkbara parametrar till hur och varför lärande 
samt utveckling sker. Av den anledningen så är likheterna mellan tidigare forskning och 
frågeställningarna ytterst få. De valda delarna av tidigare forskning passar in på syftet där 
samtliga av dessa delar finns med.   
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En del av teorin är hämtad från äldre litteratur, då mycket av den nyskrivna litteraturen 
hänvisar till äldre böcker och författare. Det var ett val som gjordes, att använda sig av denna 
äldre litteratur då den tar upp uppsatsens intresseområden. Eftersom mycket av den 
nytillkomna litteraturen hänvisar till dessa så ses de nästintill som klassiker inom sina 
respektive ämnen. Vilket gjorde att det var ett självklart val att ha med denna litteratur. Den 
huvudaskliga litteraturen är från 2000-talet. Resonemanget var att innehållet är den 
väsentligaste delen, inte vilket år som den skrevs.  
 
En aspekt av förförståelse är när en text ska översättas från ett språk till ett annat, i detta fall 
rör det sig om engelska texter som har översättas till svenska. Då meningar sällan kan över-
sättas direkt och ordagrant från engelska till svenska blir det en tolkningsfråga om vad för-
fattaren vill ha sagt med sin text. I vissa fall kan ord vara svåra att hitta en korrekt och 
passande översättning till, något som ytterligare bidrar till en tolkningsfråga hos uppsats-
författarna. För att minska denna tolkningsproblematik har några engelska citat använts i 
teoridelen. Detta ger läsaren en möjlighet att själv utläsa och tolka innebörden av den 
engelska texten. 

4.4.4 Överförbarhet 

Denscombe (2009) påpekar att kvalitativ forskning tenderar att baseras på några intensiva 
studier av relativt få fall. Vilket även gjorts i denna studie, då sju kvalitativa intervjuer 
genomförts. Detta leder till frågor gällande hur representativa dessa fall är och hur stor sanno-
likhet det är att det som funnits under datainsamlingen kommer att återfinnas i liknande fall på 
annat håll. Det finns dock inget intresse att göra sådana generaliseringar i denna studie. Den 
generalisering som sker i uppsatsen är endast på de respondenter som medverkar i den. Sådant 
som framkommit under datainsamlingarna är värdefullt för att det skildrar respondenternas 
specifika åsikter kring deras upplevelser. Studien ger detaljerade beskrivningar av de fenomen 
som har undersökts.  
 
En viktig infallsvinkel är att ha ett öppet sinne under studiens gång. Dataanalysen ska därmed 
bearbetas med ett öppet sinne. Det är inte all data som finns med i studien. De delar som inte 
han härledas till syftet har tagits bort. Dessa delar som kan kopplas till syftet presenteras i 
resultatkapitlet samt i analys- och diskussionskapitlet. I de två sistnämnda kapitlen vävs det 
samman med utvald teori och egna reflektioner.     
 
När analys görs av kvalitativ data så krävs reflexiv redogörelse för att redovisa uppsats-
författarnas jag och deras inverkan på studien. Detta innebär att vissa tolkningar som gjorts i 
denna uppsats kunnat se annorlunda ut om någon annan/några andra bearbetat materialet. För-
fattarnas tidigare erfarenheter kring uppsatsämnet har bidragit till de tolkningar som finns 
med.  

4.4.5 Övriga hänsynstaganden 

Som tidigare nämnts användes meningskoncentrering som analysverktyg till uppsatsen. 
Nackdelar med just detta verktyg är att djupet och helheten i intervjuerna riskerar att för-
svinna när svaren koncentreras till att endast ta med det som direkt kan kopplas till studiens 
syfte. En annan risk med att koncentrera svaren är att intervjupersonen tappas bort. Detta 
eftersom speciella uttryck och detaljer försvinner när svaren dras ihop till en sammanfattning. 
Dock upplevdes inte detta som ett problem i uppsatsen då tanken varit att anonymisera 
respondenterna så mycket som möjligt för att inget citat eller svar ska kunna härledas till en 
specifik person. Avsikten har snarare varit att försöka hitta generella slutsatser om hur 
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respondenterna som grupp upplever sina möjligheter till lärande och utveckling i sitt arbete än 
att påvisa hur de enskilda individerna ser på saken var och en.  
 
Medarbetarundersökningen som är en del i uppsatsen och benämns som enkäten har egent-
ligen ett annat namn. För att det inte ska kunna utläsas vilken bank som intervjuerna har gjorts 
på, så har det riktiga namnet tagits bort och ersatts med benämningen enkäten. Det innebär att 
vissa citat från respondenterna i resultatdelen är modifierade då enkätens riktiga namn är 
borttaget och istället ersatts med endast enkäten. Då detta inte påverkar citatens innebörd på 
något vis och hjälper till att hålla företaget anonymt i största möjliga mån anses detta vara 
okej från författarnas sida.   
 
Genom hela uppsatsen har lärande och utveckling delats upp i två olika perspektiv. Detta 
beror på två olika saker. För det första beror det på att viss teori behandlar endast ett av de två 
perspektiven och för att undvika att tolka författarnas intentioner med sina texter har uppsats-
författarna valt att hålla isär begreppen i största möjliga utsträckning. I vissa delar av texten, 
där teorin skulle kunna härledas till både lärande och utveckling, har dock en tolkning gjorts 
efter författarnas egna förklaringar av innebörden i de olika perspektiven. I denna tolkning av 
begreppen ses lärande som en relativt kort och konkret process. Ett lärande kan härledas till 
ett specifikt tillfälle. Utveckling å sin sida är en längre process som inte går att hänvisa till ett 
speciellt tillfälle, det är något abstrakt som ständigt är igång. Att utveckla handlar om att 
finslipa och finjustera något. För att illustrera detta på ett enkelt sätt används golf som ett 
exempel. En individ lär sig hur denne ska svinga klubban för att bollen ska flyga iväg. Denna 
teknik kan sedan utvecklas och förfinas för att individen ska bli en bra golfare. I slutändan 
handlar både lärande och utveckling om individernas inställning och vilja till att lära eller 
utvecklas. Där finns en gemensam nämnare begreppen emellan, vilket ibland gör dem svåra 
att skilja åt. Även här spelar uppsatsförfattarnas egna tolkningar en roll för utgången av 
uppsatsen (se 4.4.4).  
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5 Resultat 
I det här kapitlet finns en sammanställning av det empiriska material  

som samlats in med hjälp av intervjuer. Detta kapitel är uppdelat  
efter de teman som finns i teorikapitlet. 

 

5.1 Ledarskap i samspel 

Majoriteten säger att det finns en skillnad mellan att vara ledare och att vara chef. ”Som 
ledare så behövs en ödmjukhet, till skillnad från en chef. […]För att lyckas så måste du få 
dina medarbetare att vilja jobba för att nå målen. Det skiljer en bra ledare från en chef.”. En 
respondent säger att det ligger olika värderingar i uttrycken. ”Chef för mig pekar med hela 
handen och har ingen diskussion som försiggår eller följer upp beslut. Medan en ledare inte 
behöver peka med hela handen. Har oftast ett mer demokratiskt sätt att se på ledarskapet.”. 
En respondent säger att det i grund och botten är samma sak. En annan respondent beskriver 
skillnaden på följande sätt: ”Det är svårt att hitta en väg mellan att vara kompis och ledare. 
En ledare bjuder in till diskussion, inflytande och delaktighet. En ledare ska kunna ta till sig 
och väga in andras åsikter och kunna gå sin egen väg, då det är denne som har sista ordet 
och ansvaret. En chef fattar egna beslut och låter andra anpassa sig efter dom, en ledare 
lyssnar, stämmer av och tar till sig andras åsikter i besluten, kanske justera lite, anpassa dem 
lite – något som det krävs erfarenhet för att klara av. Man måste vara trygg i sig själv som 
chef för att bli en bra ledare.”. De flesta av respondenterna menar dock att ledaregenskaper är 
något som finns inom individen, men att dessa egenskaper kan utvecklas, exempelvis genom 
kurser och olika utbildningar. Men några av dem menar att det kan vara en kombination 
mellan att vara och att bli en ledare.  

 
Gällande frågan hur respondenterna ser på sitt ledarskap, med objektiva ögon, så hade de 
flesta en tydlig bild hur de uppfattade sitt eget ledarskap. ”Två delar – hjärta och hjärna. 
Hjärtat är dom mjuka variablerna som trivsel, energi, engagemang. Hjärnan är dom hårda 
delarna som resultat, leverans, mål, konsekvenser. Dessa bitar är inte förhandlingsbara, ska 
vi nå våra mål så måste vi följa dessa. För att vara en bra ledare behövs en balans mellan 
dom här två […] Ska man som medarbetare kunna jobba i mitt gäng så måste man ha rätt 
inställning. Utifrån det kan man sen målsätta och ha en vision. Du måste ha både hjärta och 
hjärna som ledare och jobba med medarbetarnas inställning. Man kan inte börja med 
visionen och målen. Alla måste vara med i båten och verkligen vilja samma sak. Finns inte 
rätt inställning så gäller det att snabbt vara där och jobba på det.”. Genomgående begrepp 
som respondenterna använde för att beskriva sitt ledarskap var engagerade, delaktiga, mål-
inriktade och målfokuserade samt närvarande. En sa sig vara mån om sina medmänniskor och 
vara tydlig i sin kommunikation, detta för att slippa komma med hårda ord i slutändan. 
 
Det som motiverar de flesta av respondenterna till att gå till jobbet och vara en ledargestalt är 
att de är tävlingsinriktade, målinriktade, tycker det är roligt och flera lyfter även fram sina 
medarbetare som en anledning. ”Egentligen många saker men, att få en grupp människor att 
samverka och utvecklas. Det får mig att må bra. Och mår man bra kan man tänka sig att gå 
till jobbet, även, alla dagar i veckan, även på en måndag.”. Vissa av respondenterna säger att 
det är tävlingsinstinkten som motiverar. ”Tävlingsinstinkten, är det som lockar.”. En tycker 
att det är roligt, och gillar utmaningar. En annan säger att få leverera resultat motiverar. 
”Komplexiteten med kunder, medarbetare och bankens krav. Som kontorschef så är man mitt 
i allt och det stimulerar mig att få allt att fungera. Att alla ska vara nöjda och glada och tycka 
att det är kul. [… ]Det driver mig, att de som jobbar här ska må bra och tycka att de har den 
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bästa chefen som de någonsin har haft, det är min målsättning. Och såklart att visa 
resultat!”. En respondent säger att det är människorna som motiverar, för att det är en ut-
maning då varje människa är unik.  
 
Samtliga respondenter säger att deras ledarskap påverkas av omgivningen. ”Det är ju klart att 
det påverkar jättemycket, jag är ju en person […] Så får jag inte det av omgivningen så får 
jag se till att nå det själv, i mitt ledarskap.”. En annan respondent säger att ledarskapet kan 
påverkas när det kommer nya direktiv uppifrån som ledarskapet måste anpassas efter. ”Jag är 
lite sådan att jag tror att man måste lägga en plan. En strategi, att se framåt. Och det som 
kan störa ledarskapet är om jag har lagt upp en plan och så kommer det uppifrån att det är 
andra inriktningar och på andra sätt. Det kan jag känna att det kan påverka mitt ledarskap. 
Då kan inte jag hålla min strategi eller min plan så som jag hade tänkt. Man kan ju tänka att 
man gör allt adhoct, men det gör man inte. […] och självklart så påverkar omgivningen.”. En 
annan respondent menar att ingenting är statiskt och att det gäller att inse sina egna be-
gränsningar. Denne säger även att det är omöjligt att sitta inne med alla svaren själv och att 
summan är större än delarna på arbetsplatsen, ”alltså att 1 + 1 = 3.”. Det går alltid att lära av 
varandra.  

5.2 Feedback 

Alla de intervjuade menar att de utvecklas av given feedback. En menar till och med att det är 
ett måste för att kunna passa in och tillägger: ”En grej är ju att man behöver inte göra samma 
misstag mer än en gång om man får feedback. Och är det positiv feedback så kan givetvis 
förstärka de sidorna som man är hyfsat bra på redan från början. Jag tror att hela livet 
bygger på feedback på något sätt. Och vill man utvecklas som människa så måste man ta till 
sig signaler från sin omgivning. Och det kan ju vara i form av feedback. Direkt eller indirekt 
feedback. Det räcker med en min ibland så kan man räkna ut att det här var fel beteende. 
Eller om någon klappar händerna så förstår man att det var ganska bra.”. En annan menar 
att denne vill utvecklas av andra, men att det kan vara svårt att ändra vissa egenskaper och att 
det ibland behövs sägas flera gånger för att det ska hända något. 
 
Alla respondenter säger att de vill ha feedback muntligt, från både chef och medarbetare. 
Flera uttrycker även att det ska ske kontinuerligt. ”Muntligen, från alla människor som man 
vistas med hela tiden. Det feedbackas alldeles för lite i Sverige.”. En respondent säger att 
denne vill ha feedback från både chef och medarbetare, för det är kvitto på olika saker. En 
annan säger sig bli mest rörd när det är medarbetarna som ger feedback, ”Jag blir mest rörd 
när mina medarbetare ger mig feedback. Det rör mig, för vi stångas så här i det vardagliga.”. 
Majoriteten svarar att det har störst betydelse när feedbacken kommer från medarbetare. Fast 
de uttrycker även att det har betydelse när den kommer från chefen. ”Det spelar ingen roll 
vem man får det av, faktiskt. Utan det är lika värdefullt vem den än kommer ifrån. Ju närmare 
man jobbar med den personen desto bättre är den ju, så kan man ju säga.”. En av respon-
denterna säger att feedbacken från kunder också är viktig, och att den inte får glömmas bort.  
 
Samtliga tycker att feedback är bra och nödvändigt. En respondent säger att denne blir lite 
irriterad om denne inte får feedback. Att det är en del av kommunikationen och den är 
jätteviktig säger en annan respondent. Detta säger en av respondenterna gällande feedback 
”Så det är självklart att det måste finnas feedback, annars blir det en väldig tomhet. Jag blir 
en egen ö här annars.”. Det råder dock delade meningar om vilken typ av feedback som når 
fram och hur mycket av den. En av respondenterna menar att som ledare är feedbacken man 
får mycket liten och säger ”Får man så mycket feedback som chef egentligen? Man får nog 
nästan be om den mer eller mindre. Den mesta feedbacken kommer när du har gjort 
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någonting som är fel eller när något inte är bra. Jag tror att man som ledare måste bli bättre 
på att be om feedback.”. En annan av de intervjuade har andra erfarenheter av att få feedback: 
”Alltså man kan väl säga så här att det, i det vardagliga så får du mest feedback av den 
gruppen du jobbar med, och där blir feedback mer en bekräftelse på att saker och ting som 
man själv gör är uppskattat. Det är väldigt sällsynt att man som anställd säger till sin chef 
´jag tycker att du ska göra så här istället´, det har nog aldrig förekommit.”. Oavsett vilken 
typ av feedback som når fram ses det som en injektion och det hjälper dem att bli bättre, all 
form av feedback välkomnas och ses som utvecklande.  
 
På frågan hur respondenterna hanterar konstruktiv/negativ feedback så säger flera av dem att 
de blir illa berörda och ledsna speciellt om det är orättvis feedback. ”Ledsen och sårad kan 
man bli och man får rannsaka sig själv. Sen får man se om det verkligen är så att det 
stämmer. Annars får man skita i det. Så det gäller att ha en god och sund inställning till feed-
back och vem man är.”. En respondent säger att om denne inte förstår feedbacken, vare sig 
den är positiv, konstruktiv eller negativ, så måste den ifrågasättas. ”Det kan vara frustrerande 
om feedbacken drar åt fel håll. Om jag skulle ta till mig den feedbacken om att förändra mitt 
förhållningssätt så drar det åt fel håll och då hade jag nog blivit frustrerad. Så länge den drar 
åt rätt håll så lyssnar jag in och blir förhoppningsvis bättre och personalen blir nöjda.”. 
Vidare säger respondenten att feedbacken måste vara konstruktiv för att den ska leda någon 
vart. En respondent pratar om svårigheten att inte blanda sig i när feedback ges. ”Även om 
man har lust att gå in och ’ jag menade inte så, du har missuppfattat mig’ men det är ju din 
känsla och kommer du och säger det till mig så får jag ju bara ta det.”. Detta är något som 
flera av respondenterna talar om, att skilja på sak och person när feedback mottages. 
 
På frågan hur respondenterna tar till sig och bearbetar feedback så säger en att det gäller att ha 
en ödmjukhet och inse att det inte alltid går att göra rätt och vara alla till lags. Vidare säger 
respondenten att om en individ inte är öppen för feedback, så ligger det nära till hands att inta 
förvarsställning och försöka hitta förklaringar när negativ feedback fås, men denne har blivit 
bättre på att hantera detta. En annan säger att det beror på situation och om det är konkret 
feedback. Det uttrycks av en respondent att i det dagliga arbetet så fås indirekt feedback, och 
den bearbetas också. En respondent sa följande ”För att feedback ska vara någonting 
konstruktivt och nyttigt åt alla håll så måste man först säga direkt när saker och ting inträffar 
eller händer. Så måste man vidare utveckla vad man menar när man säger det.”. Vidare så 
menade respondenten att feedback är något som vi lever med hela tiden och att feedback 
måste vara omedelbar. En annan säger att det är jätteviktigt att skilja på sak och person. Feed-
backen ska inte bara komma från chefen, utan den ska komma från medarbetare till med-
arbetare också. En respondent reflekterar över att denne har för bråttom för att ta åt sig feed-
backen, men att denne gläds åt positiv feedback och försöker njuta av det. Men när feed-
backen är negativ så drar sig denne tillbaka och slickar såren lite och kanske kommer fram till 
att det inte var rättvist. Men denne säger sig ha blivit bättre på att tänka lite när det gäller 
negativ eller konstruktiv feedback, och i så fall gå tillbaka och säga det här tycker jag inte var 
så rättvist. En respondent uttrycker sin livsfilosofi och säger att ingenting är hemligt och att 
sanningen kommer längst.  
 
I uppsatsen har företagets medarbetarundersökning valts att ses som feedback från 
medarbetare till ledare. De flesta av respondenterna tycker att det är bra att enkäten finns, men 
nästan alla har en eller flera invändningar mot enkäten. Endast en anser att den enbart är 
positiv, respondenten uttrycker sin åsikt på detta vis ” Jag tycker enkäten är jättebra! Det är 
ändå en summering av hur människan och kontoret mår. […] Enkäten är stor, omfattande, 
den ska man ta på allvar!”. En respondent menar att anonymiteten i enkäten är en fördel. 



21 
 

Vilket utvecklas vidare genom att respondenten tillägger att svaren i enkäten blir bättre än 
face-to-face, då alla uttrycker sig på olika sätt. Majoriteten är dock skeptisk till denna typ av 
feedback. Den kritik som kommit fram under intervjuerna handlar bland annat om att det är 
svårt att veta hur man ska hantera anonymiteten, de menar att det är positivt att medarbetarna 
kan vara anonyma och ge sin verkliga åsikt om de ämnen som enkäten tar upp. En av 
respondenterna uttryckte att medarbetarnas missnöjen inte åtgärdas genom att de sätter låga 
betyg i enkäten. I och med att den är anonym så framgår det inte vem som gett lågt betyg och 
därför kan inte ledaren hjälpa till att förbättra situationen för medarbetaren. Som kontorschef 
vill de hellre att det ska vara ett sådant klimat på arbetsplatsen att alla kan tala öppet om de 
tycker att något fungerar mindre bra, respondenterna önskar hellre att det ska finnas en dialog 
på arbetsplatsen. En respondent uttrycker sig: ”Låt oss ta en dialog, låt oss prata om det här 
istället.”. Då kan problemen konkretiseras på ett bättre sätt och åtgärdas på en gång istället för 
att gissa sig till de bakomliggande faktorerna till ett lågt enkätresultat. 
 
Ett annat problem som flera uttryckte med enkäten var skalan, att alla inte har samma bild av 
vad siffrorna innebär. Ett sätt att åtgärda detta skulle kunna vara att prata mer om vad 
siffrorna egentligen står för, men då finns en rädsla från respondenternas sida att det ska verka 
som att de indirekt säger åt medarbetarna vad de ska svara. Många menar att skalan, 1-10, är 
för bred. En av de intervjuade kom med förslaget att en skala på 1-4 skulle vara bättre, ”1 och 
2 är lite sämre och 3 och 4 är bra. Det är bra om ingen är neutral så att man måste tycka.”. 
Även begreppens innebörd tas upp som ett problem i enkäten. En respondent talar om en av 
enkätens parametrar: ”Ibland kan det bli rätt diffust i enkäten, visa handlingskraft liksom. Det 
är svårt att konkretisera. […] Ska man vara jättehandlingskraftig så får man ju börja riva 
väggar och bygga om och så vidare. […] Handlingskraft kan ju också handla om att ta tag i 
om någon på kontoret inte har riktigt rätt inställning.”. En av respondenterna uttryckte även 
att enkäten missar en dimension av ledarskapet, nämligen närheten. Den visar inte om 
individerna ställer upp för varandra på arbetsplatsen, eller om chefen är närvarande för att 
exempelvis bolla idéer med. En annan menar att ett lågt enkätresultat ibland bortförklaras med 
att någon som inte trivdes så bra på arbetsplatsen satte ett lågt betyg, men att denna slutat så 
därför behöver de inte bry sig om resultatet så mycket. 
 
Många uttrycker att de är så pass nya på arbetsplatsen att de inte kan svara på om det är ett 
öppet klimat. Men de upplever att det är ett öppet klimat. En respondent väljer att tala om sin 
gamla grupp, som upplevdes att de nådde ett moget partnerskap. Gruppen utvecklades så att 
den blev mogen, det var en resa som de fick göra. ”… om en grupp inte är mogen från början, 
inte är van att arbeta tillsammans och inte har ett öppet klimat, så är det ju ett väldigt 
strukturerat arbete man måste göra för att nå gruppen dit.”. Många av respondenterna 
uttrycker att de eftersträvar ett öppet klimat. En respondent säger att man lurar sig som chef, 
att hör man inget så tror man att allt är bra. ”Det är ju väldigt mycket att medarbetaren får 
feedback hur det går. Och sen så blir det ju inte så mycket till mig då.”, detta var något som 
en respondent sa. Även en annan respondent delade den meningen men sa; ” Det är alltid så 
att det är svårt för en medarbetare att ge en feedback till en chef, på stående fot.”. Så flera 
uttryckte att det kanske främst är en envägskommunikation i feedbacken, från chef till 
medarbetare.  

5.3 Lärandeprocess 

Ett konkret lärande som tagits upp under intervjuerna är en modell som en respondents 
tidigare erfarenheter mynnat ut i. Modellen beskriver visioner och vägen framåt i ledarskapet.  
Personen i fråga vill hellre spinna vidare och finputsa på den snarare än att förändra sitt ledar-
skap. Men tillägger att om det skulle visa sig att modellen inte fungerar i praktiken och skulle 
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leda till ett dåligt enkätresultat så är personen villig till att förändra sig och tänka om. ”Jag är 
ju väldigt öppen för att utvecklas. Men jag känner att modellen håller och den ger mig en viss 
trygghet. Modellen vill jag gärna ha som bakgrund på något sätt.”. En annan respondent har 
skrivit loggbok lite då och då som denne sedan kan gå tillbaka till för att utveckla sig själv. 
Loggboken hjälper respondenten att utnyttja sina reflektioner från tidigare erfarenheter i nya 
liknande situationer. 
 
En annan upplever att denne fått en större distans till sitt arbete och ledarskapsroll genom att 
ta till sig problemet, göra en plan och sedan arbeta sig igenom den. Anledningen till distansen 
beror på insikten om att ”Detta är faktiskt mitt jobb. Jag älskar mitt jobb, men detta är mitt 
jobb. Det är inte hela min värld. Och det tror jag har gjort mig till en betydligt bättre ledare. 
Att man liksom inser det. För förut var mitt jobb lika med mig, och även hur mycket jag gillar 
mitt jobb, jobbar mycket och har energi i det här, så har jag faktiskt ett liv också.”. 
Ytterligare ett konkret lärande som har gjorts beskrives på följande vis: ”Lös problemen här, 
ta inte med dem hem, utan stanna här med det. För mig är det distans liksom. Sätt upp rea-
listiska mål, nå dem, bocka av dem, gå vidare, det är också lite distans. Du behöver inte 
förändra hela världen, utan att det räcker att du gör lite mer än det som förväntas av dig.”. 
Men detta är inte något som slagit ner på en gång, det har kommit successivt under de åren 
som respondenterna arbetat som ledare. 
 
Vägen fram till ett lärande ser olika ut för respondenterna. En respondent upplever sin väg till 
ett förändrat ledarskap gått via både mottagen feedback och trial and error ”Om jag märker 
att jag drar ner tempot så får jag med mig mina medarbetare bättre än om jag drar i 180. Om 
jag drar i 180 så får jag inte med mig medarbetarna. Dom hör ju inte vad jag säger.”. En 
annan av de intervjuade säger att ”[…] genom struktur, för att nå det här målet vill jag 
komma fram till så gör jag det nog till ett lärande. Och då ger det ett lärande. Ett lärande är 
ju liksom en erfarenhet egentligen.”. Denne tillägger även att loggboken hjälper till att 
komma ihåg saker som annars skulle glömmas bort. Medan en annan menar att hela livet är 
ett lärande där det gäller att hänga med, för omvärlden medför att det måste ske en 
kontinuerlig förändring.  
 
Något som påtalades av respondenterna var att det saknas reflektionstid för att kunna om-
vandla den feedback som de fått till ett lärande. I dagsläget blir det bara en sak i mängden att 
tänka på och reflektionen, om den sker, görs i bilen till och från jobbet. En annan säger att det 
är först under intervjun som denne reflekterar över sitt lärande av den feedback som fåtts. 
Ytterligare en av respondenterna är inne på samma spår och säger: ”Man tänker inte riktigt i 
de banorna på daglig basis. Jag tror att oavsett vad man jobbar med så måste man lära sig 
av det som händer, lämna vissa saker bakom sig och gå vidare.”. Men tillägger samtidigt att 
”Feedback kan ju vara ett sånt sätt, man tar till sig och ändrar vissa saker och sen lämnar 
det bakom sig. Det är ju en lärandeprocess.”. En av respondenterna menar att feedback är ett 
sätt att se sig själv genom andras ögon och på så vis ges tillfälle att ändra oönskade beteenden 
eller fortsätta med de beteenden som gillas av omgivningen. Insikten är något som kommit 
med åldern. Respondenten ger detta konkreta exempel på ett beteende som förändrats med 
tiden ”Jag raljerar gärna över mig själv och mina tillkortakommanden, det tycker jag är 
roligt. Men jag förstår också samtidigt att alla uppskattar inte det, det trodde jag nog när jag 
va yngre att alla gjorde, men det gör dom inte. Så att man får förändra sig och det budskap 
man sänder får ibland vara lite mer för alla i en grupp. Lite mer anpassat budskap, alla är 
inte som jag.”. Flera pratar om just erfarenheter som kommit med åldern och hur dessa påver-
kat deras ledarskap.  



23 
 

5.4 Utvecklingsmöjligheter 

Samtliga respondenter ställer sig mycket positiva till att ständigt utvecklas och många menar 
att de behöver utvecklas både i sin ledarroll och som medmänniska. Anledningarna till varför 
de vill utvecklas är många, en säger att ”Dels så tycker jag ju att det är intressant att liksom 
när man väl börjar fundera över jag och hur är jag i relation till andra, att det är väldigt 
spännande. Och då kan man ju motiveras av det. Hur vi interagerar, men sen så också är det 
ju det att jag vill göra ett bra jobb. Och en del i det är ju att bli en bättre ledare och genom 
att bli det så kan jag ju lära mig mer saker. Och ju mer jag kan ta till mig desto bättre jobb 
kan jag göra.”. En annan respondent ser sin egen utveckling i ett större perspektiv och även 
utanför den nuvarande arbetsplatsen ”Det är många olika saker, men framför allt någon slags 
basinstinkt. Det är väldigt viktigt att man håller sig à jour med saker, att man håller sig 
fräsch och anställningsbar.”. Samma person säger även att det gäller att inte slå sig till ro och 
bli för bekväm, något som är lätt med åldern och när man skaffar familj. För att inte hamna i 
den sitsen så ser respondenten till att hela tiden ha mål att jobba mot. ”Oavsett vad man 
sysslar med så måste man se framåt. Vad gör jag om 5 år? Och så får man planera det.”.  
 
Olika individer har olika motivations- och drivkrafter till att ständigt utvecklas. En respondent 
uttryckte kort och koncist att dennes motivation handlar om ”Att jag vill vidare. Jag vill bli 
bättre ledare. Jag vill få mer ansvar. Jag vill få mer bekännelse.”. En annan ger en längre 
förklaring till dennes motivation till att ständigt utvecklas: ”Annars så tröttnar man. Alltså 
jag är ingen förvaltartyp eller så, när det blir långtråkigt då tröttnar jag. Jag måste utvecklas 
för att jag ska känna mig motiverad. Jag tror att bland det roligaste jag vet är att angripa 
något nytt som jag inte riktigt fattar och utmana hjärnan lite. […] Om det blir alltför bekvämt 
så blir man bara mindre och mindre och mindre. Det handlar ju inte om ledarskapet i sig att 
utveckla, det är ju många bitar att utveckla. Jag utvecklar mig själv som människa. Både att 
jag lär mig saker och förmedlar till andra på ett annat sätt. Jag gör nya saker. Det är nästan 
det jag tycker är roligast med banken, att det kommer nytt hela tiden. Du måste ju också som 
en ledare tycka det är roligt att gå till jobbet. Egentligen så passar det rätt så bra för mig att 
vara ledare i banken eftersom det är så mycket förändringar hela tiden. Det kommer, om inte 
nya arbetssätt så nya produkter. Och marknaden påverkar om det går upp eller ner. 
Konjunkturerna förändras och det är en sådan föränderlig värld vi agerar i, med människor 
som man aldrig riktigt vet hur de tänker eller agerar. Det är en väldigt föränderlig tillvaro vi 
är i hela tiden. Den tycker jag är otroligt roligt.”. Förutom mål är medarbetare det som 
motiverar ledarna mest. 
 
Några av respondenterna säger att de gärna utvecklar sitt ledarskap genom att träffa lika-
sinnade. Det kan vara sådana som har samma situation eller som arbetar inom andra 
branscher. En respondent tycker det är utvecklande att tillsammans med andra ventilera 
problem som dyker upp i ledarrollen. De flesta säger att de utvecklar sitt ledarskap genom 
både enkätresultat, teamträffar och kurser. Flera respondenter uttrycker en vilja att ha en 
mentor som hjälper dem växa in i ledarrollen, som ett sätt att utvecklas. De flesta ser kurser 
som något givande och som innebär tid för reflektion, något som det inte finns tid till i det 
vardagliga. Samtidigt som det är svårt att realisera det nya när de kommit tillbaka till sin 
respektive arbetsplats. ”Man pratar ju väldigt mycket om att man ska reflektera och ta sig tid 
att reflektera över sitt egna ledarskap […] Tyvärr så känner jag ju att är sådana bitar som 
blir lidande liksom när man har en tajt kalender så liksom… så står det reflektionstid mellan 
klockan 14 och 16, bort med den där kan jag göra annat. Men om man är på en ledar-
utbildning eller coachutbildning eller så vidare då är det ju avsatt att i agendan och då blir 
det att man gör det och då får man upp det lite igen att just jag, jag måste tänka på detta och 
du får nya tankar och kanske kreativa tankar att […]”. Flera av respondenterna anser att ett 
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miljöombyte ger den största utvecklingen framåt i deras ledarskap.  En annan respondent re-
flekterar över att utvecklingen av ledarskapet sker när denne bytt arbetsplats. ”En av de 
största utvecklingarna jag har gjort är när jag har bytt kontor och jag har bytt enhet. Det är 
ju nya människor, det är alltid då man får störst utveckling och kan förändra sitt ledarskap 
och det är nya utmaningar. Och där har du ingen gammal roll som man omedvetet tar på sig 
eller sådär.”. Detta är något som fler respondenter trycker på. De menar att ett miljöombyte 
gynnar utvecklingen i och med att de får möjlighet att tänka på saker som de fastnat i tidigare. 
På det nya kontoret är de blanka och kan prova nya saker.  
 
Samtliga respondenter berättar om att de förändrat sina ledarskap med tiden. För det flesta så 
handlar det inte om några radikala förändringar, snarare om finjusteringar och små för-
bättringar av deras redan existerande egenskaper. En respondent säger att denne blivit mera 
lyhörd och kan ta till sig mera nu än tidigare. Att bli mera lyhörd med tiden är något som även 
en person till av de intervjuade säger sig ha blivit. Denne beskriver sin utveckling på följande 
vis ”Jag har förändrat mig på det sättet att jag blivit mer erfaren och lyhörd med tiden. Mer 
mån om andra människor. Jag var mer enkelspårig för 20 år sedan. Sedan ändras man också 
beroende på människor, chefer, omvärldsfaktorer, enkäten, budget, målsättning etc.”. Ett 
annat sätt att utvecklas är genom feedback. En respondent uttrycker sig: ”Det kan vara en 
utveckling och att man har positiv feedback så kan det stärka en att jag är på rätt spår, att jag 
gör på rätt sätt, att det funkar, det behöver inte alltid vara att man ska ändra sitt beteende. 
Det kan vara bra att veta att spåret funkar, då utvecklas jag jättemycket i mitt ledarskap.”. 
Flera respondenter menar att ju mer trygga de är i sig själva desto mer öppna och mottagliga 
blir dem att ta in och till sig den feedbacken som fås. Tryggheten kommer dels med åldern 
och dels med erfarenheten. 
 
Även enkäten är en utvecklingsmöjlighet. Majoriteten av respondenterna bearbetar enkät-
resultaten både individuellt och med gruppen, vilket utvecklar dem båda. En respondent ut-
tryckte att det är bra att se över den individuellt först och sedan dela med sig av den till grup-
pen. ”Och då tror jag att det är viktigt att inte komma med så många svar att så här och så 
här, jag har analyserat för då kommer jag ju och levererar. Utan, däremot så kan det vara 
bra att jag har sett det innan och tänkt innan.”. En respondent menar att det är viktigt att re-
flektera över sitt resultat individuellt först och försöka hitta orsaker till att det ser ut som det 
gör, men att det är viktigt att hitta lösningar på problemen tillsammans i gruppen.  En av re-
spondenterna tar först upp resultatet och sina tankar kring det i månadssamtalen med sina 
medarbetare för att ta reda på deras synpunkter, utan att försöka luska ut vad individen själv 
svarat. En annan av respondenterna har en annan syn på bearbetningen av resultaten. ”Det är 
först när man upptäcker att det är ett problem som man tar tag i saker och ting. Och än så 
länge så har jag inte riktigt upplevt det genom enkäterna. Hittills så har jag varit rätt nöjd 
med de resultat som jag har fått.”, men lägger till att på den tidigare arbetsplatsen så gjordes 
ett kompendium med de delar av enkäten som kunde förbättras. Att konkretisera för-
bättringsmöjligheterna är ett vanligt förekommande svar bland respondenterna, de flesta gör 
någon typ av handlingsplan som de sedan följer upp kontinuerligt under året för att se om det 
sker en förbättring eller inte.  

 
På frågan hur enkäten påverkar respondenternas ledarskap så svarar de flesta att de tänker på 
den och de bitar som fick lite sämre betyg och vad de kan göra för att förbättra dem. En 
person säger såhär om hur denne upplever att enkäten bidrar till en utveckling: ”Vad är re-
sultatet och vad min del i det är, utvecklar mig som ledare. […] då får man faktiskt rannsaka 
sig själv och fundera på hur man kan göra saker och ting tydligare. […] Så givetvis utvecklas 
man av enkätens resultat.”. Men de flesta påpekar att i någon större utsträckning så ses den 
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inte som en bidragande faktor till utveckling i det dagliga arbetet. En av de intervjuade menar 
till och med att den inte påverkar alls. En annan av respondenterna tycker att det är tvärtom 
och vill ha så höga siffror som möjligt och anser därför att enkäten är jätteviktig och uttrycker 
sig på följande vis ”Jag vill ha bra siffror, då mår jag bra. Skulle kontoret ge dåliga siffror då 
är jag inte bra som chef.”.  
 
På frågan hur benägna respondenterna är att förändra sina respektive ledarskap är svaren 
spridda. Men flera av dem påpekar att de hoppas lära sig och utveckla sig livet igenom, inte 
bara inom deras nuvarande yrke utan även som människor. En av de intervjuade uttryckte sin 
benägenhet på följande vis: ”Jag vill vara en optimal ledare och det är jag inte. Det är det 
ingen som är. Det krävs att du ändrar dig hela tiden. Jag vill vara en god människa både mot 
kollega, familj, mot er etc. Det är min livsfilosofi!”. En annan uttrycker sin syn på detta vis: 
”[…] jag vet ju att jag har jättemycket kvar att lära och kommer göra det hela tiden för-
hoppningsvis. Det är ju en del i det hela att fortsätta utvecklas och lära mig.”. Några av 
respondenterna säger sig ha de resurser de behöver för att klara av sitt arbete och att de där-
med inte är benägna att förändra sina ledarskap. Medan en av respondenterna medger att 
denne är villig till att inte bara förändra sitt ledarskap utan även utveckla det. Men tillägger 
även att ”Jag tror inte att man kan förändra helt och hållet, för jag måste fortfarande vara 
jag. Men jag vill utveckla mig som ledare. Det vill jag varje dag. Jag tror att om jag skulle 
helt behöva, om jag går åt det hållet och skulle helt behöva gå åt det hållet [visar med 
händerna två olika håll], då tror jag inte att det är jag längre. Då tror jag att jag skulle göra 
något annat, då ska jag inte vara chef.”. En annan av de intervjuade personerna har en 
liknande tankegång och menar att ”Jag tror inte att man har valt mig till den här rollen för att 
de tror att jag är den mest förändringsbenägna av alla, då hade de kunnat välja en 25-
åring.”. Samtliga av respondenterna säger sig ha personliga resurser för att utveckla sitt ledar-
skap. Men kurser, utbildningar, föredrag och sammankomster kan ge dem en extra skjuts 
framåt. Avslutningsvis säger en respondent: ”Man kan alltid utveckla sig! Även solen har 
fläckar, haha.”.  
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6 Analys 
I det här kapitlet har teorin sammanflätats med den  

empiri som presenterades i föregående kapitel. 
Avslutningsvis ges en sammanfattning på hela kapitlet där  
svaren på frågeställningarna summeras i tur och ordning. 

 

6.1 Ledarskap i samspel 

Burns (1978) pratar om att inkludera sina medarbetare i ledarskapet. Vidare tas det upp att 
ledarskapet är en ömsesidig process mellan ledare och medarbetare. Det handlar om att sträva 
mot att arbeta tillsammans för att uppnå organisationens uppsatta mål. Även Bass et al. (2003) 
talar om att ledaren ska motivera sina medarbetare att hålla rätt kurs. Något som har fram-
kommit under intervjuerna är att medarbetarna måste ha rätt inställning för att gruppen ska 
kunna arbeta tillsammans, vilket är en förutsättning för att gruppen ska kunna nå målen. En 
annan aspekt av ledarskap som Burns (1978) tar upp är makt och att ledarskap är en aspekt av 
makt. Burns menar att ledarskap och makt delar samma centrala funktion, vilket är att uppnå 
ett syfte. På frågan om det finns någon skillnad på att vara chef och att vara ledare, så svarade 
majoriteten av respondenterna att det var skillnad. Många upplevde begreppet chef som 
formellt och gammaldags medan ledare var demokratiskt och modernt. Majoriteten av re-
spondenterna sa även att ledare är en egenskap som individen har, det är något som är och inte 
något som blir. Detta är även något som även Barker (1997) visar på i sin artikel, antingen så 
har individen en förmåga ett leda eller inte. Intrycken från intervjuerna var att samtliga re-
spondenter såg sig själva som ledare. Några av dem anser dock att det är kombination av att 
vara och att bli, men ingen av dem menar att en individ helt kan bli en ledare så som Nilsson 
(2005) framhåller. Slutsatsen av den bearbetade empirin och det ovanstående tyder på att re-
spondenternas ledarskap är transformativt. Detta eftersom de pratar mycket om att jobba med 
medarbetarna, att få dem med sig och att summan av delarna är större än delarna var för sig. 
En konklusion som kan dras av respondenternas svar är att samtliga efterstävar ett transfor-
mativt ledarskap, även om de inte uttryckligen använt det begreppet. En annan viktig faktor är 
att ledaren engagerar sig på ett sådant sätt att både ledare och medarbetare höjs till högre 
nivåer av motivation. Ledarna upplevs som att de är väldigt motiverade till få med sig sina 
medarbetare i det dagliga arbetet. Som ledare finns alltid möjligheten till att mobilisera sina 
medarbetare för att nå ännu högre mål, detta genom att motivera dem på rätt sätt. Ett sätt att 
mobilisera sina medarbetare är genom de månadsförlagda samtal, där ledaren kan motivera 
varje enskild individ efter dennes behov. Detta är vad det transformativa ledarskapet handlar 
om, att ha ambitionen för att påverka enskilda individer att arbeta för organisationens bästa 
(Wolvén, 2000).  

6.2 Feedback  

Enligt respondenterna är feedback ett sätt att se sig själv genom andras ögon. Feedback från 
medarbetare, bland annat genom enkätresultat, har den viktigaste rollen eftersom de har en 
mer verklighetsbaserad uppfattning om vad som sker på arbetsplatsen dagligen (Wallo, 2008). 
Majoriteten av respondenterna säger även att det är feedbacken från medarbetarna som har 
störst betydelse. Så här säger en respondent ”Jag blir mest rörd när mina medarbetare ger 
mig feedback. Det rör mig, för vi stångas så här i det vardagliga.”. Genom att få feedback, 
till exempel genom enkäten, ges tillfälle för att rannsaka sig själv och på så vis kan ett visst 
beteende korrigeras så att det passar in i omgivningen. Detta leder till en självinsikt hos 
individen, då denne själv kan förstå sina styrkor respektive svagheter (Haikola, 1999). Feed-
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back är nyckeln till ledarens självinsikt. Självinsikt är grunden till en meningsfull personlig 
tillväxt och utveckling. Om ledarna inte skulle få någon feedback så skulle de vara ovetande 
gällande vad deras beslut skulle ha för effekt samt hur deras handlingar kan tänkas påverka 
relationen till deras medarbetare (London, 2002). Det råder dock delade meningar om vilken 
feedback som når fram till ledaren. Kaufmann och Kaufmann (2005) menar på att negativ 
feedback döljs för ledaren och att det enbart är den positiva feedbacken som når ledaren. 
Vissa av respondenterna anser att de bara får höra det som är bra och andra hävdar att de bara 
får ta del av den negativa feedbacken. Något som framkom under intervjuerna är att det inte 
”feedbackas” så mycket och som ledare får de ibland be om feedback. Detta skulle kunna 
förklaras med hur klimatet och mogenheten i gruppen ser ut. På kontoren där det förekommer 
negativ feedback kan det tänkas vara ett öppnare klimat och en mer mogen grupp. Det kan 
vara så att medarbetarna upplever att det är mer tillåtande att ge den typen feedback där 
klimatet är väldigt öppet och gruppen nått det mogna partnerskapet.  
 
En uppfattning som delas av London (2002) och respondenterna är att feedback är ett nöd-
vändigt och viktigt element i lärandet.  Det är grunden för utveckling, och bidrar till att bygga 
effektiva relationer till sina medarbetare. Även Kolb (1984) menar att feedback är ett viktigt 
inslag för att ett beteende ska kunna förändras. Feedback kan ses som ett lärande samtal där 
individen får uttrycka sina upplevelser genom en dialog. Det finns inte heller någon rätt eller 
felaktig feedback eftersom att det handlar om en individs uppfattning. Den som ger feedback 
skildrar sin uppfattning kring något. I ett lärande samtal så beskriver individen sina upp-
levelser, något som i detta fall tolkas som feedback (Bushe, 2006). När feedback fås så gäller 
det, enligt respondenterna, att hålla huvudet kallt, lyssna och att inte lägga sig i eftersom det 
rör sig om någon annans upplevelser. Det är viktigt att inte inta försvarsställning. Eftersom 
det är någon annans upplevelser så går det inte heller att säga att det är rätt eller fel. Något 
som tas upp av flera respondenter är att det är viktigt att säga till om den givna feedbacken 
inte förstås. Respondenterna säger att ju tryggare de är desto öppnare och mottagligare är de 
för feedbacken som ges.  
 
En typ av feedback som är återkommande i uppsatsen är den som enkäten ger. Det har visat 
sig att samtliga respondenter upplever den som svår att tolka då skalan och begreppens 
innebörd i enkäten uppfattas olika av olika personer. Om individerna inte utgår från samma 
definitioner av dessa så brister både feedbacken och dialogen eftersom bilden inte blir rättvis. 
Samtliga respondenter har efterlyst att det ska finnas en gemensam syn på begreppens och 
siffrornas innebörd. Gärna att dessa kan finnas med i enkäten, då de upplever att det är svårt 
att veta hur mycket de ska prata om just detta. Det finns en rädsla att för många och ingående 
samtal om siffrorna och begreppens betydelse ska ses som en uppmaning om vad med-
arbetarna ska svara. Ett problem uppstår för det blir ingen dialog och enkäten kan inte riktigt 
användas på sättet som det är tänkt. Under samtliga intervjuer så har respondenterna tagit upp 
just skalan. I enkäten så är skalan från ett till tio, där sju är bra. Respondenterna har påtalat att 
här brister det eftersom många medarbetare har uppfattningen att fem är bra men, enligt 
enkäten är fem dåligt. Finns det ingen gemensam utgångspunkt så försvåras dialogen, därmed 
blir möjligheten till lärande inte lika stort som det hade kunnat vara. En respondent sa, ”För 
att feedback ska vara någonting konstruktivt och nyttigt åt alla håll så måste man först säga 
direkt när saker och ting inträffar eller händer. Så måste man vidareutveckla vad man menar 
när man säger det.”. Vilket även är något som London (2002) belyser, för att feedback ska ha 
en positiv effekten bör den vara klar, specifik och lätt att förstå. Både den som ger och den 
som får feedback bör uppfatta den på samma sätt. Detta är något som kan liknas med pro-
blematiken gällande förståelsen kring begreppen och skalan i enkäten.  
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6.3 Lärandeprocess 

Lärandets helhet beror på tre lika viktiga dimensioner, bland annat drivkraft (Illeris, 2007). 
Det finns en drivkraft till att finslipa och förbättra det egna ledarskapet hos respondenterna, 
detta är något som flera av dem sagt. Under intervjuerna kom det fram att ingen av dem är 
intresserade av att helt byta riktning. Flera av respondenterna menar att företaget har valt dem 
just för vilka de är, inte för att de ska förändras och bli några andra. Troligen är inte or-
ganisationen ute efter att förändra personligheten hos respondenterna, då det är oerhört svårt 
att ändra individens personlighet. Detta är även något som Illeris (Ibid.) talar om att det är en 
lång och krävande process att ändra en personlighet. Det måste finnas en subjektiv vilja och 
motivation hos individen för att förändras. En tolkning som kan göras av Illeris uttalande är 
att det är nästintill omöjligt för en organisation att förändra en personlighet om individen själv 
inte är intresserad av förändringen. Förmodligen är de tillsatta på sin tjänst på grund av sin 
personlighet och personliga egenskaper. Några av respondenterna uttrycker att de anser att de 
själva redan har vad som krävs för att klara av den roll som de har. Vilket kan kopplas Jarvis 
(2004) teori om ”icke-lärande”, presumtion/taken for granted, där individen tar för givet att 
denne har den förförståelse och de kunskaper som är nödvändiga för att klara av sin yrkesroll. 
Av den anledningen går de miste om chansen till ett nytt lärande. Hur respondenterna väljer 
att ställa sig till det nya påverkar i allra högsta grad deras utvecklingspotential. Med 
inställningen av att individen redan kan något, försvinner möjligheten till ett nytt lärande.  
 
En annan aspekt på ”icke-lärande” som tagits upp under flera intervjuer är att det saknas tid 
för reflektion. Att individerna känner sig så stressade och därför inte kan ta hänsyn till det 
nya, non-consideration. Det är ett icke-beaktande som leder till att lärprocessen stannar upp 
och lärandet uteblir. Reflektion är en viktig del för Kolbs (1984, 1995) cykliska process (se 
sid. 9). Eftersom flera respondenter upplever att det inte finns tid för reflektion så bearbetas 
inte alla fyra stegen vilket leder till att en utveckling av ledarskapet uteblir och därmed även 
lärandet. Detta påverkar inte bara respondenterna själva, i slutändan drabbas även organisa-
tionen. Det handlar om vad individen själv vill lära sig, då det måste vara av en subjektiv 
betydelse. Viitala (2005) hävdar att det är upp till ledarna själva att se till så att en 
utvecklingsprocess blir till. Det är alltså upp till var och en att utveckla de områden som de 
uppfattar att de behöver förbättra. Slutsatsen blir att om individen är intresserad av att lära sig 
så tar de sig tiden, även om det sker på fritiden. Upplevs något vara så betydelsefullt och 
motiverande så används fritiden som reflektionstid för att bidra till en utveckling hos respon-
denterna. En annan aspekt på den potentiella utvecklingen är det som Illeris (2007) talar om, 
att det beror på vilka personliga resurser som individen har för att utveckla sin kunskap. Har 
individen inga personliga resurser för att utveckla sig blir det enligt Vittala (2005) ingen 
utvecklingsprocess, eftersom det handlar om att individen själv är ansvarig för att se till att ett 
lärande sker. Samtliga av respondenterna säger sig ha personliga resurser för att utveckla sitt 
ledarskap.  
 
Något som flera av respondenterna uttrycker är att ett öppet klimat eftersträvas på kontoren. I 
och med att de flesta av respondenterna är nya chefer på kontoren kan de inte riktigt uttala sig 
om hur det verkligen är. Deras målsättning är att ha ett öppet klimat där dialogen är deras 
viktigaste verktyg för att kunna utvecklas tillsammans. Ellström (2000), liksom Illeris (2007), 
definierar lärande bland annat som ett samspel mellan individ och omgivning, där dialogen 
kan ses som en del av den interaktionen. Wilhelmson och Döös (2002) anser att dialogen är 
ett instrument för att en grupp ska lära tillsammans. Eftersom att alla i gruppen har olika 
kunskaper och synvinklar bidrar dialogen med att dimensionerna i gruppens lärande blir större 
tillsammans än var för sig, som i det transformativa ledarskapet. Det är interaktionen på 
arbetsplatsen som bidrar med att bygga upp kompetensbärande relationer, vilket utvecklar 
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gruppen och deras lärande (Döös, Wilhelmson & Backström, 2010). Något som framkom 
under intervjuerna var att det är medarbetarna själva som förlorar mest på att det inte finns en 
dialog, enligt respondenterna. Exempelvis om det sätts låga siffror på enkäten och anled-
ningen är okänd, för framförallt chefen, så skadar det medarbetaren mer än chefen. Flera av 
respondenterna sa att de hellre vill ha en dialog och ett öppet klimat där alla kan stå för sina 
åsikter, istället för att behöva gissa sig till potentiella förklaringar till låga siffror i enkäten. 
Dialog kan vara ett redskap för att reda ut underliggande problem innan de bryter ut och 
skapar ännu större bekymmer. För att nå ett öppet klimat så måste gruppen ta sig igenom vissa 
faser för att bli en mogen grupp. I en mogen grupp är det högt i tak och dialogen är ett faktum. 
Kaufmann och Kaufmann (2005) hävdar att en grupp som uppnått ett moget partnerskap 
bidrar till att ett transformativt ledarskap kan utövas.  
 
Lärande kan härledas till fler processer än dialogen, varav erfarenhet är den mest väsentliga 
enligt Kolb (1984). Många av respondenterna delar denna uppfattning, vilket även 
Wilhelmson och Döös (2002) gör. Även Illeris (2007) menar att erfarenhet är ett viktigt inslag 
för att ett lärande ska äga rum. Under intervjuernas gång har det getts konkreta exempel på 
erfarenhetslärande som respondenterna har gjort. En respondent berättar om hur en modell 
över ledarskapet har växt fram, och resulterat i en konkret bild över hur denne vill att sitt 
ledarskap ska se ut. Respondenten har detta som en målbild över hur denne vill agera som 
ledare. Modellen har växt fram genom åren och är baserad på egna erfarenheter av att leda 
och ledas. En annan respondent har genom erfarenhet lärt sig att denne inte kan köra på i 180 
km/h, ”för andra hänger inte med då”. Genom erfarenhet säger sig denne ha insett att tempot 
måste dras ner till en nivå där andra också hinner med. Denna slutsats har uppnåtts genom 
feedback och trial-and-error. Enligt Haikola (1999) så kan det ske förändring genom olika 
metoder, där trial-and-error är en av dessa. Ett annat konkret exempel som framkommit på 
lärande är hur en respondent skrivit loggbok med reflektioner över situationer som har 
uppstått i ledarskapet, vilket innebär att respondenten på ett enkelt sätt kan gå tillbaka och 
använda sig av tidigare erfarenheter i nya situationer. På så vis kan kunskap från tidigare er-
farenheter tas till vara på och användas i nya liknande situationer. Som Kolb (1995) talar om 
blir erfarenheten här startskottet i lärprocessen. Något som både Ellström (2000) samt 
Kaufmann och Kaufmann (2005) talar om är att vuxna troligen utnyttjar tidigare kunskaper 
och erfarenheter vid lärande i nya situationer. Feedback är en viktig del i utvecklingen vilket 
medför att individen drar lärdomar från tidigare erfarenheter.  

6.4 Utvecklingsmöjligheter 

Ett annat viktigt redskap för utveckling är mål, att ha mål kan vara en central motivationskraft 
i arbetet (Ibid.). Detta är något som även många av respondenterna belyser. Majoriteten säger 
sig vara målfokuserade och att det är även en motivation för många att gå till jobbet och vara 
en ledargestalt. Något som en respondent tar upp är vikten av att planera och strukturera sitt 
arbete. Denne gör detta genom att sätta upp mål och bocka av dem allt eftersom för att nå sina 
mål och utvecklas, men även för att göra något åt uppkomna problem. Målen som respon-
denten strävar mot är både egensatta och formella organisationsmål. Ellström (2000) nämner 
att det utvecklingsinriktade lärandet träder i kraft när individen har ett ifrågasättande och 
prövande förhållningssätt till uppgifter och mål. Flera uttrycker att det är roligt när omvärlden 
förändras och det uppstår nya mål, nya arbetssätt samt nya produkter. Det beror bland annat 
på att organisationen befinner sig i en föränderlig värld, och måste därmed anpassa sig. Vilket 
medför att respondenterna tvunget måste utmanas och därmed utvecklas, något som verkar 
uppskattas av respondenterna. En respondent säger sig gilla att utmana hjärnan, för att inte 
stagnera i utvecklingen. Vidare så talar Ellström (Ibid.) om att lärpotentialens viktigaste del är 
att kvalifikationskraven är tillräckligt höga och att uppgiften innebär en utmaning. Ett konkret 
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exempel är omorganisationen som företaget befinner sig i, där flertalet ledare roterades och 
fick byta kontor. Några av respondenterna säger att detta är ett exempel på utveckling, då de 
säger att miljöombyte är oerhört utvecklande. Wilhelmson och Döös (2002) menar på att för-
ändrade arbetssituationer ger förändrade möjligheter till lärande, vilket leder till personlig 
utveckling.  

6.5 Sammanfattande slutsatser 

Hur ser ledare i företaget på feedback som hjälpmedel till lärande och utveckling? 

Slutsatserna är: 

• Feedback ses som mycket positivt och det välkomnas i alla former. För att feedbacken 
ska ha någon effekt så måste den vara klar, specifik och lätt att förstå. Ibland måste 
den påtalas flera gånger för att en lärprocess ska påbörjas. 

• När reflektion gjorts över mottagen feedback har det lett till självinsikter som sedan 
inneburit att det skett lärande och utveckling. Exempel som tagits upp är större distans 
till sitt arbete, att vara mer lyhörda och att anpassa tempot efter medarbetarna. 

• Medan en dialog på arbetsplatsen utvecklar hela gruppen och dess mogenhet, ut-
vecklar det lärande samtalet de inblandade individerna.  

Hur upplever ledare att enkäter kan fungera som hjälpmedel till lärande och utveckling hos 
dem? 

Slutsatserna är: 

• Det råder delade meningar om enkäten, flera säger att det är ett bra instrument men att 
det inte når hela vägen fram. Det beror delvis på att begreppen och skalan saknar en 
vedertagen innebörd, något som innebär att alla inte har samma utgångspunkt. 

• Enkäten ses som ett potentiellt hjälpmedel till utveckling då den analyseras tillsam-
mans med gruppen och mynnar ut i en handlingsplan.  

• Något som uttrycks är att det saknas en dimension av ledarskapet, nämligen om 
ledaren är närvarande för att exempelvis bolla idéer med eller inte.  

Hur påverkas lärandet och utvecklingen i ledarskapet av omgivningen (medarbetare, or-
ganisationen och reflektion)?  

Slutsatserna är: 

• Det är många aspekter av omgivningen som lämnar avtryck i respondenternas ledar-
skap som ger lärande och utveckling. Medarbetare och mål är återkommande faktorer 
som tas upp, interaktion och samspel med andra är en viktig del för utvecklingen.  

• Något som har framkommit under studien är mentorskap och att det skulle kunna inne-
bära nya självinsikter, som i sin tur ger nya läranden och mer utveckling.   

• En annan aspekt är organisationen i sig, dels att det hela tiden kommer nya produkter 
och arbetssätt och dels den omorganisation som just nu pågår. Flera respondenter tar 
upp att en förändrad arbetssituation ger dem en stor utveckling i deras ledarskap.  
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• Reflektion är något som oftast bortprioriteras för mer påtagliga och konkreta upp-
gifter. När de byter arbetsplats tvingas de mer eller mindre till att reflektera över sitt 
ledarskap eftersom de måste hitta en ny roll.  
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7 Diskussion 
Här presenteras en diskussion rörande samtliga ovanstående kapitel. Eftersom uppsatsen syfte 

har varit att undersöka ledarnas upplevelser kring deras lärande och utveckling, så har 
tolkning gjorts både från deras och uppsatsförfattarnas sida. Vilket innebär att författarnas 
förförståelse och subjektivitet ligger till grund för uppsatsen och även eftersom den har ett 

fenomenologiskt perspektiv som präglar studien.  
 

7.1 Slutsats 1 

Feedback är en av stöttepelarna i denna uppsats. Samtliga av respondenterna ser positivt på 
feedback och säger att det är bra, flera av dem efterfrågar till och med mer. Feedback kan tän-
kas vara ett modebegrepp, flera av studiens respondenter reflekterar kring begreppets inne-
börd. Det framkom även att feedback inte alltid setts som en självklar del av lärandet. Det är 
något som varit en utgångspunkt för uppsatsen, att se feedback som grunden för lärande- och 
utvecklingsprocess. Feedback har en stor betydelse men det är nog inget som det reflekteras 
kring. För feedback finns alltid där, vare sig det är mycket eller lite av den. Det råder dock 
delade meningar mellan respondenterna om de får mycket eller lite feedback och om de bara 
får positiv eller negativ sådan. En tanke kring detta är att det kan bero på gruppens mogenhet. 
Något som även Kaufmann och Kaufmann (2005) säger att det är av betydelse, att en grupp 
kan nå stadiet moget partnerskap. Här finns en ömsesidig tillit och det är en självklarhet att 
ställa upp för varandra. Respondenterna talar mycket om att ha ett öppet klimat med högt i 
tak. Finns det ett öppet klimat så kan det tänkas att feedback sker mer kontinuerligt.  
 
I denna uppsats så väljs dialog (Wilhelmson och Döös, 2002) och lärandesamtal (Bushe, 
2006) att ses som feedback, eftersom det ger utrymme för parterna att uttrycka sina upp-
levelser. Dialog kan vara en form av reflektion både parvis och på gruppnivå. Detta kan ut-
veckla gruppen och dess mogenhet. Det lärande samtalet som kan tänkas ske mellan ledare 
och en medarbetare kan leda till en större individuell utveckling för båda parter. Det är en 
konst att både ge och få feedback. Något som även respondenterna talar om är att när 
feedback mottages så får denne inte blanda sig i. Den som ger feedback måste få uttrycka sig 
fritt då det är dennes upplevelser som förmedlas. Men det ska även vara konkret och tydligt 
när feedback ges och därmed ska inte alldeles för mycket känslor blandas in. Feedback har en 
viktig roll i ledarens utveckling. Det kan ses som nyckeln till ledarens självinsikt, som i sin tur 
är grunden till en meningsfull personlig tillväxt och utveckling (London, 2002). Något som 
flera av respondenterna talar om är att de vill växa både som ledare och som människor. En 
tanke är att feedback kan ses som det viktigaste elementet i utveckling. Speciellt feedback 
som fås av människor som dagligen arbetar nära ledaren. Men även av den närmste chefen 
som ser hur ledaren presterar och om denne lyckas nå målen. All feedback kan ses som ytterst 
väsentlig sådan och all feedback är av betydelse. Enligt Haikola (1999) så behöver ledare ett 
samspel med andra människor för att utvecklas och få en självinsikt. Även London (2002) 
talar om hur viktig självinsikt är för individen. Självinsikt är grunden till en meningsfull 
personlig tillväxt och utveckling.  Flera av respondenterna säger att det är medarbetarnas 
feedback som är mest betydelsefull och utvecklande. Feedback kan ses som en av nycklarna 
till ledarens självinsikt (Ibid.). 
 
Samtliga av respondenterna framstår som både relations- och uppgiftsinriktade (Svennerstål, 
1996). De bryr sig mycket om sina medarbetare men samtidigt är de oerhört målfokuserade. 
På frågan vad som motiverar dem säger de både sina medarbetare och att de är 
målfokuserade. Det framkom under intervjuerna att respondenterna förut upplevde svårig-



33 
 

heten med att balansera relationen med sin medarbetare och strävan att nå målen. Förut ville 
de uppnå både goda relationer och måluppfyllelse, dock så kunde det då kollidera när ledaren 
försökte ha hög prestation på båda två samtidigt. Detta är något som de har lärt sig att 
balansera med tiden. Flera av ledarna talar om att det är något de lärt sig med åren och de har 
lärt sig av sina erfarenheter. De uttrycker även att de har blivit tryggare i sitt ledarskap. En 
respondent säger sig ha fått distans och det har varit betydelsefullt för ledarskapet och denne 
som person. Många av respondenterna säger att de även vill växa som människor, inte bara 
som ledare.  
 
Något som uppkommit under studiens gång är att feedback troligen inte ses som ett hjälp-
medel till att lära och utvecklas, det är i alla fall ingen självklar del av lärprocessen. Här är 
tidsbristen en återkommande faktor. Eftersom att respondenterna saknar tid i det dagliga 
arbetet så görs ingen reflektion över given feedback vilket kan tänkas resultera i att ett lärande 
uteblir. Om reflektion inte görs så påbörjas ingen lärprocess, detta enligt Kolb (1984, 1995). 
Flera av respondenterna har sagt att de ska börja reflektera mer kring feedback, då detta kan 
utveckla deras ledarskap.  

7.2 Slutsats 2  

Åsikterna kring enkätens vara eller icke vara är spridda. De flesta tycker att det är bra att den 
finns och att den har en potential som hjälpmedel till lärande och utveckling, men att den inte 
riktigt når ända fram. Problematik som belysts är att inte alla medarbetare har samma 
utgångspunkt när de fyller i enkäten då begreppen och skalan saknar en vedertagen innebörd. 
Alla har olika syn på vilken innebörd siffrorna och vissa av begreppen har. En tanke är att 
resultaten kan tänkas bli skeva om inte alla har samma definition. Något som London (2002) 
tar upp gällande feedback är att den ska vara klar, specifik, lätt att förstå samt att både den 
som ger och den som får den ska uppfatta budskapet på samma sätt. Dessa delar fullföljs inte 
när det inte finns en gemensam utgångspunkt. Ett sätt att åtgärda detta skulle kunna vara att ta 
upp och prata om skalan och begreppens innebörd. Något som inte är helt lätt då de som 
ledare inte vill påverka sina medarbetare med hur de ska svara. Men det finns samtidigt en 
önskan att alla ska ha samma utgångspunkt när de besvarar enkäten, vilket gör det till ett 
dilemma. Ett annat problem med enkäten som tagits upp är anonymiteten. En respondent 
menar att anonymiteten i enkäten leder till bättre svar än face-to-face. De flesta andra menar 
att anonymiteten är ett problem då den medför att kärnan på problemen inte kommer upp till 
ytan. Enkäten visar endast på om det finns ett missnöje, inte vem som tycker det eller varför. 
Av den anledningen önskar ledarna att det skulle finnas en öppen dialog på arbetsplatsen 
istället. En dialog handlar om att förändra förståelsen om det som samtalet kretsar kring 
(Wilhelmson och Döös, 2002). Ytterligare ett missnöje med enkäten som togs upp var att den 
missar en dimension av ledarskapet. En respondent menar att dimensionen ”närhet” inte finns 
med bland enkätparametrarna. Med närhet menas om ledaren är närvarande på arbetsplatsen, 
om ledaren finns där för att bolla idéer med eller inte samt om individerna ställer upp för var-
andra på arbetsplatsen. 
 
Något som alla respondenterna gör efter att enkätresultaten kommit är att arbeta fram en 
handlingsplan. I handlingsplanen måste det sättas ord istället för siffror på olika aspekter. Det 
kan troligen bli ett lärande och utvecklande för både medarbetare och ledare. Handlinsplanen 
kan ses som ett erfarenhetsbaserat lärande, detta eftersom den bland annat bygger på ledaren 
och dennes beteende. Denne måste då reflektera kring sig själv och sitt beteende. Lärande 
handlar om att individen lär sig något. För att ett lärande ska inträffa måste individen ha en 
drivkraft till att lära sig (Illeris, 2007.). Ledaren måste ha drivkraften att ta till sig 
handlingsplanen och se det som ett steg i lärandet. Viitala (2005) talar om att det är individens 
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eget ansvar att lära sig, vilket fallet även verkar vara i undersökningsföretaget. Det är upp till 
individen själv att lära sig och ta till sig av utvecklingsmöjligheterna. Respondenterna säger 
att det finns kurser att tillgå men att det sedan är svårt att omsätta det i verkligheten. 
Individens förändrade förståelse gör att nya handlingar måste omsättas genom att utföra att 
praktiskt utföra arbetsuppgiften. Detta för att se hur den fungerar i praktiken. Ingredienserna 
som finns i lärandet måste användas för att kunna lära utifrån egna erfarenheter (Wilhelmson 
& Döös, 2002).    
 
Feedback präglar och genomsyrar ledarskapet. Enkäten är av betydelse, då samtliga respon-
denter säger att den alltid finns med dem och de funderar kring den. Handlingsplanen är en 
påminnelse om tänkbara utvecklingsmöjligheter och är något som ledarna måste arbeta med, 
antingen individuellt eller tillsammans med sin grupp. Om ledarna tar till sig av den givna 
feedbacken så kan det leda till en utveckling och ett lärande hos denne, både i rollen som 
ledare men även som människa.   

7.3 Slutsats 3 

Att vara ledare är inte alltid så enkelt som det kanske kan verka. Att arbeta ihop med olika 
individer och sträva mot samma mål kan ibland verka omöjligt. Men på något sätt så får re-
spondenterna det att fungera. Flera av dem säger att det är medarbetarna som motiverar dem 
att gå till arbetet. Något som flera säger är att de utvecklas genom att träffa likasinnade, både 
inom samma bransch men även inom andra branscher. Detta är ett tillfälle då de kan diskutera 
situationer och problem som de ställs inför i sitt ledarskap. Idag är det rätt så ensamt att vara 
ledare, speciellt i en relativt platt organisation som företaget befinner sig i. Flera av respon-
denterna efterlyser någon form av mentorskap för att kunna ”bolla” idéer och tankar kring 
ledarskapet och dess roll. Det är inget delat ledarskap som Wilhelmson (2006) talar om i sin 
artikel Transformative leadership in joint leadership, men kan dock liknas vid det. Artikeln 
väljs i denna uppsats att ses som en ingrediens i tanken kring mentorskap, vilket kan bidra till 
lärande och personlig utveckling som beror på gemensamma arbetsprocesser, stödjande 
känsloarbete och kritisk reflektion som kan göras tillsammans för att få en ökad effektivitet. 
Eftersom alla sju respondenterna befinner sig i samma situation och delar samma ansvar på 
respektive kontor så förstår de varandra och vad som försiggår på arbetsplatsen.  
 
Mentorskap är en aspekt som funnits med i bakgrunden av uppsatsen hela tiden då flera käl-
lor, Haikola (1999) och Bass (2003), nämnt det. Denna aspekt förstärktes av att flera respon-
denter talat om det. Intresset att se ett delat ledarskap som mentorskap väcktes i och med att 
respondenterna talat om mentorskap, att få träffa likasinnade för att få stöd och inspiration i 
arbetet. Även det faktum som framkommit att de saknar tid för reflektion över ledarskapet och 
därmed går miste om en del av de lärprocesser som de annars hade kunnat få, väckte intresse 
för att kunna finna en långsiktig lösning för detta problem. Det är där mentorskapet kommer 
in i bilden. Respondenterna uttrycker att det endast finns tid för att reflektera under exempel-
vis bilresan till och från jobbet. En tanke är att det medför att reflektionerna stannar vid det 
lilla och att helheten av situationer och problem inte ger det lärande som det hade kunnat 
bidra till. Lärandet går förlorat för att det finns så mycket annat att tänka och fokusera på. 
Tanken är att mentorskap kan vara en lösning till detta, men det ger även en möjlighet till att 
prata av sig med någon som ser på saken med mer objektiva ögon än vad respondenterna kan 
göra själva. Enligt Germain (2008) skulle respondenterna genom mentorskap kunna få tips, 
råd och förenkla en kunskapsöverföring individerna sinsemellan. Om mentorn kommer från 
en annan bransch skulle det kunna innebära att respondenterna kan få tips och kunskap om 
hur problemen är lösta där, samt vidga sina vyer. Ytterligare en fördel med ett mentorskap är 
att mentorn kan hjälpa respondenterna att rannsaka sig själva och få en insikt om sina egna 
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styrkor och svagheter. Mentorn ser hela tiden till att utmana respondenternas antaganden och 
förutsättningar så att det blir en kontinuerlig lärprocess (Ibid.).  
 
Ett faktum som dykt upp är att tid för reflektion anses vara en bristvara och tiden läggs hellre 
på andra saker som måste göras, det är väldigt abstrakt att ha reflektionstid. Som en 
respondent uttryckte det så går det inte att säga att ’jag sitter och reflekterar över mitt 
ledarskap’ om någon undrar vad som görs. Reflektionen läggs åt sidan och tiden läggs på 
något mer konkret. Under intervjuerna har det framkommit att flera av respondenterna anser 
att tiden är ett problem, för det är mycket som dagligen står på schemat. Något som ledarna 
istället lägger stort fokus på är att engagera sina medarbetare i strävan för att nå de uppsatta 
målen. Det är ju inte ledaren själv som når målen, utan denne gör det med hjälp av sina 
medarbetare. På så sätt måste ledaren få med sig gruppen för att kunna nå målen. Gruppen 
måste tillsammans jobba för att det ska bli möjligt att på ett effektivt sätt kunna nå målen. 
Burns (1978) talar om att ledarskap är en ömsesidig process i att mobilisera individer för att 
förverkliga mål. Detta är något som ledarna ständigt kämpar med.  
 
En annan utveckling som många respondenter talar gott om är förändrad arbetssituation. Flera 
av dem säger att det ger en oerhörd utveckling, vilket kan leda till ett lärande. En tanke är att 
det beror på att de måste hitta en ny roll på den nya arbetsplatsen, vilket leder till att de måste 
reflektera över sig själva men även över sitt ledarskap. Det är ett tillfälle när det kan tänkas ge 
tid till reflektion. Som ledare kan denne tänkas sätta sig ner och se över sitt ledarskap. Det är 
ett tillfälle att göra några justeringar för att passa in på arbetsplatsen och bland de nya med-
arbetarna. Detta är även något som Wilhelmson och Döös (2002) talar om, att förändrade ar-
betssituationer ger förändrade möjligheter till lärande. I sin tur leder detta till en personlig 
utveckling samt att det även kan bidra till en organisationsutveckling.  På så sätt gynnar om-
organisationen ledarna eftersom många av dem byter kontor, så blir det ett miljöombyte som 
förhoppningsvis leder till lärande och utveckling. Miljöombytet ger dem tillfälle att reflektera 
över sitt ledarskap och därmed göra justeringar för att passa in på det nya kontoret. Så för-
hoppningsvis utvecklas samtliga genom de lärdomar som görs vid miljöombytet. 
 
Många aspekter av omgivningen påverkar respondenterna och deras ledarskap. Det har 
kommit fram att sådant som påverkar dem är medarbetare, feedback, utmaningar, mål, om-
organisationen och tidigare erfarenheter. Alla dessa delar samspelar med ledaren och hjälper 
denne framåt i sitt lärande och utveckling.   

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

Något som är en tanke för fortsatta studier inom ämnet, lär- och utvecklingsprocesser i 
ledarskapet är att inkludera aspekter såsom kön, utbildning och ålder.  Detta på grund av att 
det vore intressant om ledares inställning till lärande och utveckling skiljer sig åt mellan 
könen, mellan vilken utbildning de har eller om det ser olika ut för ledare i olika åldrar. Även 
flera och djupgående intervjuer för att öka generaliseringsmöjligheterna inom ämnet är något 
att tänka på. För att göra en mer omfattande studie kan till exempel enkäter och uppföljande 
intervjuer göras. Även intervjuer med medarbetare hade kunnat genomföras för att få 
ytterligare ett perspektiv. 
 
Vår slutsats är att feedback kan ses som grund för en lär- och utvecklingsprocess i ledarskapet 
samt att det kan utveckla individen. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

 
1. Bakgrund? (Utbildning, anställningstid, hur länge chef, hur länge chef på detta kontor, 

tidigare yrkesroll) 
 
Ledarskap 

2. Vad är skillnaden för Dig att vara chef och att vara ledare? Är det en skillnad? 
3. Vad betyder ledarskap för Dig? Är det någonting man är eller något man blir? 
4. Hur ser Du på ditt ledarskap? 
5. Har Ditt ledarskap förändrats? Isf, på vilket sätt? 
6. Hur påverkas Ditt ledarskap av omgivningen? 
7. Hur föredrar Du att utveckla ditt ledarskap? (enkäten, team-träffar, kurser) 
8. Anser Du att Du har personliga resurser för att utveckla Ditt ledarskap? På vilket 

sätt/varför inte? Ge exempel! 
9. Vad motiverar Dig att gå till jobbet och vara en ledargestalt?  

 
Enkäten 

10. Hur ser Du på enkäten? (Åsikt!) Är det ett bra sätt att komma åt personers åsikter? 
11. På vilket sätt bearbetar Du enkätresultaten? (I grupp/möten, enskilt) 
12. Hur påverkas ditt ledarskap av enkäten? 

 
Feedback 

13. Hur ser Du på feedback?  
14. Hur tar Du till Dig, och bearbetar feedback?  
15. Är det ett öppet klimat på arbetsplatsen? På vilket sätt upplever Du det? 
16. Finns det kontinuerlig feedback, både positiv och negativ? Eller kommer 

enkätresultaten som överraskning? 
17. Vad tycker Du om enkäter som feedback? 
18. På vilket sätt vill Du helst få feedback? (medarbetare, chef, skriftligt, muntligt) 
19. Vilken feedback har störst betydelse? Varför? (medarbetare, chef) 
20. Om Du får negativ/konstruktiv feedback, hur hanterar Du det? (hämmad, pushad, 

ledsen) 
21. Har Du ändrat Ditt beteende efter given feedback? Isf, på vilket sätt har du märkt 

skillnad från din omgivning?  
 
Lärande & utveckling 

22. Hur utvecklas Du av feedback? 
23. Gör Du det till ett lärande? Isf, hur? 
24. Vad motiverar Dig till att (ständigt) utvecklas? 
25. På vilket sätt anser Du att du kan och har förändrat ditt ledarskap? 
26. Hur benägen är Du att förändra ditt ledarskap? 
27. Har Du något du vill tillägga? 


