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Sammanfattning  

Kandidatuppsatsens syfte är att undersöka och analysera formella chefers 

uppfattningar av deras individuella ledarutveckling. Inom ramen av syftet 

fokuserar vi på uppfattningar av hur formell ledarutbildning respektive informellt 

lärande påverkar ledarutvecklingen. Studien är av kvalitativ karaktär med 

inspiration av fenomenografi då studien inriktas på variationer av uppfattningar. 

Kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer har genomförts för att urskilja chefernas 

olika uppfattningar. Resultatet indikerar att det finns en uppfattning av osäkerhet 

kring hur formell ledarutbildning påverkar ledarutvecklingen. En annan 

uppfattning är att cheferna tagit till sig praktiska verktyg i form av arbetssätt och 

tekniker från utbildningarna. Den tredje uppfattningen är att utbildningarna skapat 

möjlighet till självreflektion och ett generellt förändrat synsätt. Cheferna uppfattar 

att aktiv delaktighet är avgörande för att utbildningen ska generera praktiska 

verktyg, självreflektion och förändrat synsätt. Det informella lärandet uppfattas 

påverka ledarutvecklingen genom att det inrymmer ett erfarenhetsbaserat och 

kollektivt lärande i relation till den specifika arbetskontexten. Chefernas egna 

erfarenheter integreras och utvecklas kontinuerligt i relation med andra individer 

inom respektive organisation. Inom det informella lärandet finns uppfattningar av 

såväl främjande som motverkande faktorer för ledarutvecklingen. Genom tolkning 

av resultatet har vi i studien kommit fram till att formell ledarutbildning och 

informellt lärande inte utesluter varandra. Det krävs en främjande organisation där 

både formell ledarutbildning och informellt lärande inryms, vilka tillsammans kan 

stärka chefers kompetens. 
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Inledning 
Intresseväckaren för studien är en bok som heter ”one minute manager” (Blanchard & 

Johnson, 1982). Boken förmedlar handfasta tips om ”så blir du en bättre ledare”, vilket gav 

oss en tankeställare: Är det verkligen så enkelt? Boken väckte även en tanke kring hur formell 

ledarutbildning verkligen kan bidra till ledarutveckling. Formell ledarutbildning ifrågasätts ur 

ett ekonomiskt perspektiv, huruvida alla de resurser som spenderas på formell ledarutbildning 

verkligen är en investering? (Nilsson, 2005). Utbildningsdepartementets senaste utredning av 

personalutbildningskostnader rapporterar att cirka 50 miljarder kronor spenderades på 

personalutbildning år 1999 i Sverige (SOU 2000:115). Utifrån SCB:s senaste 

personalutbildningsstatistik uppskattas att 9 % av personalutbildning ingår i kategorin ledning 

och administration (SCB, 2010). Utifrån det uppskattar vi att det i Sverige år 2010 satsades 

cirka 4,5 miljarder kronor på utbildning inom ledning och administration. 

Vårt intresse för studien utgår även från att forskning och arbetsliv riktar stort fokus mot 

ledarskapets utformning och hur det kan förbättras. Framträdande ledarskapsteorier och 

ledarskapsstilar varierar mellan olika tidsperioder utefter samhällsutvecklingen. Det finns 

även påståenden om att ledarskapet är avgörande för en organisations framgång (Forslund, 

2009; Yukl, 2010). Genom det frågar vi oss: hur lär sig chefer egentligen att leda? Kan chefer 

överhuvudtaget lära sig ledarskap? Huruvida ledarskap är medfött och naturligt eller något 

som går att lära diskuteras inom forskningen (Avolio, 2005; Zaccaro, 2007). Avolio (2005) 

menar att ledarskapsförmågor inte endast är beroende av arv utan även går att utveckla och 

lära. Utifrån det är vår utgångspunkt att ledarskap går att utveckla. Vi undrar då vilken 

betydelse chefer tillskriver formell ledarutbildning? Finns det möjligtvis andra sätt att 

utveckla ledarskap? Kan chefer lära sig att leda genom det vardagliga arbetet? Med återblick 

till ledarskapets utformning och förbättring menar vi att genom en insikt kring hur ledarskapet 

lärs och utvecklas kan ett underlag skapas kring hur det kan förbättras. För oss verkar det vara 

två sidor av samma mynt. Vid studiens inledande stadie fanns en mängd frågor vi önskade 

besvara. Slutligen utmynnade de i ett intresse av att undersöka hur chefer uppfattar sin 

individuella ledarutveckling. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka och analysera formella chefers uppfattningar av deras 

individuella ledarutveckling. För att uppnå syftet har vi valt att fokusera på två områden inom 

ledarutveckling och utifrån de formulerat följande forskningsfrågor: 

- Hur uppfattar formella chefer att formell ledarutbildning påverkar deras individuella 

ledarutveckling?  

- Hur uppfattar formella chefer att informellt lärande påverkar deras individuella 

ledarutveckling?  

Bakgrund 
Inledningsvis i bakgrundskapitlet definieras centrala begrepp ur studiens syfte och 

forskningsfrågor. Därefter presenteras tidigare forskning inom ledarutveckling i relation till 

formell ledarutbildning och informellt lärande. 

Centrala begrepp  
Nedan definieras begreppen chef och ledare, lärande, informellt lärande, formellt lärande och 

formell ledarutbildning. 

Chef och ledare  

För att definiera vad chef och ledare är och skillnaden dem emellan jämför vi begreppen mot 

varandra. En förenklad utgångspunkt är att chef är en position, medan ledare är en relation. 

Chefen reglerar och kontrollerar, medan ledaren stimulerar kreativitet. Chefen har en 

kortsiktig strategi och ledaren har en långsiktig. Chefen kommunicerar genom objektiv fakta, 

medan ledaren kommunicerar genom anknytning till känslor och symboler (Forslund, 2009; 

Svennerstål, 1996). Precis som Hughes, Ginnett och Curphy (1993) anser vi att en distinktion 

mellan begreppen chef och ledare i två olika kategorier är en teoretisk utgångspunkt som 

många gånger saknar en praktisk verklighetsanknytning. Vi anser att det är viktigt att vara 

medveten om att chefsbefattningen kan innefatta både ett formellt chefskap och ett informellt 

ledarskap. Vår ambition är att undersöka hur båda dimensionerna utvecklas hos formella 

chefer. Därför gör vi ingen skillnad på chef och ledare i studien. Fortsättningsvis använder vi 

oss av begreppet chef.  

Lärande 

Begreppet lärande definieras olika beroende på teoretisk utgångspunkt (Illeris, 2007). En 

definition är: ”Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett 

resultat av individens samspel med sin omgivning.” (Ellström, 1992, s. 67). Liksom studiens 
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forskningsfrågor avslöjar kan lärande ske både formellt och informellt (Ellström, 1992, 1996; 

Ellström, Gustavsson & Larsson, 1996; Granberg, 2009; Illeris, 2007).  

Formellt lärande 

Ellström (1992, 1996) och Granberg (2009) beskriver att formellt lärandet sker genom 

planerade, avsiktliga och målinriktade utbildningsinsatser. Vissa utbildningar kan beskrivas 

som en förmedlingspedagogik som innebär en statisk inlärning där kunskap förmedlas från 

utbildare till elev. Viss kritik riktas mot förmedlingspedagogiken på grund av att kunskapen 

förmedlas mekaniskt. Många gånger ges inte deltagarna möjlighet till integrering av egna 

erfarenheter och minnen. Resultatet kan då bli att individen på ett livlöst sätt tar in 

informationen (Ellström et al., 1996; Granberg, 2009). Andra formella utbildningar kan 

beskrivas som organiska utbildningar, vilka möjliggör deltagarnas interaktion, delaktighet och 

inflytande över lärprocessen. Utbildningen formas då utefter deltagarnas egna erfarenheter 

och utvecklingsnivåer (Ellström et al., 1996; Granberg, 2009).   

Informellt lärande  

De senaste årtiondena har synen på lärande förändrats och numera riktas större fokus mot 

vardagslärandet i arbetslivet. Det benämns som informellt lärande och innebär allt lärande 

som sker utanför formella, planerade och målinriktade utbildningssatser (Ellström, 1992, 

1996; Ellström et al., 1996; Granberg, 2009; Illeris, 2007). De forskarna menar att det 

informella lärandet utgör den största delen av en individs lärande. Det är för det mesta 

omedvetet, men kan även vara medvetet, utan att för den delen vara styrt. Oftast sker det 

spontant och kan ske överallt inom arbetslivet. Det sker exempelvis vid diskussion och 

interaktion med andra individer och i olika arbetssituationer.  

Formell ledarutbildning 

Det finns en mängd närliggande begrepp till formell ledarutbildning inom forskning och 

arbetsliv. Exempel på dem är ledarskapsutveckling, chefsutveckling, chefsutbildning och 

ledarutvecklingsprogram (Nilsson, 2005; Yukl, 2010). Formell ledarutbildning är alla typer av 

formaliserade, planerade och organiserade aktiviteter som syftar till att utveckla chefers 

kompetens (Nilsson, 2005). Det finns en uppsjö av formella ledarutbildningar och som olika 

aktörer anordnar. Aktörerna är exempelvis utbildningsinstitut, arbetsgivar- och fackliga 

organisationer, konsultföretag, universitet och högskolor. Utbildningarna är utformade utifrån 

en mängd olika aspekter och varierar i syfte, innehåll, arbetssätt, metod och omfattning 

(Nilsson, 2005; Yukl, 2010). 
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Tidigare forskning inom ledarutveckling 
I kapitlet nedan redogörs tidigare forskning inom ledarutveckling i relation till formell 

ledarutbildning och informellt lärande. Inledningsvis presenteras effekter av formell 

ledarutbildning som lyfts fram i tidigare forskning. Därefter presenteras forskning inom 

ledarutveckling genom informellt lärande. Vi har inte funnit någon tidigare forskning kring 

det informella lärandets effekter för chefers ledarutveckling. Innehållet i den delen presenterar 

istället utgångspunkter, förutsättningar och hinder för att informellt lärande skall ske och 

därigenom påverka ledarutvecklingen. 

Ledarutveckling genom formell ledarutbildning 

Burke och Day (1986) påtalar att det är centralt att analysera en specifik ledarutbildnings 

syfte, innehåll och metod innan effekter för en enskild chef utvärderas. Det ligger inte inom 

ramen för studiens syfte att noggrant studera ledarutbildningars utformning. Vi är däremot 

medvetna om att de skiljer sig åt och därigenom kan ge olika effekter för chefers 

ledarutveckling. Intresset är att få en generell översikt av de effekter som lyfts fram i 

forskningen, oberoende av vilken specifik ledarutbildning som utvärderats. 

Nilsson (2005) och Höglund, Östman, Wallo, Kock och Nilsson (2009) beskriver att 

utvärderingar av formella ledarutbildningars effekter för chefers ledarutveckling är ett brett 

forskningsområde och resultaten spretar åt skilda håll. Granberg (1997) och Kempster (2009) 

och Yukl (2010) menar däremot att relationen mellan formella ledarutbildningar som erbjuds 

och utvärderingar av dem är ojämn. Vi har funnit forskning inom området som lyft fram såväl 

positiva som obefintliga effekter för chefers ledarutveckling. Collins och Holton (2004) har 

analyserat 83 formella ledarutbildningsprogram från år 1982 till 2001 för att bedöma effekter 

för enskild chef. Resultatet är kraftigt varierande. Vissa utbildningar har gett starkt positiva 

effekter medan andra har gett helt obefintliga effekter. Kempster (2009) menar att 

förutsättningar för att tillvarata det som förmedlats under utbildningarna många gånger 

brister. En vanlig uppfattning inom forskning är att formella ledarutbildningars främsta 

svaghet är en distans till chefers vardagsarbete (Ellström & Kock, 1993; Enos, Kehrhahn & 

Bell, 2003; Kempster, 2009; Nilsson, 2005; Yukl, 2010). Forskarna menar att det finns ett 

problem vid överföring mellan utbildning och arbete. Det beskrivs som ett glapp mellan den 

kompetens som lärts under utbildningen och den kompetens som krävs och förväntas i 

chefens arbetsorganisation. Genom att sända chefer på extern ledarutbildning åtskiljs 

lärmiljön och det verkliga arbetets vardag. Det kan vara en svårighet att applicera 

konstruerade praktikfall och ledarskapsteorier i chefers vardagsarbete. De menar därför att de 
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flesta chefer misslyckas vid överföringen. Ellström och Kock (1993) och Kempster (2009) 

redogör för att målen som avses med formell ledarutbildning sällan uppnås och att 

utbildningen sällan ger upphov till kritisk reflektion hos chefen. De menar därför att resultatet 

innebär en obefintlig effekt för chefens ledarroll och det praktiska arbetet. Enos et al. (2003) 

beskriver att formell ledarutbildning är statisk och därigenom inte förbereder chefer för de 

dynamiska förändringar som sker inom dagens organisationer. Vidare är de skeptiska på 

grund av att utbildning inte ger verkliga arbetserfarenheter och är därigenom inte tillräcklig 

för att utveckla färdigheter inom ledarskapet. I deras studie deltog 188 chefer, majoriteten av 

dem menade att endast 5 av studiens 25 möjliga ledarkompetenser kan utvecklas genom 

formell ledarutbildning.  

Det har genomförts studier som påvisar att formella ledarutbildningar ger positiva effekter för 

chefers ledarutveckling. Burke och Day (1986) beskriver genom generella termer att effekter 

för enskild chef oftast är förändrade synsätt och attityder samt en någorlunda förbättrad 

arbetsprestation. Collins och Holton (2004) redogör för att formell ledarutbildning kan ge 

positiva konsekvenser för chefers ledarutveckling om det erbjuds lämplig utbildning, för 

lämplig chef, vid lämplig tidpunkt. Höglund et al. (2009) beskriver konkreta och positiva 

effekter av en specifik formell ledarutbildning. De menar att cheferna i deras intervjustudie 

uppfattar en personlighetsutveckling genom utbildningen. Det har resulterat i en säkrare och 

tryggare ledararroll. Genom det har chefernas kommunikation och tydlighet förbättrats. 

Cheferna beskriver vidare att de fått ett ökat tålamod och lärt sig att lyssna in medarbetares 

signaler. De beskriver även att de utvecklat gränssättning, upplever en högre självdisciplin, 

vågar stå på sig och ta effektiva beslut. Cheferna upplever dessutom att de fått en ökad 

stresshanteringsförmåga, vilket lett till att de möter motgångar med större bekvämlighet och 

tilltro till lösning. Burke och Day (1986) menar däremot att trots upplevda styrkor efter en 

utbildning är det svårt att avgöra huruvida chefer verkligen utvecklat just det som avsetts att 

utveckla. De redogör dessutom för att det är svårt att bedöma hur utvärdering av 

ledarutbildning skall ske. Nilsson (2000) påvisar svårigheten med olika utgångspunkter vid 

utvärdering av utbildning. Inledningsvis kritiserar Nilsson en ledarutbildning och bedömer att 

den gett för lite utrymme för erfarenhetsbaserat lärande, vilket är Nilssons utgångspunkt för 

att lärande skall ske. Däremot upplever deltagarna en ökad tilltro och handlingskraft för 

chefsrollen en tid efter utbildningen. Det påvisar att forskaren och deltagarna kan utvärdera 

utbildningens effekter på olika sätt, orsakat av skilda förväntningar och utgångspunkter. 
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Nilsson (2005) och Höglund et al. (2009) ställer sig frågan huruvida formell ledarutbildning 

kan ses som lösningen med stort L för att utveckla chefer. Svaret är delvis nekande. De 

hävdar att formell ledarutbildning kan vara ett sätt för att utveckla chefer. Ett exempel från 

Nilssons studie är när organisationer upplevs som ett hinder för chefers utveckling och där det 

av olika anledningar förekommer en svårighet till gemensam reflektion och problemlösning. 

En extern ledarutbildning kan då vara ett sätt för att chefen skall förstå sin situation i ett annat 

sammanhang och komma ifrån den hämmande miljön. Svennerstål (1996) redogör för att 

formell ledarutbildning kan vara utvecklande för vissa delar av ledarrollen och även inom 

olika stadier av ledarutvecklingen. Yukl (2010) menar att det finns en mängd avgörande 

faktorer för att en formell ledarutbildning skall ge positiva effekter. Yukls forskning visar att 

krav riktas mot att utbildningens mål och innehåll bör vara relevanta i relation till chefens 

behov och utvecklingsnivå. Utbildningen bör innehålla en blandning av utbildningsmetoder 

och cheferna bör ges möjlighet till aktiv delaktighet. Krav riktas även mot att chefen bör vara 

mottaglig och bekväm under utbildningen. Liksom Nilsson (2000) påtalar är det viktigt att 

inte utvärdera utbildningens effekter utan hänsyn till chefens inställning och förhållningssätt 

vid ingången i utbildningen. De attityder och den handlingskraft chefen har som 

utgångspunkt, kommer även att påverka chefens förmåga att applicera utbildningens innehåll i 

arbetet. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att formella ledarutbildningars effekter och 

lämplighet för chefers ledarutveckling inte är en enkel utvärdering. Vi uppfattar inte att 

tidigare forskning har en övertro till formell ledarutbildning som det enda sättet att utveckla 

chefer. Som Collins och Holton (2004) menar är det viktigt att etablera ett kritiskt 

förhållningssätt för ledarutbildning och bedöma lämpligheten utifrån varje specifikt fall.  

Ledarutveckling genom informellt lärande 

Genom de svagheter tidigare forskning lyft fram gällande formell ledarutbildning, bör fokus 

riktas mot hur informellt lärande påverkar chefers ledarutveckling. Det informella lärandet 

sker i chefens arbetsorganisation, vilken därigenom är en viktig lärmiljö (Larsson & Holt-

Larsen, 1992; Kempster, 2009; Yukl, 2010; Enos et al., 2003). Larsson och Holt-Larsen 

(1992) beskriver att ledarutveckling genom ett informellt lärandeperspektiv inte är bundet till 

ett visst lärtillfälle, utan snarare utvecklas kontinuerligt, under lång tid och är beroende av 

verkliga arbetsuppgifter, relationer och ansvar. Kempster (2009) hävdar att istället för att 

utvärdera effekter av formell ledarutbildning bör det i motsatt riktning undersökas från 

grunden, hur chefer lär sig att leda. Vidare menar Kempster att ett alternativ till att satsa 
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resurser på ledarutbildning är att organisationer satsar på att utveckla och uppmärksamma 

lärpotentialer i det dagliga arbetet. Larsson och Holt-Larsen (1992) beskriver att chefers 

ledarutveckling inte kan kategoriseras till aktuella ledarskapsteorier om de inte 

överensstämmer med det verkliga arbetets utseende. De menar att arbetet inte är rationellt och 

förutsägbart, vilket gör att önskvärda teorier från utbildning inte går att applicera.  

Enos et al. (2003) hävdar att den främsta källan, men även fallgropen för informellt lärande är 

interaktionen med kollegor samt organisationsklimatets möjligheter och begränsningar. 

Kempster (2009) menar att det är viktigt med ett tillåtande organisationsklimat där informellt 

lärande och utveckling sker och uppmärksammas kontinuerligt under arbetets gång. Likaså 

uttrycker Svennerstål (1996) att det viktigt att chefer arbetar inom utvecklingsfrämjande 

organisationer där reflektion, feedback, erfarenhetsutbyte och en öppen dialog är naturligt 

förekommande. Chefers ledarutveckling är då beroende av kollektiva lärprocesser inom 

organisationer. Där reflektioner, insikter och tolkningar av ledarrollen, vardagsarbetets 

verkliga art och problem förmedlas och diskuteras (Crossan, Lane & White, 1999).  

Yukl (2010) menar att ledarutveckling sker genom chefers arbetserfarenheter. Mumford, 

Marks, Connelly, Zaccaro och Reiter-Palmon (2000) och Wilson och Yip (2010) har studerat 

sambandet mellan specifika arbetserfarenheter och ledarutveckling. Studierna påvisar att 

ledarutveckling genom erfarenheter beror på vilken typ av erfarenheter ett arbete erbjuder och 

hur de bearbetas. Mumford et al. (2000) menar att erfarenheter från en variation av 

utmaningar och arbetsuppgifter är nödvändiga. Utmaningar, där ansträngning och 

problemlösning sker, krävs för att chefer skall fördjupa och utveckla deras kompetens. För att 

ledarutveckling skall främjas bör chefer ha en bred erfarenhetsrepertoar från olika 

utmaningar, ställningstaganden och svårigheter i arbetet. Wilson och Yip (2010) beskriver att 

det krävs en analys, bearbetning och reflektion av erfarenheterna för att de skall bli 

betydelsefulla för ledarutvecklingen. Därför är sociala relationer som möjliggör feedback 

viktigt för att chefer skall lära av erfarenheter. Däremot problematiserar Yukl (2010) chefers 

utrymme och mottaglighet för feedback. Yukl menar att på grund av hektiskt arbetstempo och 

höga arbetskrav hinns feedback inte alltid tas emot och bearbetas. Vissa chefer tenderar även 

att undvika negativ feedback på grund av att det kan upplevas hotande och nedsättande för 

självkänsla och självförtroende. Förutom organisationens betydelse för det informella lärandet 

och ledarutvecklingen är det viktigt att ta hänsyn till chefers individuella faktorer. Chefers 

motivation, inställning och behov är faktorer som bidrar till ett främjande eller hämmande av 

det informella lärandet och därigenom ledarutvecklingen (Larsson & Holt-Larsen, 1992). Som 
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Svennerstål (1996) beskriver är det informella lärandets betydelse för ledarutvecklingen till 

viss del beroende av att chefer vill lära och utvecklas. Genom en vilja förnyar, utvecklar och 

tränar chefer ledarskapet kontinuerligt i arbetet. Kempster (2009) har funnit att de chefer som 

tar risker, arbetar under turbulenta och ovissa arbetsförhållanden, vågar begå misstag samt 

kan reflektera över dem har kommit långt i sin ledarutveckling. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det informella lärandet har en stor betydelse 

för chefers ledarutveckling. Det redogörs för att det finns såväl främjande som motverkande 

faktorer för det informella lärandet och därigenom ledarutveckling.  

Teoretisk utgångspunkt 
Mot bakgrund av studiens syfte och tidigare forskning begränsar vi oss till vuxnas lärande i 

arbetslivet. Forskning inom vuxnas lärande riktar kritik mot den förmedlingspedagogik som 

tidigare beskrivits. Den har samma pedagogiska inriktning som grundskolan, en ”elevisering” 

där förmedling av kunskap sker mekaniskt från lärare till elev och där hänsyn inte tas till 

individens egna erfarenheter (Ellström et al., 1996; Granberg, 2009). Nedan tas ställning till 

det vi anser har en stor betydelse för vuxnas lärande i arbetslivet och som vi anser bör 

uppmärksammas vid chefers utveckling.  

Ett miljöpedagogiskt perspektiv på lärande 
Vi förespråkar ett miljöpedagogiskt perspektiv på lärande. Det innebär att lärande konstrueras 

genom individens handlingsinriktade förhållningssätt till omgivningen och som därefter blir 

till erfarenheter. Lärandet är beroende av vad den specifika omgivningen erbjuder och kräver. 

När omgivningen beaktas blir kontextbegreppet relevant i relation till lärande. Vi menar 

liksom Granberg (2009) och Ellström (1996) att lärande är bundet till en specifik kontext. 

Utifrån ett kontextuellt perspektiv åtskiljs inte kunskap och det specifika sammanhanget, utan 

de förstås och formas genom varandra. Inom arbetslivet kan det uttryckas genom att en 

individs utveckling och lärande påverkas av organisationens kontext. I motsatt riktning 

påverkas organisationen av individens utveckling och lärande. Granberg (2009) beskriver att 

kontextbegreppet inrymmer och är beroende av ett objekt och ett subjekt. Objektet är den 

omgivande miljön bestående av sociala, kulturella, strukturella, tekniska och fysiska faktorer i 

den specifika organisationen. Subjektet är meningssammanhanget som utgörs av individens 

kognitiva förmåga att förstå och skapa mening åt miljön och därigenom lära sig om den. Inom 

kontexten är dialog, feedback och reflektion viktigt för att lärande skall främjas. De är viktiga 

verktyg för att skapa en förståelse, medvetandegöra och förmedla kontextens faktorer inom 
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organisationen (Ellström et al., 1996; Granberg, 2009). Inom det miljöpedagogiska 

perspektivet betonar vi ett erfarenhetsbaserat lärande, vilket sker inom kontexten (Backlund, 

Hansson & Thunborg, 2008; Granberg 2009; Granberg och Ohlsson, 2009). En definition av 

erfarenhetsbaserat lärande är: ”Jag är med om något, reflekterar över detta, skapar begrepp 

och generaliserar samt prövar dessa begrepp i nya situationer” (Granberg & Ohlsson, 2009, 

s.17). Varje individ bär på subjektiva erfarenheter som används som hjälpmedel för att skapa 

kunskap i nya situationer. För att en lärprocess skall uppstå krävs reflektion och medvetenhet 

kring hur erfarenheten kan användas i relation till dessa situationer. Reflektionen sker 

exempelvis genom att individen intar ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt gentemot 

erfarenheterna. Inom det erfarenhetsbaserade lärandet är även dialog och feedback, integrerat 

med andra individer, viktigt för reflektionen och för att skapa en förståelse samt förmedla 

individens erfarenheter inom organisationen (Ellström et al., 1996; Granberg, 2009; Tiller, 

1999).  

Metod 

I metodkapitlet beskrivs inledningsvis studiens vetenskapsteoretiska grundantaganden. 

Därefter presenteras studiens val av forskningsstrategi, datainsamlingsmetod och analytisk 

ansats. I anslutning till detta beskrivs även datainsamlingens genomförande samt 

datamaterialets bearbetning och tolkning. Slutligen diskuteras studiens kvalitet och etiska 

hänsynstaganden.  

Vetenskapsteoretisk grund  
Studiens vetenskapsteoretiska grund beskrivs för att skapa en förståelse för de grundläggande 

antaganden som studiens syfte, miljöpedagogiska perspektiv, forskningsstrategi, 

datainsamlingsmetod och analytiska ansats baseras på. 

Studien har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt kring verklighetens och kunskapens 

beskaffenhet. Verkligheten konstrueras av betraktaren och är därigenom en subjektiv tolkning 

beroende på vem som betraktar den. Verkligheten tolkas genom en individs erfarenhetsvärld 

som formas genom en kulturell och social kontext. Vi förstår verkligheten genom de sociala 

sammanhang vi möter den i och på det sätt vi kommunicerar om den. Eftersom verkligheten 

skapas, tolkas och förstås av den som betraktar den blir även kunskapen om verkligheten 

subjektiv. Kunskapen i studien är relativ, konstrueras av och är bunden till individers 

subjektiva uppfattningar och erfarenheter kring deras socialt konstruerade verklighet 

(Allwood & Erikson, 2010; Starrin & Svensson, 1994). 
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Forskningsstrategi 
Mot bakgrund av studiens vetenskapsteoretiska grundantaganden är vi intresserade av chefers 

subjektiva uppfattningar av deras individuella ledarutveckling (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Intresset riktas mot att identifiera okända sätt att uppfatta något. Avsikten är därför att 

upptäcka, försöka förstå och tolka chefers uppfattningar. Det innebär att vi är ute efter 

innebörder och beskrivningar snarare än förklaringar, samband eller fördelningar. Med 

anledning av dessa intressen och utgångspunkter anser vi att en kvalitativ forskningsstrategi är 

lämplig. En kvalitativ forskningsstrategi är vidare användbar för en flexibel utgångspunkt och 

öppna forskningsfrågor, vilket stämmer bra överrens med vår studie. Tillvägagångssättet var 

övervägande induktivt. Det innebär att datainsamlingen planerades, genomfördes och 

analyserades utifrån en flexibel utgångspunkt, utan bestämda premisser, som kan förstås 

genom resonemangen ovan. Utifrån datainsamlingens resultat och analys härleddes slutsatser 

kring hur formella chefer uppfattar att formell ledarutbildning och informellt lärande påverkar 

deras individuella ledarutveckling (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 1986; 

Starrin & Svensson, 1994). 

Datainsamlingsmetod och urval 
För att upptäcka chefers uppfattningar av hur formell ledarutbildning och informellt lärande 

påverkar ledarutvecklingen, ansåg vi det lämpligt att genomföra intervjuer. Inom ramen av 

kvalitativ forskningsstrategi valdes kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Inom halvstrukturerade intervjuer användes en intervjuguide med 

förslag på frågor som gjorde det möjligt för oss att styra och strukturera intervjuerna mot 

studiens syfte. Genom öppna frågor gavs cheferna utrymme att lyfta fram, reflektera och 

försöka beskriva grundläggande antaganden kring deras individuella ledarutveckling 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 1986; Olsson & Sörensen, 2007). 

Urvalet av intervjupersoner grundades dels i ett bekvämlighetsurval. Det innebär att vi valde 

personer som arbetar inom organisationer som finns i vår geografiska närhet och som vi 

tidigare varit i kontakt med. Organisationerna som ingår i studien är två olika organisationer 

inom två olika branscher i södra Sverige. Inom organisationerna gjordes ett ytterligare urval i 

form av ett kvoturval. Kriterierna för kvoturvalet var att intervjupersonerna skall ha en 

chefsbefattning samt ett personalansvar (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 

2005). Intervjupersonerna i studien är sex chefer mellan 40-65 år som har mellan 5-30 års 

erfarenhet av att vara chef. Chefernas arbetstitlar är områdeschef, butikschef, inköpschef, 

försäljningschef och produktionschef. 
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Undersökningens genomförande 

Innan intervjuernas genomförande utformades intervjuguiden. Den inledande delen av 

intervjuguiden bestod av frågor för att skapa en förståelse för intervjupersonerna och deras 

bakgrund. Därefter formulerades förslag på frågor uppdelat utefter två olika områden som 

baseras på studiens två forskningsfrågor. Intervjuguiden testades genom en pilotintervju, 

vilket gav oss en verklighetsförankrad förståelse av intervjuguidens lämplighet. Utifrån 

pilotintervjun omformulerades vissa frågor och en slutlig intervjuguide konstruerades som 

användes under samtliga intervjuer. 

Inom intervjuguidens första område ställdes frågor kring hur cheferna uppfattar att formell 

ledarutbildning påverkar ledarutvecklingen. För att skapa en förförståelse för uppfattningarna 

ställdes även frågor kring utbildningarnas utformning. Intervjuguidens andra område berörde 

hur cheferna uppfattar att informellt lärande påverkar ledarutvecklingen. Det informella 

lärandet uppfattar vi, enligt tidigare forskning, som en bred arena och svårt att ställa direkta 

frågor kring, vilket även bekräftades genom pilotintervjun. För att vara tydliga mot 

intervjupersonerna valde vi därför att konkretisera det informella lärandet till informella 

fenomen. Exempel på informella fenomen är dialog, erfarenhetsutbyte och feedback integrerat 

med olika individer, vardagliga arbetsuppgifter, kritiska situationer och tidigare tjänster inom 

arbetslivet. Med hjälp av att ställa frågor kring de informella fenomenen i relation till 

ledarutveckling avsåg vi att besvara hur informellt lärande påverkar chefers ledarutveckling.  

Vid intervjuernas genomförande närvarade vi båda två och alternerade mellan två olika 

forskarroller. Vid respektive intervju var en utav oss den huvudsakliga intervjuaren, medan 

den andra stundtals inflikade kompletterande frågor. Skälet till det var att försäkra oss om att 

de frågor som ställdes verkligen besvarades. Under intervjuerna användes tekniken probing. 

Det innebär sonderande frågor där intervjupersonerna gavs möjlighet att utveckla sina 

resonemang ytterligare. Anledningen till det var att intervjupersonerna skulle ge så rikhaltiga 

svar som möjligt. Exempel på sådana frågor från intervjuerna är: ” Hur menar du då? På vilket 

sätt? Kan du utveckla ditt svar ytterligare? Kan du beskriva mer ingående hur det påverkar?” 

(Fejes & Thornberg, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Analytisk ansats 
Vi är inspirerade av en fenomenografisk ansats för att analysera, tolka och förstå hur chefer 

uppfattar att formell ledarutbildning och informellt lärande påverkar ledarutvecklingen. 

Anledningen till det är att uppfattning är ett centralt begrepp inom fenomenografin. (Fejes & 

Thornberg, 2009; Larsson, 1986; Uljens, 1989). Med uppfattning menar vi en individs 
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grundläggande förståelse av något. ”Uppfattning står ofta för det som är underförstått, det som 

inte behöver sägas eller som inte kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. 

De utgör den referensram inom vilket vi samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi 

förstår våra resonemang” (Larsson, 1986, s. 31). Med ovanstående citat i åtanke grundades 

analysen i att vi tolkade underförstådda uppfattningar som kunde tänkas ligga bakom 

chefernas olika uttalanden. Intresset riktades inte mot vem som uppfattar vad och inte heller 

hur många som uppfattar vad. Det riktades snarare mot att förstå skilda uppfattningar av hur 

formell ledarutbildning respektive informellt lärande påverkar ledarutvecklingen. Chefernas 

uppfattningar tolkades genom att vi utnyttjade vår egen erfarenhet och förförståelse kring 

undersökningsområdet (Larsson, 1986; Uljens, 1989). 

Det bör klargöras att fenomenografi ofta förknippas med variationer av uppfattningar kring 

primära fenomen inom exempelvis fysik och matematik. Ett primärt fenomen innebär att det 

inte förekommer några större variationer kring fenomenets innehåll och att det även finns en 

”korrekt” vetenskaplig uppfattning kring fenomenet (Uljens, 1989). Studiens utgångspunkt är 

däremot att fenomenet (ledarutveckling) är individuellt konstruerat, vilket formas av 

chefernas subjektiva erfarenhetsvärld och skiljer sig därigenom mellan cheferna. Därför finns 

ingen ”korrekt” vetenskaplig utgångspunkt kring ledarutveckling. Ambitionen var endast att 

finna variationer av uppfattningar kring chefernas subjektiva ledarutveckling. 

Bearbetning och tolkning av datamaterial 

Efter intervjuernas genomförande transkriberades samtliga intervjuer och totalt 

transkriberades 386 minuter intervjumaterial. För att kunna bearbeta intervjumaterialet läste vi 

inledningsvis igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger. Mot bakgrund av studiens syfte 

markerades relevanta utsagor. Materialet delades då upp utefter de två områdena formellt 

respektive informellt. Därefter jämfördes utsagornas innehåll för att finna lika och skilda 

utsagor i respektive område. Där upptäcktes vikten av att avslöja ytliga skillnader i specifika 

uttalanden för att finna likheter i gemensamma uppfattningar. Sedan grupperades utsagorna i 

olika kategorier baserat på innehållets skillnader och likheter. Genom bearbetning av 

intervjumaterialet möjliggjordes ett meningsskapande av materialet, eftersom det var enklare 

att tolka ett bearbetat material mot bakgrund av studiens forskningsfrågor. Tolkningarna 

gjordes kontinuerligt genom hela analysarbetet, även om största delen gjordes efter 

datamaterialets bearbetning. Graden av djup i tolkningarna baserades på djupet i chefernas 

uttalanden. Kategorierna jämfördes därefter mot varandra och respektive kategori namngavs 

baserat på en uppfattning eller ett informellt fenomen som vi bedömde illustrerade kategorin. 
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Slutligen utmynnade analysarbetet i ett utfallsrum bestående av två kategorisystem uppdelat 

utefter formellt respektive informellt (Fejes & Thornberg, 2009; Larsson, 1986).   

Under bearbetningen och tolkningen av intervjumaterialet användes även arbetsmodellen 

förhandlad samstämmighet (Fejes & Thornberg, 2009). För att höja sannolikheten att 

intervjumaterialet bearbetades och tolkades på ett liknande och därigenom rättvist sätt 

analyserades samtliga intervjuer enskilt. Vi analyserade då fram varsitt kategorisystem inom 

formellt respektive informellt. Därefter jämfördes de oberoende bedömningarna, vilka 

någorlunda stämde överens. Vi diskuterade för hur och vad inom förslagen som verkade 

relevant och rimligen illustrerade intervjuerna. Genom diskussionen bildades ett nytt och 

slutgiltigt kategorisystem. 

Kategorisystemet inom formell ledarutbildning utgörs av tre skilda kategorier. Kategorierna är 

osäkerhet, praktiska verktyg samt självreflektion och förändrat synsätt. Respektive kategori i 

sin helhet är en illustration av ett sätt att uppfatta hur formell ledarutbildning påverkar 

ledarutvecklingen. Den första kategorin innebär att det finns en uppfattning av osäkerhet av 

hur formell ledarutbildning påverkar ledarutvecklingen. Den andra kategorin består av en 

annan uppfattning av att cheferna tagit till sig praktiska verktyg genom formell 

ledarutbildning och som därigenom påverkar ledarutvecklingen. Den tredje kategorin innebär 

en ytterligare uppfattning av att formell ledarutbildning skapat möjlighet till självreflektion 

och förändrat synsätt, vilket även påverkar ledarutvecklingen. 

Kategorisystemet inom informellt lärande utgörs av fem skilda kategorier. Kategorierna är 

kritiska situationer, vardagliga praktiker och arbetsuppgifter, internt nätverk, externt nätverk 

samt den specifika organisationens struktur och kultur. Namnen på kategorierna utgörs av de 

informella fenomen som på något sätt uppfattas påverka chefernas ledarutveckling. De 

informella kategorierna går inte helt att jämföra med de formella. Respektive kategori i sin 

helhet är ingen illustration av ett sätt att uppfatta hur informellt lärande påverkar 

ledarutvecklingen. Eftersom det informella lärandet är så brett anser vi det missvisande att 

beskriva uppfattningar av informellt lärande, oberoende av vilket informellt fenomen 

uppfattningen berör. Som Rienecker (2003) beskriver är det lämpligt att besvara ”vad” som 

påverkar i anslutning till ”hur” det påverkar. Görs inte det kan argumentationen kring ”hur” 

blir lösryckt och otydlig. Därför presenteras de informella fenomenen var och en för sig som 

tillsammans utgör det informella lärandet. Inom respektive kategori beskrivs olika 

uppfattningar av hur fenomenet påverkar ledarutvecklingen.    
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Studiens kvalitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
I vetenskapliga undersökningar diskuteras resultatets generaliserbarhet, validitet och 

reliabilitet för att bedöma resultatets kvalitet. Generaliserbarhet hänförs till huruvida resultatet 

går att generalisera och representera urvalets population. Validiteten riktas mot resultatets 

trovärdighet och innebär huruvida resultatet beskriver det som forskarna avser att beskriva. 

Reliabiliteten riktas i sin tur mot hur tillförlitligt resultatet är och huruvida ett 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen (Fejes & Thornberg, 2009; Larsson, 

1986; Kvale och Brinkmann, 2009). 

I vår undersökning är ingen statistisk generalisering möjlig. Eftersom inget obundet 

slumpmässigt urval gjordes representerar inte resultatet samtliga formella chefers 

uppfattningar av ledarutveckling. I vår undersökning i synnerhet, och i kvalitativ forskning i 

allmänhet, kan det vara svårt att uppnå stark validitet och reliabilitet. Anledningen till det är 

att resultatet baseras på forskarnas och intervjupersonernas subjektiva tolkningar samt sociala 

sammanhang som kan vara svåra att återfå. Inom kvalitativ forskning används istället begrepp 

som användbarhet, trovärdighet och rimlighet för att diskutera resultatets kvalitet (Fejes & 

Thornberg, 2009; Larsson, 1986; Kvale och Brinkmann, 2009). Vid en diskussion kring 

resultatets användbarhet menar vi att resultatet ger ett perspektiv av hur formella chefer 

uppfattar att formell ledarutbildning och informellt lärande påverkar ledarutvecklingen. Som 

Merriam (1988) menar kan något som tolkas och förstås i en specifik situation även tillämpas 

i andra liknande situationer. Det innebär att läsaren kan använda kunskap som producerats i 

studien som beredskap när personen möter andra situationer som kan förstås genom den 

kunskapen. Därför är det relevant att intervjuernas genomförande och analys beskrivs. Genom 

det ges läsaren möjlighet att bedöma hur pass användbart resultatet är i ett annat sammanhang 

(Bryman, 2011; Fejes & Thorberg, 2009; Merriam, 1988). För att diskutera frågan om 

resultatets användbarhet, krävs det att studien är trovärdig och rimlig. För att bedöma 

resultatets trovärdighet är det återigen viktigt att intervjuernas genomförande och analys 

beskrivs, så att läsaren ges möjlighet att bedöma trovärdigheten (Bryman, 2011; Fejes & 

Thornberg, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009). Arbetsmodellen (förhandlad samstämmighet) 

som tidigare beskrevs är en strategi för att triangulera resultatet och öka dess rimlighet, 

eftersom sannolikheten ökades att intervjumaterialet bearbetades och tolkades på ett rättvist 

sätt. För en kritisk läsare kan det ändå väckas en osäkerhet av att ett rimligare kategorisystem 

kunde konstruerats för att illustrera intervjupersoneras uppfattningar. I kommande resultat 

minimeras osäkerheten genom att respektive kategori av uppfattningar illustreras av citat från 
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intervjupersonerna. Syftet med det är att exemplifiera hur uppfattningarna tolkades (Fejes & 

Thornberg, 2009; Larsson, 1986). Vid en diskussion kring resultatets trovärdighet anser vi 

liksom Bryman (2011) att det är viktigt med en medvetenhet och tydlighet kring våra uttalade 

forskarroller gentemot intervjupersonerna. Det innebär att det alltid finns en risk att 

intervjupersonerna svarade på ett sätt som är socialt önskvärt, snarare än naturligt 

förekommande.   

Etiska hänsynstaganden 
Att våra forskarroller är uttalade är en fördel vid en diskussion kring informerat samtycke.  

Innan intervjuernas genomförande informerades intervjupersonerna om studiens syfte. De fick 

då möjlighet att ta ställning till informationen och gav samtycke till frivillig medverkan. 

Intervjupersonerna informerades även om att de kunde avbryta medverkan när de önskade 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att studien inte redovisar någon data som 

kan avslöja intervjupersonernas identitet eller vem som uttalade vad togs hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver är det viktigt att genom 

anonymitet respektera och skydda intervjupersonernas integritet och privatliv. Under 

intervjuerna gav de sitt godkännande till publicering av ålder och arbetstitel i studien. 

Eftersom vi genom hela undersökningen arbetade utifrån det vi lovade intervjupersonerna, 

förmodar vi att inga negativa konsekvenser uppstod för dem. Vi uppfattar snarare positiva 

konsekvenser då flera av intervjupersonerna delgav att det var spännande att få sätta ord på 

deras egen ledarutveckling. Vi är medvetna om att intervjupersonerna möjligtvis avslöjade 

mer än vad de tänkte göra, på grund av den öppenhet som intervjufrågorna möjliggjorde. De 

svar som på något sätt kan skada intervjupersonerna valdes att inte publiceras i studien. 

Resultat 
I resultatdelen nedan presenteras uppfattningar av hur formell ledarutbildning respektive 

informellt lärande påverkar chefernas ledarutveckling uppdelat utefter de två områdena. Inom 

respektive område presenteras de olika kategorierna som tidigare beskrivits. Inledningsvis vill 

vi poängtera att det finns en generell uppfattning bland cheferna av att individuella faktorer 

påverkar vilken betydelse cheferna tillskriver formell ledarutbildning respektive informellt 

lärande. Anledningen till den poängteringen är att ge en nyanserad förförståelse av kommande 

resultat. Chefernas förväntningar, utvecklingsnivå, motivation och initiativtagande i relation 

till formell ledarutbildning är betydelsefulla för hur de uppfattar att formell ledarutbildning 

påverkar ledarutvecklingen. Samma utbildning kan därigenom skapa skilda uppfattningar av 
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hur den påverkar ledarutvecklingen. Gällande informellt lärande finns det en uppfattning av 

att cheferna bör vara receptiva, lyhörda och motiverade för att kunna ta till sig det informella, 

ofta subtila, lärandet i arbetet.  

Hur uppfattar formella chefer att formell ledarutbildning påverkar deras 

individuella ledarutveckling? 
Som tidigare nämnts har vi funnit tre kategorier med skilda uppfattningar av hur formell 

ledarutbildning påverkar ledarutvecklingen. Kategorierna är osäkerhet, praktiska verktyg samt 

självreflektion och förändrat synsätt. Inom respektive kategori beskrivs olika uttalanden och 

exempel som tillsammans illustrerar den uppfattning som kategorin representerar.  

Osäkerhet  

Cheferna menar att det är svårt att applicera ledarskapsteorier som ledarutbildningarna baseras 

på i arbetet. Många gånger är det ett stort kliv mellan utbildningarna och verksamheten. 

Cheferna uttrycker att utbildningarna bör vara skräddarsydda utefter verksamheten om de 

skall generera något. Det hänger även samman med att de sällan är individanpassade. Det 

innebär att det kan vara svårt för enskild chef att identifiera sig med ledarutbildningarnas 

innehåll, vilket intervjuperson F uttrycker: ”När utbildningen inte anpassas till 

utvecklingsnivå eller typ av person så är det svårt att alla verkligen får ut något”. Vidare 

uttrycks det att en VD inte har samma ledarutvecklingsbehov som en nybliven chef. Det 

påtalas ändå att det kan vara nyttigt att blanda chefer med helt skilda utvecklings- och 

mognadsnivåer, men för att ledarutbildningarna skall generera starka effekter bör de vara 

anpassade utefter individ, verksamhet och utvecklingsnivå. 

Ett annat exempel som orsakar osäkerhet av hur ledarutbildningar påverkar ledarutvecklingen 

är att de sker under en tidsbegränsad period och utan kontinuitet. Under utbildningarna har det 

endast funnits tid till att ytligt beröra olika ledarskapsteorier, vilket resulterat i att cheferna 

endast minns lösryckta teorier. Därför är svårt att ta till sig utbildningarna och avgöra hur de 

påverkar ledarutvecklingen. Intervjuperson B uttrycker: ”Det är liksom en färskvara och man 

tänker på utbildningen när man är mitt i den. Men sedan är det lätt att utbildningen faller 

bort”.  

Osäkerheten påverkas även av att ledarutbildningarna brister i återkoppling. Hade en tydligare 

och mer kontinuerlig återkoppling skett menar cheferna att utbildningarna möjligen genererat 

starkare effekter. De kunde då påminnas om utbildningarnas syfte och innehåll och därigenom 
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öka säkerheten kring hur de påverkar. Flera av intervjupersonen nämner att det endast funnits 

ett tillfälle av återkoppling eller inget alls. 

Praktiska verktyg  

En ledarutbildning inom situationsanpassat ledarskap har bidragit med konkreta och tydliga 

modeller för hur chefer bör förhålla sig till medarbetares olika utvecklingsnivåer. Det är 

exempelvis metoder för medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner som anpassas 

utefter medarbetares olika utvecklingsnivåer.  

Andra ledarutbildningar har förmedlat och bidragit till att cheferna lärt sig praktiska tekniker 

gällande svåra samtal, rekrytering, förhandling, konflikthantering och presentationsteknik. 

Som intervjuperson D uttrycker: ”Genom formell ledarutbildning har jag mest tagit till mig 

trixen och verktygslådor om hur jag typ håller ett utvecklingssamtal eller utför ett enklare 

personlighetstest”.  

Majoriteten av cheferna menar att de främst tagit till sig praktiska verktyg när de deltagit 

aktivt. En av cheferna har exempelvis praktiskt övat på att genomföra anställningsintervjuer 

med arbetslösa, medan en annan fått möjlighet att förbereda sig inför och genomföra 

konfliktsamtal. Övning och deltagande i praktiska exempel skapar en tydligare förståelse för 

de olika modellernas utseende i verkligheten, vilket gör det lättare för cheferna att applicera 

dem i arbetet.  

Självreflektion och förändrat synsätt 

Under vissa av ledarutbildningarna har cheferna deltagit i självkännedomsövningar, utsatts för 

personlighetstester och tilldelats personliga profiler. Momentens resultat har presenterat 

personlighetsdrag utifrån individuella svagheter och styrkor, vilket skapat möjlighet till 

självreflektion. Graden av djup i reflektionen skiljer sig mellan cheferna. Vissa chefer menar 

att utbildningen är ett tillfälle att generellt lyfta blicken från verksamhetens vardag och att 

allmänt reflektera. De menar att det inte alltid finns utrymme för reflektion i det vardagliga 

arbetet. Andra chefer har lärt känna okända sidor hos sig själva, som de tidigare inte 

reflekterat över. Medan några chefer har förstått och fördjupat vissa kända personlighetsdrag 

ytterligare och undersökt orsaken till dem. Ett exempel är att en av intervjupersonerna, efter 

ledarutbildningen, börjat fundera kring orsaken till drivkraften av att leda, utvecklas och vara 

fokuserad. En annan chef menar att utbildningen bidragit till ett ifrågasättande av den egna 

ledarrollen. Intervjupersonen menar därför att utbildningen varit påfrestande eftersom 

personen börjat tvivla på det egna ledarskapet. De chefer som uppfattar att ledarutbildningen 
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skapat utrymme till självreflektion menar att den bidragit till en personlig utveckling och ökad 

självkännedom. 

Cheferna menar att självreflektionen resulterat i ett generellt förändrat synsätt. En av 

intervjupersonerna beskriver att genom ökad medvetenhet av en sina svagheter (bristande 

hänsynstagande) har personen utvecklat ett annorlunda förhållningssätt vid beslutsfattande. 

Personen tar numera ökad hänsyn till möjliga konsekvenser för drabbade individer och 

försöker lindra konsekvenserna på ett sätt personen tidigare inte gjort. En av cheferna menar 

att genom utbildningen har en insikt skapats om att fenomenet ledarskap är oerhört viktigt för 

företagets framgång. Det har vidare bidragit till ett kritiskt förhållningssätt till den egna 

personen och organisationen överlag. Som intervjuperson B uttrycker: ”Jag ruskade runt mig 

själv lite, funderade på hur jag gör, vad andra gör, vad jag får, vad företaget får och inte får 

göra gentemot oss medarbetare”. 

En annan chef beskriver grundligt hur ledarutbildningen skapat en ökad trygghet i 

arbetsrollen. Det innebär att chefen numera förlitar sig på att andra medarbetare utför ett bra 

arbete och därigenom vågar delegera arbetet till dem. Ett ytterligare exempel är att en av 

cheferna i dag har ett mer tillåtande synsätt till olika personligheter. En heterogen grupp kan 

komplettera varandras brister och chefen bedömer numera individer utifrån kvaliteter än 

utifrån att arbetsgruppen skall vara homogen.  

Hur uppfattar formella chefer att informellt lärande påverkar 

ledarutvecklingen? 
De informella fenomenen som tillsammans utgör det informella lärandet presenteras var och 

en för sig. Det som utgör kärnan inom respektive kategori är att fenomenet uppfattas påverka 

ledarutvecklingen. Kategorierna som nedan presenteras är kritiska situationer, vardagliga 

praktiker och arbetsuppgifter, internt nätverk, externt nätverk och slutligen den specifika 

organisationens struktur och kultur. Inom respektive kategori redogörs olika uppfattningar av 

hur fenomenet påverkar.  

Kritiska situationer 

Exempel på kritiska situationer är omfattande och påfrestande omorganisationer och 

uppsägningar. Det finns dels en uppfattning av att de kritiska situationerna genererar lärdomar 

och erfarenheter. Exempel på dem är hur arbetsgrupper fungerar och agerar i sådana 

situationer, hur en chef skall få med sig medarbetare i förändringsarbetet och hur negativ 

stämning kan förhindras i arbetsgruppen. Lärdomar och erfarenheter som cheferna tar med 
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sig, från både framgångar och motgångar i de kritiska situationerna, utgör en lärdomsbas som 

används och utvecklas vidare i andra situationer. Intervjuperson E uttrycker: ”Jag har lärt mig 

jättemycket av mina misstag och lyckanden”. Erfarenheterna bidrar till ett lugn inför liknande 

situationer, liksom intervjuperson D beskriver: ”Sådant som jag tycker är jobbigt första 

gången är mycket enklare nu för man vet hur folk reagerade och att man klarar av det”. 

En annan uppfattning är att kritiska situationer i efterhand stärkt chefernas självförtroende. 

Som intervjuperson F beskriver: ”Det var inte roligt, men det var väldigt utvecklande för mig 

som ledare och människa att veta att man klarar av det och veta att man gör det på ett bra 

sätt”. Intervjuperson D illustrerar detta genom: ”Det var som en seger för mig själv. Man fick 

göra något riktigt svårt och efteråt känner jag att detta har jag ändå gjort jäkligt bra. För det 

blev riktigt bra. Det är jag liksom stolt över att jag tog mig igenom”. Ett tredje exempel som 

illustrerar stärkt självförtroende som beskrivs på ett annorlunda sätt uttrycks av intervjuperson 

B: ”Jag slutade vara så himla duktig, man måste inte alltid vara så duktig. Jag lärde mig att 

våga sätta gränser. Nu vågar jag engagera jag mig tillräckligt, det räcker. Man måste inte vara 

310 överallt. Det har bidragit till att jag blivit en bättre ledare och påverkat min 

ledarutveckling massor”.  

Vardagliga praktiker och arbetsuppgifter 

Det finns en uppfattning bland cheferna att de lär nytt och utvecklas av allt som praktiskt görs 

i vardagligt arbete. Det är exempelvis olika arbetsuppgifter, diskussioner, utvecklingssamtal, 

konflikthanteringar och problemlösningar. Intervjuperson A uttrycker: ”När det uppstår 

konflikter eller problemlösning av olika slag i arbetet och med olika människor får man ju 

hela tiden praktiskt öva och utveckla ledarskap”. Det som uppfattas utvecklande i just 

vardagen är att cheferna kontinuerligt upptäcker den egna förmågan i relation till händelser i 

arbetet. Det handlar om verkliga ställningstaganden, där hänsyn tas till olika individer och 

arbetsrelaterade faktorer, som blir till erfarenheter och sedan används i nya situationer. 

Upptäckterna ökar successivt genom att cheferna systematiskt genomför och utsätts för olika 

praktiker i arbetet.  

En annan uppfattning är att vardagliga praktiker och arbetsuppgifter är ostimulerande och 

otillräckliga för att lära nytt och utvecklas. De chefer som ger uttryck för den uppfattningen 

beskriver att det vardagliga arbetet till en början är utvecklande, ”men efter en tid är det lätt 

att man vaggas in i vardagen”, som intervjuperson B uttrycker. Då blir det istället ett 

upprätthållande och en passivitet snarare än praktiskt lärande och utveckling. Som 
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intervjuperson A uttrycker: ”Man kommer till ett läge, om man skall utvecklas ytterligare bör 

man ta in nya intryck och verktyg utifrån och inte bara köra på utifrån vardagen”. 

Internt nätverk 

Det interna nätverket är kontaktnätet inom organisationen bestående av medarbetare och 

andra chefer. Det finns en uppfattning av att det interna nätverket påverkar ledarutvecklingen 

genom att det sker en form av kollektivt lärande. Chef och medarbetare kompletterar 

varandras förmågor och kunskaper samt lär av varandra genom kommunikation och 

erfarenhetsutbyte. En chef påtalar att det är medarbetarna som ser det dagliga operativa 

arbetet, medan chefen ägnar sig åt administrativa och strategiska arbetsuppgifter. Det beskrivs 

även att medarbetarna påverkar ledarutvecklingen genom att de tillsammans bidrar till 

arbetsresultatet. Intervjuperson C anser att: ”Sex personer har ju en bättre förmåga och utför 

ett bättre resultat tillsammans. Det är ingen som kan allt utan vi hjälps ju åt”. Cheferna 

uttrycker att de lär nytt genom medarbetarna och det är därför viktigt som chef att tillvarata 

och värdesätta medarbetarnas kompetens. Genom att chefen uppskattar medarbetarnas 

kunskaper kan chefen förtjäna medarbetarnas förtroende, vilket är viktigt för den fortsatta 

kommunikationen.  

En annan uppfattning är att det interna nätverket påverkar ledarutvecklingen genom den 

feedback som ges. De som delar den uppfattningen menar att både positiv och negativ 

feedback påverkar genom att det skapar en medvetenhet kring chefens förhållningssätt. Som 

intervjuperson F uttrycker: ”Det kan upplevas tråkigt att få negativ kritik men det är nästan 

bara då du kan förbättras och utvecklas vidare”. En viktig plattform för feedback anses vara 

medarbetarsamtal där det verkligen ges tid till att diskutera vad medarbetarna uppskattar 

respektive önskar förändra hos chefen. Cheferna menar att de genom feedback börjat förstå 

och reflektera över personliga svagheter och styrkor. 

En tredje uppfattning av hur det interna närverket påverkar ledarutvecklingen är att det sker 

otillräckligt med erfarenhetsutbyte och feedback. De chefer som delar den uppfattningen 

menar dels att det råder tidsbrist i arbetet, vilket leder till att feedback och erfarenhetsutbyte 

åtsidosätts eller tas förgivet. Intervjuperson B uttrycker: ”Feedback är vansinnigt utvecklande 

men många gånger tror man att man delar saker och kommenterar varandras agerande och 

arbete men man gör det inte”. Intervjuperson F ger en annan infallsvinkel av uppfattningen: 

”Men man måste ju försöka lyssna och lära sig ändå. Att vara lyhörd för det som inte alltid 
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sägs och försöka förstå vad folk ändå egentligen menar”. Det uttrycks även att bristande 

feedback dels kan bero på att det kan upplevas obekvämt att ge konstruktiv och riktad kritik.  

Externt nätverk 

Det externa nätverket består av chefernas kontaktnät utanför organisationen. En uppfattning 

av hur det externa nätverket påverkar ledarutvecklingen är att det sker ett arbetsmässigt 

erfarenhetsutbyte kring arbetssätt och metoder mellan chefer inom samma position. Cheferna 

befinner sig ofta i liknande arbetssituationer och kan därför lära genom andras erfarenheter. 

Intervjuperson F beskriver: ”Det är sällan man tar utbildning eller böcker till hjälp utan det är 

andra kloka människor man lyssnar på”.  Det beskrivs även att det många gånger inte helt går 

att överföra och applicera arbetssätten i intervjupersonernas verkliga arbete. I dessa fall krävs 

det att arbetssätten modifieras till chefens aktuella arbetssituation. 

En annan uppfattning är att det externa nätverket påverkar ledarutvecklingen genom att 

oönskade beteenden och arbetssätt identifieras och undviks. Intervjuperson C berättade om en 

chef i det externa nätverket och uttryckte: ”Han har fått mig att flera gånger höja på 

ögonbrynen och tänka på ett helt annorlunda sätt”. 

En tredje uppfattning är att vissa betydelsefulla personer inom det externa nätverket påverkar 

chefens ledarutveckling genom att det finns en känslomässig anknytning. De är personer som 

på ett djupare sätt inspirerar, motiverar och stöttar chefen. Intervjuperson D menar att: ”Det är 

viktigt att ha en person som man litar på som man hela tiden kan bolla med så att man är på 

rätt väg”.   

En fjärde uppfattning av hur det externa nätverket påverkar ledarutvecklingen är att chefens 

kompetens bevisats för individerna i nätverket. Det kan möjliggöra anställning och fortsatt 

utveckling inom en annan organisation. Intervjuperson C uttrycker: ”Genom mycket kontakter 

så vet alla vad jag kan och vad jag gör så genom att ringa ett par samtal skulle jag få ett lika 

bra jobb som jag har idag fast på ett annat företag”. 

Den specifika organisationens struktur och kultur 

Det finns en uppfattning av att organisationens struktur påverkar ledarutvecklingen. Det kan 

visserligen anses som en formell struktur som beskriver organisationens uppbyggnad, 

arbetsdelning och hierarki. Vi har valt att benämna strukturen som ett informellt fenomen på 

grund av att det uppfattas påverka det informella lärandet som i sin tur påverkar 

ledarutvecklingen. Det finns en uppfattning av att organisationens struktur påverkar genom en 

otydlig arbets- och rollfördelning. En otydlig fördelning i organisationen kan leda till att 
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utveckling och lärande avtar. Som intervjuperson A beskriver: ”Det gör att du mer eller 

mindre slängs från ena stället till det andra och får i princip släcka bränder”. En annan 

uppfattning är att strukturen påverkar genom att den är för tydlig och stabil. Stabiliteten kan 

vara en bromskloss för kollektivt lärande och utveckling. Det illustreras genom intervjuperson 

F: ”Det finns mycket av det hierarkiska kvar där man jobbar i sina egna fack. Vi behöver 

egentligen arbeta mer tvärfunktionellt och lära och jobba ihop. Alla måste ju vara med och 

påverka och förändra. Man kan liksom inte stå som en fågelholk och vänta”. 

En uppfattning är att organisationens kultur påverkar ledarutvecklingen genom de 

värderingar, antaganden, beteenden och visioner som genomsyrar organisationen. Det finns 

dels en uppfattning av att en organisationskultur med ömsesidiga förväntningar mellan chef 

och organisation påverkar ledarutvecklingen positivt. Som intervjuperson C uttrycker: 

”Ledarstilen på VD:n gör att det behövs många do:ers i företaget och jag känner att jag är en 

av dem, därför är ju kulturen här utvecklande för min ledarutveckling”. Det finns dels en 

uppfattning av motsatt riktning. Om kulturens olika dimensioner inte överensstämmer med 

chefens önskemål och värderingar kan kulturen istället motarbeta ledarutvecklingen.  

Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning. Inledningsvis diskuteras några 

inledande reflektioner. Därefter förs en diskussion kring formell ledarutbildning respektive 

informellt lärande. Slutligen diskuteras en praktisk implikation avseende ett sätt att stärka 

chefers kompetens genom en kombination av formell ledarutbildning och informellt lärande.  

Inledande diskussion 
Resultatet besvarar studiens forskningsfrågor med en mängd olika uppfattningar av hur 

formell ledarutbildning respektive informellt lärande påverkar chefers individuella 

ledarutveckling.  

Det är intressant att jämföra fördelningen av formell ledarutbildning och informellt lärande i 

studiens resultat i relation till tidigare forskning. I vår studie har cheferna delgett fler 

beskrivningar kring hur informellt lärande påverkar än hur formell ledarutbildning påverkar 

ledarutvecklingen. Majoriteten av tidigare forskning inom ledarutveckling består av 

utvärderingar av formella ledarutbildningar och det finns lite forskning inom informellt 

lärande i relation till ledarutveckling. Genom Kempster (2009) och Wilson och Yip (2010) 

spekulerar vi kring anledningen till att ett stort fokus riktas mot formell ledarutbildning. Inom 
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formell ledarutbildning är mål och innehåll tydliga, vilket kan möjliggöra att chefer 

identifierar och jämför sin egen utveckling med utbildningens uppsatta mål och innehåll. 

Genom det misstänker vi att en avsaknad av forskning inom det informella lärandet kan 

orsakas av att det inte finns tydliga mål eller innehåll i det informella lärandet och att 

effekterna förmodligen uppkommer relativt subtilt invävt i det vardagliga arbetet. Det kan 

även bero på att det är svårt att lyfta fram och reflektera kring det informella lärandet eftersom 

det sker kontinuerligt och ofta dolt i arbetet.  

Delaktighetens betydelse i formell ledarutbildning  
Resultatet visar, liksom tidigare forskning, att det finns en distans mellan ledarutbildning och 

chefernas arbete (Ellström & Kock, 1993; Enos et al., 2003; Kempster, 2009; Nilsson, 2005; 

Yukl, 2010). Distansen kan vara anledningen till chefernas osäkerhet av hur 

ledarutbildningarna påverkar ledarutvecklingen. Resultatet påvisar att det finns dels en 

innehållsmässig distans som innebär att utbildningen sällan är individ- och 

verksamhetsanpassad utefter chefens och organisationens behov. Det finns dels en tidmässig 

distans i form av bristande återkoppling och kontinuitet. Genom att studera distansen ur ett 

miljöpedagogiskt perspektiv menar vi att kunskapen i utbildningen formas av de sociala, 

strukturella, kulturella, fysiska och tekniska faktorer som finns inom utbildningens kontext 

(Granberg, 2009). Det kan vara svårt för cheferna att identifiera sig med utbildningens 

kontextuella faktorer och överföra kunskapen därifrån om de inte överensstämmer med 

organisationens faktorer. Den innehålls- och tidsmässiga distansen kan tillsammans utgöra 

chefernas uppfattning av osäkerhet då mycket av kunskapen går förlorad när cheferna 

återkommer till arbetet. Distansen och överföringsproblematiken kan vara effekter av en 

förmedlingspedagogik där kunskapen inte formas av chefernas egna behov och erfarenheter. 

Informationen tas då emot på ett statiskt sätt och orsakar ett överföringsproblem mellan 

utbildningen och arbetet (Ellström, 1992; Granberg, 2009).  

Det som cheferna faktiskt överfört till arbetet, exempelvis praktiska verktyg är beroende av att 

cheferna deltagit aktivt och fått möjlighet att tillämpa egna erfarenheter under utbildningarna 

(Yukl, 2010; Granberg, 2009). Det kan likställas med en organisk utbildning där aktivt 

deltagande och integrering av egna erfarenheter möjliggör att erfarenheterna utvecklas 

ytterligare, vilka cheferna sedan kan använda sig av i det vardagliga arbetet (Granberg, 2009). 

Det som förstärker kunskapen från de utbildningarna kan vara att utbildningarnas kontextuella 

faktorer till viss del är jämförbara och överensstämmande med omgivningsfaktorer i chefernas 

arbete (Ellström, 1996; Granberg, 2009). 
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Tillskillnad från Ellström och Kock (1993) och Kempster (2009) påvisar resultatet att 

cheferna uppfattar ledarutbildningarna som en möjlighet till kritisk reflektion. 

Uppfattningarna har en del gemensamt med de effekter som Höglund et al. (2009) lyfter fram. 

Effekterna är personlighetsutveckling, ökad självinsikt och trygghet i ledarrollen. Det går 

dock att ifrågasätta huruvida en specifik ledarutbildning verkligen kan skapa ovan nämnda 

effekter (Burke & Day, 1986; Kempster, 2009). Vi tror att cheferna kan identifiera utveckling 

och lärande med utbildningens syfte, mål och innehåll. Det innebär att de uppfattar deras egen 

utveckling som identisk med vad utbildningarna avser att utveckla hos deltagarna. 

Erfarenhetens och kontextens betydelse i informellt lärande 
I resultatet kan vi utläsa att chefernas erfarenheter och lärdomar från kritiska situationer och 

vardagliga praktiker är viktiga för ledarutvecklingen. De kritiska situationerna liknar de 

utmaningar, svårigheter och turbulenta arbetsförhållanden som Mumford et al. (2000) och 

Kempster (2009) beskriver. Som Ellström et al. (1996) och Wilson och Yip (2010) uttrycker 

är det viktigt att det sker en reflektion över erfarenheterna för att cheferna skall lära av 

kritiska och vardagliga situationer. Vi anser att erfarenheterna har reflekterats eftersom de 

lyfts fram under intervjuerna då cheferna även uttalat att erfarenheterna prövats samt 

generaliserats i nya situationer. Därigenom menar vi att ett erfarenhetsbaserat lärande skett 

(Granberg & Ohlsson, 2009). Vi förmodar att kontexten har stort inflytande på erfarenheterna. 

Det är kontexten som styr innehållet i kritiska och vardagliga situationer och det är samma 

kontext som formar erfarenheterna därifrån (Ellström, 1996; Granberg, 2009). Jämförs det 

med erfarenhetsutbytet från individer utanför organisationen måste idéerna därifrån 

modifieras till chefens specifika kontext, eftersom erfarenhetsutbytet utifrån inte formats 

genom de krav som ställs i chefens organisation. 

Inom det miljöpedagogiska perspektivet är inte chefers informella lärande enbart centrerat till 

chefers egna erfarenheter, vilket även konstaterats i resultatet. Andra individers kunskaper och 

erfarenheter, den sociala kontexten, har en betydelsefull funktion för chefernas informella 

lärande och ledarutveckling (Crossan et al., 1999; Granberg, 2009; Svennerstål, 1996). 

Resultatet visar att ledarutvecklingen är beroende och påverkas av ett kollektivt lärande som 

yttras på två olika sätt. Dels genom att arbetets krav inte täcks av den enskilda chefens 

kompetens. Den sociala kontexten utgör en samlad kompetens som tillsammans bidrar till 

arbetets resultat. Dels inrymmer den kollektiva lärprocessen även reflektion, feedback och en 

öppen dialog som förmedlar tolkningar av arbetssituationens och ledarrollens styrkor och 

svagheter. 
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Resultatet pekar på, liksom Enos et al. (2003) beskriver, att den främsta möjligheten, men 

även hindret för informellt lärande är den organisatoriska kontextens möjligheter och 

begränsningar. För att vara tydliga poängterar vi att möjligheterna har diskuterats ovan. I 

resultatet gestaltas begränsningarna genom att den dialog och feedback som förekommer i 

organisationen ibland är otillräcklig för cheferna. Ellström et al. (1996) och Wilson och Yip 

(2010) menar att dessa kommunikativa verktyg är en hjälp till reflektion för att lära av 

erfarenheter. Resultatet indikerar precis som Yukl (2010) menar att kommunikationen 

stundtals brister på grund av hektiskt arbetstempo och orimliga arbetskrav i organisationen. 

Genom resultatet kan vi se att den strukturella kontexten även har en motverkande effekt på 

kommunikationen. Såväl en tydlig som otydlig strukturell kontext kan hindra dialog och 

feedback och därigenom motverka erfarenhetsbaserat och kollektivt lärande (Granberg, 2009). 

Utifrån resultatet misstänker vi att den strukturella kontexten även kan ha en negativ inverkan 

för möjlighet till formell ledarutbildning. Om den strukturella kontexten av olika anledningar 

bidrar till en bristande kommunikation kan det leda till att ledarutbildningsbehov inom 

organisationen inte identifieras i det dagliga arbetet.  

En praktisk implikation   
I efterhand anser vi att studien blivit aningen för bred då den undersökt både formell 

ledarutbildning och informellt lärande. Vår studie ger emellertid en helhetsbild av 

ledarutveckling, vilket kan ge en praktisk implikation för organisationer. Genom bredden och 

helhetsbilden har en förståelse skapats för att formell ledarutbildning och informellt lärande 

har ett samband och kan kombineras för att stärka chefers kompetens (Ellström et al., 1996; 

Granberg, 2009; Höglund et al., 2009; Larsson & Holt-Larsen, 1992; Yukl, 2010). Exempel 

på hur sambandet och kombinationen yttras illustreras och diskuteras nedan.  

För att cheferna framgångsrikt skall kunna applicera och anpassa utbildningens praktiska 

verktyg i arbetet, krävs erfarenhet där cheferna kontinuerligt lärt sig mänskligt omdöme, 

intuition och inlevelseförmåga i relation till den specifika organisationens mångdimensionella 

kontext och sociala sammansättning (Granberg, 2009). Ellström et al. (1996) beskriver att en 

vanlig föreställning i en diskussion kring informellt lärande är att det förknippas som en 

synonym till växande och utveckling där individens kompetens, kunskap och personlighet 

kontinuerligt stärks. Ellström et al. menar att det informella lärandet inte är en garanti för 

positiv utveckling, utan likaväl kan innebära ett upprätthållande och bevarande av 

ogynnsamma förhållanden som istället motverkar ledarutvecklingen. Resultatet ger 

antydningar om att vissa arbetsförhållanden kan bidra till upprätthållande och passivitet. När 
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det informella lärandet brister i fråga om exempelvis otillräcklig kommunikation och 

feedback samt ostimulerande arbetsuppgifter bör organisationerna satsa på främjande insatser 

för att stärka de informella fenomenen. Vi ser att ledarutbildning kan vara ett sätt för att få 

nya idéer om hur de informella fenomenen och därigenom det informella lärandet kan 

förbättras. Vi syftar då på flexibla ledarutbildningar, utan förmedlingspedagogik, likt den 

organiska utbildningen. Den bör utformas tillsammans med cheferna utefter deras verkliga 

utvecklingsbehov och erfarenheter (Ellström, 1992; Granberg, 2009; Yukl, 2010). Resultatet 

visar att det finns ett ömsesidigt samband mellan formell ledarutbildning och informellt 

lärande. De erfarenheter cheferna fått från informellt lärande tas med in i ledarutbildningarna 

och påverkar därigenom kunskapseffekten. Vi ser att kunskapen från ledarutbildningarna kan 

vara startskottet för en lärprocess som sedan utvecklas ytterligare och kontinuerligt under 

chefernas vardagliga arbete. Därför kan det vara svårt att skilja mellan effekter av en formell 

ledarutbildning respektive informellt lärande eftersom båda formerna av lärande påverkar 

varandra (Granberg & Ohlsson, 2009).  

Slutsats 
Oavsett vilken formell ledarutbildning cheferna genomgått indikerar resultatet relativt 

liknande uppfattningar av hur utbildningarna påverkar ledarutvecklingen. Flera av cheferna 

uttrycker att de är osäkra på hur formell ledarutbildning påverkar ledarutvecklingen. 

Anledningen till det är att det finns en innehållsmässig och tidsmässig distans mellan 

utbildningarna och chefernas arbete. Vissa av utbildningarna har emellertid påverkat 

chefernas ledarutveckling genom att cheferna tagit till sig praktiska verktyg. Andra 

utbildningar har gett cheferna möjlighet till självreflektion, vilket bidragit till en 

personlighetsutveckling och förändrat synsätt. De praktiska verktygen och självreflektionen är 

beroende av att cheferna getts utrymme till aktiv delaktighet och integrering av egna 

erfarenheter under utbildningarna. I resultatet illustreras att det informella lärandet uppfattas 

påverka chefernas ledarutveckling genom att det inrymmer ett erfarenhetsbaserat och 

kollektivt lärande i relation till den specifika arbetskontexten. Chefernas egna erfarenheter 

integreras och utvecklas kontinuerligt i relation med andra individer inom respektive 

organisation. Det är ett mångfacetterat lärande som formas av chefen själv, andra individer 

och den specifika organisationens kontext som i sin tur konstrueras av alla dessa individer. 

Eftersom det informella lärandet är beroende av flera medverkande faktorer är det även 

sårbart. De mänskliga faktorernas och den specifika organisationens begränsningar kan orsaka 

att det informella lärandet inte ges det utrymme som cheferna önskar. Slutligen har vi kommit 
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fram till att formell ledarutbildning och informellt lärande inte utesluter varandra. Resultatet 

indikerar att det finns för- och nackdelar inom såväl formell ledarutbildning som informellt 

lärande. Därför kan en kombination av formell ledarutbildning och satsning på främjande 

åtgärder inom informellt lärande vara ett sätt för organisationer att stärka chefers kompetens.  

Fortsatt forskning 
Studiens resultat har gett indikationer kring hur formell ledarutbildning och informellt lärande 

påverkar chefers individuella ledarutveckling. Inom formell ledarutbildning krävs ingen 

bekräftande forskning då det redan finns en stor mängd inom området. Ett förslag för fortsatt 

forskning är att specifikt studera vilka förutsättningar och åtgärder som krävs i den sociala 

och strukturella kontexten för att skapa en utvecklingsfrämjande organisation där det 

informella lärandet kan ges ett större utrymme. 
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Bilaga: Intervjuguide 
Områden: Yrkesbakgrund och allmänt om ledarutveckling, formell ledarutbildnings påverkar 

för ledarutvecklingen, informellt lärandes påverkan för ledarutveckling samt avslutande 

frågor.  

Informera om studiens syfte och intervjuns upplägg. Informera om vilka som kommer ha 

tillgång till intervjumaterialet och att personen kommer vara anonym i studien.  

Begär samtycke för inspelning av intervjun och berätta att personen när som under intervjun 

kan välja att avbryta. 

Bakgrund: 

 Berätta lite om din arbetslivsbakgrund. 

 Hur många års erfarenhet har du av chefskap? 

 Vilka typer av chefsbefattningar har du haft?  

 Vilken position har du idag? 

 Hur många år har du arbetat inom företaget? 

 Hur länge har du haft din nuvarande chefstjänst? 

 Hur många anställda ansvarar du för? 

Allmänt om ledarutveckling: 

 Hur tror du har du uppnått den chefsbefattningen du har idag? 

 Vad tror du är anledningen/anledningarna till att du utvecklas som chef? 

Formell ledarutbildnings påverkan för din ledarutveckling 
Utbildningens utformning: 

 Vad har du varit på för formella, organiserade ledarutbildningar som syftar till att öka 

din ledarkompetens? 

 Hur lång var utbildningen och vem/vilka anordnade den? 

 Vems initiativ var det att genomgå utbildningen? 

 Vad var syftet med utbildningen? 

 Vad var det för innehåll i utbildningen? Vilka metoder 

användes? Fanns det möjlighet till delaktighet/diskussion?  

 Skedde någon typ av återkoppling efter utbildningen? 

 Vilka förväntningar hade du innan utbildningen? 

 Anser du att utbildningen motsvarade de förväntningarna? 
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Ledarutbildningens konkreta påverkan för din ledarutveckling: 

 Om du fritt får beskriva hur ledarutbildningen möjligen påverkat din ledarutveckling, 

hur skulle du beskriva det? 

 Ser du utbildningen som en viktig del i din ledarutveckling? 

 Om ja, på vilket sätt? Om nej, på vilket sätt? 

 Vad i utbildningen uppfattar du som värdefullt för din ledarutveckling? Varför? 

 Hur upplever du att du kunnat tillämpa det som lärts under utbildningen i ditt arbete?  

 Kan du ge exempel på situationer i ditt arbete där du provat att använda det 

som lärts under utbildningen? 

 Om ja, vilka blev effekterna och vad tror du de beror på?  

 Upplever du att det finns något som du velat förändra i utbildningen för att den skulle 

gett ett bättre resultat för din ledarutveckling? Om ja, vad i så fall och varför? 

 Har du något mer du vill tillägga om ledarutbildningens påverkan för din 

ledarutveckling som du inte fått utrymme att berätta om? 

Informellt lärandes påverkan för din ledarutveckling 
Informera att följande frågor berör tidigare arbetslivserfarenheter fram till idag och att vi 

gärna tar emot exempel från både tidigare och nuvarande tjänst. 

 Hur tror du att dina nuvarande arbetsuppgifter påverkar din ledarutveckling? Varför? 

 Vilken chefsroll anser du har varit mest betydelsefull för din ledarutveckling? Varför? 

 Kan du ge exempel på några situationer/ händelser som varit betydelsefulla för din 

ledarutveckling?  

 Om ja, vilka och varför? 

 Hur påverkas din ledarutveckling av det nätverk du har runtomkring dig?  

 Interna och externa personer. 

 Hur påverkas din ledarutveckling av den dialog och det erfarenhetsutbyte som 

sker genom nätverkande?  

 Finns det någon/några personer som varit särskilt betydelsefulla för din 

ledarutveckling?  

 Om ja, vilka, varför och på vilket sätt?  

 Hur tror du företagskulturen påverkar din ledarutveckling?  

 Hur skulle du beskriva din motivation till att vidareutvecklas som chef?  

 Anser du att motivationen är betydelsefull för din ledarutveckling? Om ja, på 

vilket sätt? Om nej, varför inte? 
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Avslutande frågor: 

 

 Vad anser du mest grundläggande för din ledarutveckling?  

 Hur skulle du vilja att din ledarutveckling skulle sett ut? 

 

 Är det något annat du vill tillägga om din ledarutveckling som du inte fått utrymme till 

under intervjun? 

 Är det okej att vi använder din ålder och yrkestitel i uppsatsen? 

 

Tack för din tid! 

 

 

 

 

 
  


