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Abstract 

Leadership development trends - isomorphism or innovation? This study examines leadership 

development within organizations, including strategies, objectives and processes that help to 

shape the organizations leadership development. The study is based on nine in-depth inter-

views with planners/decision-makers in eight different organizations. 

A part of the study consists of a web based survey completed by managers/leaders, were the 

gathered results assist in providing further insight on the topic being studied. The interaction 

between different players and stakeholders, significant social changes as well as major chal-

lenges in the continued leadership development process are highlighted and analysed.  

The study's most important conclusion is that successful and innovative leadership develop-

ment is based on constant curiosity, business intelligence, understanding of the individual 

employee’s needs, as well as and business goals whilst achieving this by constant interaction 

throughout the organization. 

The overall trend is that leadership development is being increasingly adapted and renewed. 

Knowledge, understanding, relationships and values are strengthened and that coaching, per-

sonal development and a capability for renewal are provided.  

Keywords: leadership development, isomorphism, innovation, trends, directions, interaction, 

actors, relationships 
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Förtydliga 

LU  Ledarutveckling 

LEAN  Enkelt uttryckt ”'Mer värde för mindre arbete” 

HR  Human resources, företagets mänskliga resurser 

UGL Utveckling av grupp och ledare, grundläggande ledarutbildning 

som skapats inom försvarsmakten 

OBM Organizational Behavior Management, fokuserar på beteenden, 

observation, mätning av beteenden och förstärkning av de beteen-

den som påverkar önskat resultat (konsekvensen av) 

WCO  World Custom Organization, international organization 

Employer Branding En arbetsgivares varumärke gentemot potentiella, nuvarande och 

tidigare anställda 

360° utbildning 360° är ett verktyg som innebär att andra gör bedömning av indi-

viden.  
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1 Inledning 
Inledningsvis följer en presentation av studien med inledning och bakgrundsbeskrivning som 

utmynnar i syfte och frågeställning. 

1:1 Inledning 

Ledarutveckling (LU) har alltid intresserat forskare och de senaste decennierna blivit en trend 

som allt mer blivit aktuell på alla nivåer inom ledarskap (Nilsson, 2005). LU anses vara en 

viktig framgångsfaktor för dagens organisationer (Nilsson, 2005; Wåglunds, 1993). Det är en 

industri i Sverige med många olika typer av utbildningsföretag och inriktningar. Kring mil-

lennieskiftet satsade svenska organisationer cirka fyra miljarder kronor per år på ledarutveck-

ling
1
 (Nilsson, 2005). Det är med denna bakgrund anmärkningsvärt att det endast är 3 av 10 

arbetsplatser som har en tydlig strategi när det gäller ledarutveckling (Chef, nr 1 2014). Det 

finns olika riktningar och trender som samspelar med samhället. Exempelvis arbetar sjukvår-

den enligt LEAN, skolans betygsystem ändras, vår klädsel ska vara moderiktig och färgen på 

bilen tidsenlig. LU kan också betraktas som mode eller trend (Nilsson, 2005).  

”Det finns, åtminstone i Sverige, en allmän trend att tillskriva ledarskapet en 

allt större och inte sällan överdriven betydelse som ett sätt att lösa organisa-

toriska problem också i sektorer som av tradition nedtonat ledarskapets roll, 

till exempel i skolor, sjukhus och universitet. Vad är problemet? Ledarskap - 

mera, bättre! – är lösningen tycks man resonera. En konkurrent till ”ledar-

skap” är ”utbildning”. Särskilt i offentliga sammanhang är det senaste gång-

bart som lösningsförslag på alla möjliga problem. Ofta kombineras ledarskap 

och utbildning, genom att man sänder folk på ledarskapskurs.” (Alvesson, 

2001:147)   

Organisationer och företag vill vara konkurrenskraftiga och hitta koncept för att vara attrakti-

va vid rekrytering av ledare och behålla ledarna de utvecklat, är min erfarenhet. Författaren 

Mats Benner (2005) anser om någon preciserar ett nytt koncept som vinner position i samhäl-

let exempelvis en ny idé som kommit till användning kan definieras som innovation. I studien 

anses innovation stå för något helt nytt eller originellt av betydelse för organisationen. Fors-

karna Paul J DiMaggio och Walter Powell (1991) beskriver att organisationer efterliknar var-

                                                           
1 SOU (2000:115) uppskattar kostnaderna till 50 miljarder svenska kronor för den svenska kompetensutvecklingen. Kostna-

derna består av deltagarnas lönekostnader, lärarkostnader, läromedel, lokaler, resor, övernattningar etc. Lönekostnader är den 

största kostnaden och motsvarar 26 miljarder kronor. Notera även SCB:s Personalutbildningsstatistik från 1999 (SCB, 1999; 

SCB, 2000) som visar utbildningsområdet ”Ledning och administration” motsvarar cirka 8 procent av det totala antalet kurs-

deltagare. Kostnaderna kan fördelas på alla kurser och för utbildningsområdet ”Ledning och administration” uppgår kostna-

derna till 8 procent av 50 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 4 miljarder kronor. 
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andra utan att ens ha vetskapen om det. Speciellt de organisationer som tillhör samma ”orga-

nisationsfält”
2
 som till exempel teknikföretag följer andra teknikföretag. Kategorin som an-

vänds för att beskriva denna process är isomorfism. De tre analytiska kategorierna inom iso-

morfism är tvingande, mimetisk och normativ. Tvingande isomorfism kommer genom politis-

ka påtryckningar som bidrar med regleringar och lagstiftning. Imiterande isomorfism beskrivs 

utifrån att nya organisationer formar sig efter gamla. En organisation söker en framgångsrik 

LU för att få ett vinnande koncept. Enligt Ulla Eriksson- Zetterquist (2009) anlitar stora orga-

nisationer ett fåtal konsultfirmor, vilket skapar mimetisk isomorfism. Normativ isomorfism 

handlar om likriktning av yrkesroll genom att skapa en gemensam förståelse och legitimitet, 

till exempel att män i ledande ställning rekryterar män som liknar dem själv, vilket de anser 

skapa en trygghet för organisationens framtid. Normativ isomorfism kan även vara att alla 

nyckelpersoner är utbildade på samma universitet och fått likvärdig utbildning (Eriksson - 

Zetterquist, 2009).  

LU är enligt min uppfattning ett omdebatterat ämne inom forskning och bland ledarutveckla-

re, arbetsmarknadens aktörer på sociala medier och forum (Linkedin, Twitter) samt facktid-

skrifter (Chef, Personal & ledarskap). Det ger en insikt om att det finns behov från olika 

grupper som exempelvis chefer, konsulter och forskare att utforska och skapa frågeställningar 

om LU. En webbenkät skapades för att få en uppfattning om LU:s nuläge och det gjordes ge-

nom att inhämta svar från operativt verksamma ledare med personalansvar. Enkäten är på 

intet sätt vetenskapligt grundad utan ska ses som intressanta tendenser inom LU. Enkäten dis-

tribuerades via ledargrupper inom det sociala nätverket Linkedin. Antalet svar som inkom var 

105. Frågeställningarna handlade om LU:s strategier, innehåll, genomförande och trender. Av 

de svarande har 69 procent minst fem års ledarerfarenhet och 53 procent var män. De mest 

intressanta tendenserna som framkommer i enkäten kan sammanfattas enligt följande: 

 Endast 38 % vet om sin organisations strategier för ledarutvecklingen (bilaga 4, tabell 

11). 

 47 % svarade att de genomgick sin första ledarutbildning efter de påbörjat sitt första 

ledaruppdrag (bilaga 4, tabell 5). 

 Nästan 90 % hade en eller flera gånger genomfört en ledarutbildning som de redan 

hade god kompetens inom (bilaga 4, tabell 7). 

                                                           
2
 Organisationsfält är när en organisation har samma kunder, liknande arbetsförhållanden, liknande lokaler, till exempel 

bilverkstad, affär eller ideella föreningar. 
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 64 % svarade att de aldrig genomgått en ledarutbildning som helt anpassats efter indi-

videns kompetensbehov (bilaga 4, tabell 8). 

 På frågan hur uppföljningen av en ledarutbildning sker, svarar nästan hälften att det 

inte sker någon mer ingående uppföljning (bilaga 4, tabell 9). 

 I fritexten framkom fyra ledarutvecklingsönskemål som sticker ut mer än andra, per-

sonlighetsutveckling, individanpassad utbildning, mentorskap och coachning (bilaga 

4). 

Webbenkäten ger en indikation på att kompetensinventeringen inte alltid är den bästa. Svaren 

tyder på att ledarna till viss del redan innehar kompetens inom utbildningsområdet. Det kan 

eventuellt skapa en överutbildning och som följd onödig kostnad för organisationen. En annan 

frågeställning som också känns aktuell är hur organisationernas strategiarbete för nya ledare 

ser ut, eftersom de flesta ledarna inte har någon utbildning innan de tillträder en ledande 

tjänst. Enkäten (bilaga 4) inhämtar personliga tankar från ledarna som beskriver att de vill ha 

en mer individuellt anpassad LU för att stärka självinsikten och få bättre förmåga att förstå 

andras beteende. Enligt enkäten vill ledarna att innehållet i LU ska ge dem verktyg för att de 

ska känna trygghet i sin arbetsroll. I enkäten framkommer vikten av kortare utbildningstillfäl-

len, bättre uppföljning och att handledare/mentor ska finnas tillhands som bollplank. Enkäten 

har gett ett material att arbeta vidare med i studien.  

1:2 Bakgrund 
Intresset för ledarskaputveckling (LU) är stort. Det publiceras mängder av studier och veten-

skapliga artiklar världen över i ämnet. Googles sökmotor gav 60 900 träffar på ledarskapsut-

veckling. Sökning på leadership development blev 55 100 000 träffar. I takt med att ledarska-

pet och ledarens roll förändras, blir intresset för att studera organisationer som aktivt arbetar 

med LU allt större. Samhället har gått från att vara ett jordbrukssamhälle på tidigt 1900-tal till 

ett tjänstesamhälle som gjorde sitt inträde på 1970-talet (Tovatt, 2013). Nu lever vi i ett tjäns-

tesamhälle med koppling till ett informationssamhälle, även kallat IT-samhälle 

(www.regeringen.se/sb/d/2373). Globalisering, individualisering samt politiska beslut ökar 

förändringstakten i samhället och även i våra organisationer. Organisationer har förändrats på 

många sätt, vilket jag anser skapat nya förutsättningar och trender. Tekniken utvecklas och 

förändras, arbetskraftens mångfald har ökat och utbildningsnivån är högre. Enligt tidningen 

”Chef” (5 oktober 2011) behöver många ledare ersättas de närmsta åren på grund av pen-

sionsavgångar. Rationalisering påverkar arbetsplatser. Färre ledare och medarbetare ger fler 

och andra arbetsuppgifter (Fatima Grönblad, 2010,www.suntliv.nu). Livscykeln för organisa-
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tioner och företag ser helt annorlunda ut idag än för 30 år sedan. Detta kan i sin tur påverka 

ledarutvecklingens innehåll. Idag ser genomförandet av utbildning och feedback ut på en 

mängd olika sätt, allt från korta seminarier till årslånga program eller ledarstöd i form av 

coachning och mentorskap. Enligt Peter Nilsson (2005) finns det relativt lite forskning om LU 

ur ett sociologiskt perspektiv. Det som finns är studier av enskilda organisationers ledarut-

veckling. Nilsson (2005) anser att det finns behov av akademiska bidrag till diskussioner om 

ledarutveckling. Studiens fokus är LU och dess trender. Tidigare forskning kring ledare och 

ledarskap är omfattande men fortfarande finns en del som är outforskat. Det är sällan som en 

komparation mellan organisationer studerats, vilket är denna studies fokus. Studiens huvud-

moment består av intervjuer med nio personer från olika typer av organisationer för att erhålla 

ett jämförande material. Nedan presenteras respondenternas organisationer: 

Organisation Styrning Verksamhet Anst. 

ca 

Kommun i Skåne Fullmäktige Politiskt styrd verksamhet inom skola och barnom-

sorg, vård och omsorg, kultur, miljö, statsutveckling 

med mera. 

5 500 

Statlig Myndighet Staten Politisk styrd med inriktning på kontroll av mellanstat-

lig handel  

2 100 

Region Skåne (Lands-

ting) 

Fullmäktige Politiskstyrd med inriktning på hälso- och sjukvård, 

tandvård, kultur, näringsliv, kollektivtrafik, transpor-

ter, infrastruktur, samhällsplanering, miljö och klimat. 

Samverkan med andra regioner och aktörer i Sverige 

och världen 

31 500 

Medlemsorganisation Styrelse Intresseorganisation inom bostadsmarknaden, med 

fyra nivåer i förtroendemannaled och två i tjänsteor-

ganisationen 

700 

 Globalt företag Styrelse/VD Industriell automation med försäljning i 75 länder 6 000 

Börsnoterat företag Styrelse/VD Telekommunikation  30 000 

Småföretaget  Styrelse/VD Dotterbolag till ett tyskt bolag inom försäljning  10 

Ledarkonsult Eget företag Arbetar med att utveckla ledare i sin vardagssituation 0 

 

Frågeställningarna till respondenterna fokuseras på hur de arbetar med processerna kring LU. 

Studien ämnar belysa skillnader mellan de undersökta organisationernas processarbete kring 

LU:s strategi som inkludera innehåll, genomförande och uppföljning. De olika processerna för 

LU i denna studie kan beskrivas enligt följande modell: 
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Bild 1 Processmodell 

(Microsoft Word, SmartArt) 

1:3 Syftet och problemformulering 
Studiens syfte är att studera strategier kring ledarutveckling. Det görs genom att studera bak-

omliggande processer för strategin. Studien åskådliggör ifall ledarutvecklingens processarbete 

och strategi för LU sker via isomorfism och/eller innovation. 

 Vilka LU strategier har de olika organisationerna? 

 Vilka processer drivs i organisationerna för att fastställa strategin? 

 Vad styr innehållet i LU för de valda organisationerna?  

 Vem beslutar om innehållet för LU? 

 Vilka trender och riktningar inom LU kan utläsas i organisationerna? 
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1:4 Disposition 

Kapitel 2: Tidigare forskning inom ledarutveckling 

Kapitel 3:  Teori kapitlet ger en beskrivning av sociologiska begrepp som nyinstitutionella 

teori, globalisering, glokalisering, interaktion, isomorfism, aktörer och nätverk. 

Kapitel 4:  Metod- och teknikkapitlet beskriver tillvägagångssättet av studiens arbete. Av-

snittet delger datainsamling, urvalet av respondenter, avgränsningar och hanter-

ing av intervjuerna samt en enkät som används som förstudie för den här studi-

en. 

Kapitel 5: Etiska aspekter med de fyra forskningsetiska principerna.  

Kapitel 6:  Redovisning och resultat består av intervjuer, citat från respondenter och efter 

varje avsnitt finns en jämförelse mellan organisationerna av deras sätt att skapa 

strategi, innehåll, vem som beslutar , LU förr och nu samt visioner om framti-

dens LU. 

Kapitel 7:  Analys av studiens empiri med kopplingar till teoriavsnittet. 

Kapitel 8:  Slutdiskussion syftar till att ge en kombination av tankar och diskussion av stu-

diens material. 

Kapitel 9:  Nya forskningsämne som har framkommit i arbetet med studien. 

Kapitel 10:  Referenser, bilagor och webbsidor som använts i studien. 

Inledningskapitlet består av en introduktion för studien som utmynnar i syfte och frågeställ-

ningar. Nästa kapitel innehåller tidigare forskning utifrån ledarskap och ledarrollen.   

2 Tidigare forskning 
I följande avsnitt skildras tidigare forskning av ledarutveckling med koppling till denna stu-

die.  

Forskning om arbetslivet kan dateras till tidigt 1900-tal och växte sig starkare under andra 

halvan av århundradet i Sverige (Lennerlöf 2004; Nilsson, 2005).  Ett tvärvetenskapligt forsk-

ningsfält är där samhälls- och beteendevetenskapliga ämne är tongivande (Nilsson, 2005; 
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Persson, 2004). Ledarutveckling är omdebatterat och forskningen visar olika resultat (Nilsson, 

2005). En del studier visar positiva effekter av ledarutveckling för organisationens framgång 

(Boaden, 2006) och andra visar att ledarskapsutveckling inte bidrar till att mål uppnås (Pors-

felt, 2001). Att ledarskapsutvecklingen ibland missar organisationens mål och ger ledarkom-

petens som inte behövs i organisationen är ett vanligt fenomen (Goldstein, Ford, 2002). En 

ledares förmåga att konkret förändra en organisation är inte lätt (Eriksson, 2000, Nilsson 

2005), däremot att bestämma behov och precisera mål genom konkret handlig, är det viktigas-

te elementen i ledarutveckling (Bergman & Klefsjö, 2011). För att organisationer ska dra nyt-

ta av LU bör en plan fastställas för fortsatt utveckling (Yukl, 2010).  

”Ledarutveckling ur ett pedagogiskt perspektiv i arbetslivet i Sverige” är en avhandling av 

Peter Nilsson (2005). Han anser att ledarutveckling kan betraktas som mode. Det finns före-

ställningar om att alla seriösa organisationer bör syssla med ledarutveckling (Nilsson, 2005). 

Idag räcker det inte att ledaren har spetskompetens utan hen behöver även vara generalist och 

bemästra exempelvis personalfrågor (Wåglund, 1993). Nilssons avhandling ger en mycket 

gedigen kunskapsbas om ledarutvecklingen i arbetslivet ur ett pedagogiskt perspektiv. Han 

skriver ett kort avsnitt om att trenderna inom kompetensutvecklingsområdet inte kan betraktas 

isolerat. De är nära sammanbundna och beroende av den internationalisering som skett och 

sker inom kompetensutvecklingens område (Nilsson, 2005; SOU 2000:115). Det framgår 

även i avhandlingen att Nilsson tycker att forskning om ledarutveckling är en färskvara efter-

som det aktualiseras händelser i ledarskapet hela tiden. Nilsson (2005) har i sin avhandling 

studerat avhandlingar i pedagogik, företagsekonomi, teologi och arbetslivsvetenskap i ledar-

utveckling. Nilsson (2005) hittade dock inget inom sociologi och psykologi, vilket förvånade 

honom.  

En annan studie beskriver hur ledarna förändras genom utveckling och vikten av att organisa-

tionen regelbundet ser över system, strukturer, strategier och rutiner. Studien berättar vidare 

att olika utvecklingsprocesser går hand i hand och var anpassad till organisationens specifika 

förutsättningar för att skapa effektivitet.  De anser det vara viktigt med tydlighet av vilka be-

slut som ligger bakom och anledningen till utvecklingsarbetet (Höglund, Östman, Wallo, 

Kock & Nilsson, 2009; Longenecker et al, 1998). Engström & Hallenrud anser att i en ge-

nomförandefas av LU ska det finnas en välfungerande och situationsanpassad interaktion mel-

lan utbildare, organisation, ledare och medarbetare för att kunskapsöverföring ska ske. I ut-

vecklingsprocessen är ledaren beroende av socialt stöd, engagemang och en tydlig förankring 

i organisationen för att kunna överföra kunskap till praktik och därmed genomföra föränd-
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ringar (Engström & Hallenrud, 2013). Nilsson (2005) i sin avhandling om LU sammanfattar 

sin tidigare forskning genom att beskriva vad forskarna belyst för effekter av LU utifrån ett 

individ- och organisationsperspektiv. Han hittade ingen forskning som berörde grupp- eller 

samhällsnivå. Däremot diskuterades effekterna på individnivå i flera avhandlingar. I tidigare 

forskningen går det inte att utläsa något tydligt samband mellan LU och organisationens ut-

veckling. Naturligtvis kan inga slutsatser dras att LU skulle vara bortkastad. Tidigare avhand-

lingar ger istället perspektivet på hur LU kan förbättras (Nilsson, 2005).  Det här ger mig be-

kräftelse på mitt sökande efter forskning i ämnet ledarskap och LU. Det finns en hel del om 

individuella organisationers studier gällande LU. Den här studien ska belysa trenderna inom 

LU och vilka de är. Den tidigare forskningen har gett mig en förklaring av upplevelser som 

speglas i arbetslivet och de diskussioner som förs i sociala medier. Det har också gett mig 

belägg att studera flera organisationer eftersom det oftast endast studerats en specifik organi-

sation.  Tidigare forskning gav mig ytterligare tips på litteratur och artiklar för studien.   

I detta kapitel innehåller tidigare forskning av LU, ledarskap och ledarrollen. Det framkom-

mer i tidigare forskning att LU kan anses som ett mode och trend, vilket är studiens fokusom-

råde med tillägg att studera om det är genom isomorfism, innovation eller båda. Nästa kapitel 

består av de teoretiska begrepp som används i denna studie. 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel redogörs för teoretiska begrepp, globalisering, aktörer, interaktion, isomor-

fism och nätverk är studiens huvudbegrepp.  

3:1 Nyinstitutionell teori 
Nyinstitutionella teorins fokus är organisationers struktur och processer som förekommer na-

tionellt och internationellt. Det är genom organisationers samarbete det skapas en likformig-

het mellan organisationsfält. Studier visar att den rationella formella strukturen har begräns-

ningar och kan vara svår att förklara. Varför organisationer gör som de gör? Den formella 

interna strukturens krav och aktiviteter fungerar inte som samordning och kontroll för organi-

sationen utan istället skapas en legitimitet av myter som finns i organisationens omgivning 

och hur de anpassar sig (Eriksson - Zetterquist, 2009). Meyer och Rowan (1977) skulle ut-

trycka sig att organisationer inte förhåller sig till den formella strukturen utan anpassar sig för 

att skapa legitimitet, professionalisering och följa mönster (isomorfism). En organisation ska-

par rutiner, regler och processer som ska följas för att uppnå effektivitet i sin formella struk-

tur. Process är ett förlopp som startar från en idé och utmynnar i ett resultat. De flesta formella 
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strukturerna är reglerade så de fungerar som myter, till exempel myter om profession, pro-

gram och teknik. Tekniken är ett exempel, även om den är bestämd att användas, behöver den 

inte vara effektiv, utan används för att den är användbar, rationell, modern och för att andra 

använder den. Det gäller även professioner som fastställs eller ändras på grund av säkerhets- 

och miljöfrågor som skapas genom lagstiftning, fackets krav och opinionens bild av en yrkes-

roll. Den formella strukturen blir allt mer likformig (isomorfism). I de fall en organisation 

ställer sig utanför den formella strukturen kan de framstå som försumliga, avvikande, vilket 

kan skapa en icke-legitmitet (Eriksson - Zetterquist, 2009). När det gäller legitimitet skapar 

organisationer sin legitimitet genom att använda sig av exempelvis konsulter som ger ledarna 

likartad utbildning. Organisationens överlevnad och framgång är beroende av legitimitet. Det 

vill säga hur man uppfattas av andra aktörer. Organisationen anpassar sig för att få legitimitet 

eftersom de vill vara konkurrenskraftiga och överleva. Att den formella strukturen ska bidra 

till att organisationen fungerar effektivt har mindre betydelse (Meyer och Rowan, 1977).   

3:2 Isomorfism och organisationsfält  
Organisationsutveckling kan sammankopplas med isomorfism, vilket inte alltid visar sig vara 

effektivt. I de fall det skulle visa sig vara effektivt belönas organisationen för att de är likvär-

dig andra organisationsfält. Organisationsfält är när en organisation har samma kunder, lik-

nande arbetsförhållanden, liknande lokaler, till exempel bilverkstad, affär eller ideella före-

ningar. När organisationer är lika andra är det lättare att genomföra transaktioner, rekrytera 

personal och att anses vara legitim är viktigt. Isomorfism består av tre analytiska begrepp 

tvingande, normativ och mimetisk och ibland kan inte dessa hållas isär i ett empiriskt material 

(Eriksson - Zetterquist, 2009).  

Tvingande isomorfism kommer genom politiska beslut och statligt reglerade översikter och 

kontroller. Staten är en stark organisation som påverkar andra genom lagstiftning, vilket kan 

innebära att de har lättare att dra till sig resurser i form av kapital eller professionell arbets-

kraft från andra organisationer. En tvingande isomorfism är när staten beslutar, vilken tekno-

logi som ska användas på grund av exempelvis miljöaspekter (DiMaggio & Powell, 

1983/1991). En statlig myndighet har ett regelverk från staten men även politiskt (tvingande 

isomorfism) att ta hänsyn till vid beslut om LU. De behöver utifrån sitt beslut av LU se att det 

överrensstämmer med exempelvis brottsbekämpning, lagar, miljö och teknik. I de fall en or-

ganisation styrs av tvingande isomofism kan det uppstå processer som leder till att organisa-

tioner imiterar varandra och skapar likformighet (mimetisk isomorfism). 
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När en organisation bestämmer sig för att kopiera en utbildning, för att den gett bra utslag, 

skapas en mimetisk isomorfism omedvetet. Genom att imitera andra organisationer som är 

framgångsrika skapas större förutsättningar för att lyckas. Organisationer kan imitera andra 

organisationer omedvetet eller medvetet för att vinna framgång (Eriksson - Zetterquist, 2009). 

En mimetisk isomorfism är som exempel när en privata och kommunala skolan använder sig 

av samma professionalisering av ledare även om de har olika förutsättningar. Den kommunala 

skolan tar efter den privata skolans pedagogik för de har ett vinnande koncept. Nya organisa-

tioner imiterar gamla organisationer och ledarna söker efter vinnande koncept i ett begränsat 

val av konsultfirmor för sin utveckling, vilket skapa mimetisk isomorfism (Eriksson - Zetter-

quist, 2009).  

Normativ isomorfism beskriver vad som är rätt sätt för en aktivitet. Det handlar om att skapa 

en gemensam förståelse och legitimitet för en yrkesroll eftersom utbildningar får allt större 

inflytande i vårt samhälle och fler har akademisk utbildning. Exempel på normativ isomorfism 

är när alla nyckelpersoner utbildas vid samma universitet, eller när ledarna inhämtar trender 

från samma workshops eller nätverk. Normativ isomorfism skapas när organisationer använ-

der sig av ett fåtal konsulter för workshops, utbildning eller föreläsningar (DiMaggio, 1983). 

Trainee är en utbildning som skapar nya ledare och de inhämtar kunskap i form av exempel 

på olika system och organisationskultur som de kommer ta med sig till nästa företag detta är 

normativ isomorfism (Eriksson, 2000). När det skapas likriktning i organisationer genom att 

individer har likställd utbildningsbakgrund och tenderar att ha ett liknande normsystem och 

likartade idéer - skapas normativ isomorfism (Ahrne& Hedström, 1999; Stern, 1993). 

3:3 Interaktioner   
Dynamisk interaktion, är ett aktivt samspel mellan aktörer, skapar engagemang och ger förut-

sättningar att skapa en lyckad implementering för inhämtad kunskap av aktörens ledarutveck-

ling. Kommunikation och interaktion är viktigt för att det inte ska bli en envägskommunika-

tion. I interaktionen behöver aktörer hela tiden ta hänsyn och anpassa sina aktiviteter till per-

soner som ska ta emot informationen. I en process formar och anpassar aktörer information 

och sorterar sina behov (Manis & Meltzer, 1978:6). När interaktion skapas med andra aktörer 

utanför sin organisation skapas och stärks legitimiteten (Blumer, 1969b:11). Blumer (1969) 

tar som ett exempel, att ett träd inte har samma värde för en botaniker som för en skogshugga-

re, poet eller trädgårdsmästare. Det gäller även ledarutvecklingens värde för VD:n, mellan-

chefer, medarbetare och konsulter som alla har olika värde gällande hur en ledare ska utveck-

las. Därför är det viktigt att aktören anpassar och tar hänsyn till vilken interaktion som skapas 
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med andra aktörer. Interaktion är en viktig del i vårt sätt att interagera med varandra. Att in-

teragera är inte endast genom det verbala utan även genom kroppens rörelser såsom mimspel 

och kroppsrörelser. Vi skapar interaktion med många i samhället på bussen, i kassakön eller 

när vi kommer på arbetet på morgonen, genom att säga ”hej” har ett samspel börjat, antingen 

genom en aktiv interaktion eller endast med kroppens språk (Trost & Levin, 2010). 

3:4 Nätverk och aktörer 
Aktörer och nätverk blir allt viktigare inom sociologins värld men även i övriga samhället. En 

aktör kan vara en människa (Wellman & Wortley, 1990) men även organisation (W, Baker, 

1990; Clawson, Neustadtl och Bearden, 1986; Mizruchi & Koenig, 1986). I studien används 

aktör som ett samlingsord för personer som till exempel chefer, medarbetare och individer. 

Interaktionen skapar förutsättningar för aktörerna att sprida och inhämta exempelvis kunskap, 

tankar och funderingar, vilket kan göras via sociala medier eller mejlväxling. Alla aktörer vill 

inte ställa frågor eller be om råd på sin arbetsplats utan väljer prata med andra aktörer utifrån 

ett allmänt perspektiv via olika nätverk. När aktörerna nätverkar med andra aktörer görs det 

genom den sociala kontexten i nätverket samt via sociala utbyten. Detta har utvecklats på 

grund av teknikens utbyggnad och genom att det framkommer olika forum för olika aktörer 

på Linkedin, Twitter eller andra sociala medier. I de större organisationerna finns det intranät 

där organisationens aktörer kan interagera med varandra.  

Utbildning är ett exempel på socialt nätverk för aktörer där kunskap kan inhämtas. Formerna 

eller innehållet för nätverket är inte alltid lika viktigt som interaktionen som skapas mellan 

aktörerna. Grundläggande premiss för aktören som ingår i ett nätverk är att få möjligheter till 

kunskap och relationer genom att utveckla sina kontaktytor och få fler aktörer att diskutera 

sina frågeställningar med. Den sociala interaktion som skapas genom nätverk skapar relatio-

ner (Cook & Whitmeyer, 1992:123). Nätverk är ett centralt begrepp i studien eftersom det är 

här en idé kan förflyttas och skapa en trend. Aktörerna i organisationerna är de som sprider 

trender genom olika nätverk. Det behövs mänsklighet och teknik för att sprida aktiviteter, 

trender och skapa interaktion (Czarniawska, 2011).  

3:5 Globalisering och glokalisering i ledarutvecklingen 
Till studien kopplas det teoretiska begreppet globalisering och glokalisering. Trender färdas 

världen över genom globalisering – exempelvis genom översättning, isomorfism, glokalise-

ring, imitation och mode (Czarniawska, 2011). Trender inhämtas från bland annat USA kom-

mer till Sverige och anpassa till lokala förhållanden (glokalisering) (Robertsson, 1992, 2001). 

Globalisering skapas genom att organisationer inhämtar studier, vetenskapliga rapporter och 
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mode från andra länder som sedan implementeras och översätts till lokala förhållanden (glo-

kalisering) exempelvis olika mattraditioner som anpassas till mer lokala förhållanden. De fles-

ta trender eller mode som infinner sig är inte alltid planerade, utan för att människor är nyfik-

na och sugna på förnyelse och utveckling. Innan en idé ska färdas världen över behöver den 

skapas och någon behöver förflytta den. Det kan vara en modell för ledarutveckling till exem-

pel. Det krävs olika drivkrafter för att en ledarutveckling som exempel UGL (utveckling av 

grupp och ledare), en utbildning som kom från USA:s militär, ska kunna spridas världen över. 

UGL kom genom globalisering till Sverige på 1980-talet. Därefter har en imitation skapats 

genom glokalisering till andra yrkesgrupper och är än idag en populär utbildning. Några tren-

der stannar kvar och blir moderna medan andra försvinner. Det finns organisationer med in-

novativ nyfikenhet som styr och sätter fart på trender (Czarniawska, 2011) och andra som 

inväntar vad andra gör. Att förflytta en idé till handling beskrivs av Czarniawska & Joerges 

(1996) som översättning. För att göra en förflyttning krävs att idén är lovande, spännande 

eller estetiskt tilltalande som exempelvis mode eller trend. En översättning kan visas genom 

att en process sprids mellan organisationer och istället för att se det som ett strategiskt val 

eller påverkan från omgivningen är det en blandning av intentioner, slumpmässiga händelser 

och institutionella normer (Czarniawska & Joerges, 1996). 

Teoribegreppen som beskrivs i detta kapitel ska ge den insamlade empirin en teoretisk socio-

logisk koppling. Begreppen kommer användas som analysverktyg och även i slutdiskussio-

nen. I detta kapitel har teorin för studien presenterats med LU som utgångspunkt. Nästa kapi-

tel innehåller tillvägagångssättet för studien, vilka urval och varför. Det finns även en be-

skrivning på metod, intervjufrågor, intervjuer, webbenkäten som varit en förstudie och en 

metodreflektion.   

4 Tillvägagångssätt 
I följande kapitel finns metod, teknik och urvalet av respondenter. Det finns också avgräns-

ningar och avslutas med en metodreflektion. 

4:1Metod 
Arbetet med studien började med att söka efter vetenskapliga artiklar, media och litteratur 

som gav olika infallsvinklar utifrån ledarskapets utbildningar och utveckling. De vetenskapli-

ga artiklarna för ledarskap var behövliga för att få uppslag om texter, citat och forskare i äm-

net. Empirin för ledarskapets trender söktes inom Sverige, via webbaserade sökmotorer som 

inhämtades från www.lnu.se/ub. Framgångsrika sökverktyg var Google Scholar samt JSTOR, 

http://www.lnu.se/ub
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sökord som användes: trends, leadership development, knowledge management samt innova-

tion. Det blev en oerhörd mängd, vilket gjorde att sökningen reducerades till vetenskapliga 

artiklar som innehöll ”ledarutveckling och trender”. Resultatet av sökningen blev åtta artiklar 

som var intressanta eftersom de gick att sammankopplas med denna studie. 

4:2Urval 
Vid urvalet av respondenter ställdes frågan: Vem kan ge svar på frågor angående ledarutveck-

lingens trender eller riktningar? Tanken var att få minst en verksamhet från varje fält, kom-

mun, statlig myndighet, landsting (region Skåne) och minst två från näringslivet, gärna en 

större koncern och en mindre. Tillvägagångssättet av denna studie var att studera LU i ett 

större perspektiv eftersom det finns en hel del studier om LU i enskilda organisationer. Re-

spondenterna är verksamma inom statlig, kommunal, privat, landsting och medlemsstyrd or-

ganisation. Valet av personer stannade vid de som har personalansvar eller övergripande an-

svar för utveckling i organisationen, eftersom det är oftast dessa personer som har insikt i LU. 

Det blev strateger, personaldirektör, regionchef, organisationsutvecklare, HR-specialist och 

ledarkonsult. Urvalet av organisationer och företag gjordes för att få ett underlag med ett brett 

perspektiv på ledarutveckling. Anledningen var att det finns en hel del forskning kring enskil-

da organisationer och jag ville bredda studien. I medlemsorganisationen har två personer in-

tervjuats eftersom den första respondenten inte kunde ge svar på strategi och innehåll för de-

ras LU. Studien har begränsats till mellanchefers LU i Sverige, eftersom en mellanchef och 

VD har lite olika ansvarstagande och arbetssituationer. Studien hade blivit komplex om jag 

studerat LU utanför Sverige. Mellanchefen har genom sin position oftast en daglig kontakt 

med medarbetare och har därigenom en stor möjlighet att påverka utvecklingen för varje indi-

vid och i slutändan hela organisationens resultat.  
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En annan aspekt i valet av respondenterna var att de skulle jobbat i rollen som ledare ett antal 

år för att kunna ge historisk återblick på LU. Respondenterna har alla akademisk bakgrund 

med ledande positioner med personalansvar. Det är stor skillnad på hur många personer re-

spondenterna leder i sitt dagliga arbete.  En schematisk beskrivning av respondenter och deras 

organisationer ser ut som följer: 

Organisation Kön Ålder Anställda Styrning Utbildningsansvarig 

Kommun Man 46-55 5 500 Fullmäktige Ja 

Statlig myndighet Kvinna 56-65 2 100 Staten Nej men kan påver-

ka 

Region Skåne/ Lands-

ting 

Kvinna 46-55 31 500 Fullmäktige Nej  

Medlemsorganisation  Man 56-65 700 Styrelse Nej (Beslutar) 

Medlemsorganisation Man 36-45 700 Styrelse Ja 

Börsnoterat Man 56-65 30 000 Styrelse/VD Ja 

Globalt företag Man 36-45 6 000 Styrelse/VD Ja 

Småföretaget Kvinna 36-45 10 Styrelse/VD Nej 

Konsult Man 56-65 0 Eget företag  

 

4:3 Intervju 
Det empiriska materialet som ligger till grund för denna studie är intervjuer med respondenter 

från privata företag, region Skåne (landsting), kommun, statlig myndighet, medlemsorganisa-

tion samt en ledarkonsult. 

I den kvalitativa forskningsintervjun ligger tyngdpunkten på intervjun som metod (Kvale & 

Brinkman, 2010). Det gjordes en provintervju med en av respondenterna. När intervjun var klar 

och materialet sammanställts konstaterade jag att frågorna var relevanta. Personlig kontakt togs 

med respondenter inom region Skåne, kommun, privata företaget, statlig organisation och med-

lemsorganisation samt ledarkonsult. Vid intervjutillfället gavs information om orsak till intervju 

och hantering av material. Försättsblad (bilaga 1) och intervjufrågorna (bilaga 2) skapades och 

skickades ut till respondenterna inför intervjun. I texten framgår att materialet endast ska an-

vänds i studien samt en text om forskningsprinciperna. Det här delgavs även i inledningen vid 

intervjutillfället. När respondenterna gav klartecken bokades tid för intervju. Vid intervjutillfället 

ställdes frågan om respondenten accepterade inspelning av intervjun för att jag skulle kunna fo-
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kusera på samtalet. Fyra av respondenterna har övergripande ansvar för utbildning och utveck-

ling av organisationernas ledarutveckling och fyra av dem är chefer med personalansvar. Den 

nionde respondenten är ledarkonsult. Respondenternas intervjuer utfördes på deras kontor och 

tidsintervallet var från 45 till 60 minuter. Intervjuerna gav en tydlig bild av hur organisationerna 

väljer och arbetar med ledarutveckling. Den kvalitativa intervjun skapar ett socialt samspel mel-

lan parterna (Kvale & Brinkman, 2010). Det ges förutsättningar att få fram hur respondenterna 

tänker och känner vid samtalet (Kylén, 2004). Vid intervjun gav respondenterna svar på följdfrå-

gorna och även förklaringar. Direktkommunikation tydliggör ord som kan misstolkas eller värde-

ras olika (Kylén, 2004). Citaten skickades ut till respondenterna för godkännande. Vid intervju-

tillfället lämnade några respondenter ytterligare material om deras ledarskapsstrategi och kompe-

tensutveckling i form av broschyrer. Intervjun med ledarkonsulten (bilaga 3) används i studien 

som ett komplement till övrig empiri eftersom denna har ett något annorlunda perspektiv än öv-

riga respondenter. Sammanställningen av intervjuerna finns under rubrik ”Redovisning och re-

sultat” sid 25. Val av teknikform för intervjutillfällena blev ostrukturerade frågeställningar, för 

att inte vara styrd av frågorna och att respondenten kunde få berätta fritt, med viss styrning (Ky-

lén, 2004). 

Frågorna som ställdes till respondenterna presenteras nedan med förklaring: 

Vilken bakgrund har respondenten? 

Nuvarande arbetsuppgifter; Denna frågas syfte var att öppna upp samtalet genom att diskute-

ra personens nuvarande arbetsuppgifter.  

Placering i organisationen; Denna frågas syfte var att få respondents ansvarsområden i orga-

nisationen.  

Bakgrund, erfarenhet fån andra branscher; Denna frågas syfte var att undersöka om personen 

hade ytterligare erfarenhet som kunde vara användbart och ge ytterligare svar på frågorna. 

Personerna kunde eventuellt haft annan tjänst eller utbildning som kunde vara till gagn för 

studien. 

Organisationens karakteristika: Denna frågeställning syfte var att respondenterna skulle be-

rätta om organisationens uppbyggnad samt att jag skulle få en ökad insikt om deras position 

och karaktärsdragen av organisationen. 

Vilka är de övergripande strategierna för ledarutvecklingen? Denna frågeställning inne-

bar att respondenten fick beskriva organisationens syn och strategier för LU. Vem är det som 
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beslutar och har inflytande på LU?  Det är intressant om de har initiala diskussioner som före-

går beslut om LU. Vilka bakomliggande mål motiverar beslutet av LU? Hur analyseras vilken 

typ av ledarskap som behövs nu och i framtiden och hur ser en plan för implementeringen av 

kunskapen från LU ut?  

Vilka faktorer styr innehållet i ledarutvecklingen? Vad är det som styr? Frågan är vilka 

faktorer som styr innehållet samt organisationernas sätt att analysera vilken typ av ledarskap 

de behöver. Denna fråga syftar till att se om de följer andra i valet eller om de vågar gå sin 

egen väg. 

Hur studerar ni andra inom ert arbetsområde? Eller studerar ni utanför ert fält?  Frå-

gan här är om de ser till sitt eget organisationsfält eller om de går utanför och om de hämtar 

influenser från andra länder. Denna har syftet att se om de följer andra. 

Hur planerar ni framtiden av ledarskapets utveckling?  Denna frågeställning hade syftet 

att se hur organisationerna tänker om framtidens ledarskap och om de tar hänsyn till utma-

ningar i övrigt för ledarrollen och hur det kan se ut i framtiden.  

Vad skulle hända om inte chefer gick ledarutbildning? Denna frågeställning har en kopp-

ling till att en del forskning säger att det är onödigt att gå en ledarskapsutbildning och att det 

bara medför kostnader. Syftet är att få fram om respondenten har en innovativ tanke som kan 

se andra metoder som skulle kunna användas i framtiden.   

Hur ser du på ledarutveckling förr och idag? Denna fråga syftar till att respondenten ska 

komma med svar och infallsvinklar som kan styrka innovation eller isomorfism eller båda.  

Hur ser ledarutvecklingen ut i framtiden om du tänker okonventionellt? Denna fråga har 

samma syfte som ovan men ställs ur ett annat perspektiv för att väcka frågan om ett framtids-

perspektiv. Den syftar till att respondenten skulle ge sina egna tankar och hur de vill att det 

ska se ut om de får bestämma. 

4:4 Förstudiens webbenkät  
I inledning av denna studie redovisas några resultat som är baserade på en förstudie som 

gjorts via en webbenkät. Detta för att få professionella ledares perspektiv och erfarenheter av 

ledarutveckling. Enkäter via dataprogram kan vara styrda genom en fastställd mall (Kylén, 

2004). Det verktyget som användes i förstudien var Enalyzer survey solution, ett flexibelt 

system eftersom det går att lägga in egna frågor och skapa alternativa svar. Urvalet av respon-
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denter baserades på den så kallad snöbollseffekten (Bryman, 2008:195,Tovatt, 2013) det vill 

säga att skicka ut en länk som skickades vidare till lämpliga mottagare. Det här tillvägagångs-

sättet genomfördes via yrkesnätverket Linkedin chefsgrupp. Det inkom 105 enkätsvar, efter-

som den inte skickats ut till specifika personer finns ingen siffra på bortfall. Metoden leder 

inte till något representativt stickprov i statistisk mening. Därför betraktas svaren som tenden-

ser ur svarandets perspektiv. Enkäten riktades till ledare med personalansvar. Syftet med en-

käten framgick tydligt i samband utskicket. Den första delen av frågorna hade fasta svarsal-

ternativ medan andra delen var fritext. Enkäten finns som bilaga 4 och nedan finns frågeställ-

ningarna med syftet av frågan: 

Demografiska frågeställningar: Kön, ålder, antal år som chef/ledare samt organisationstillhö-

righet. 

Genomförde du någon form av ledarskapsveckling innan du tillträdde ditt första jobb som 

chef/ledare? Denna fråga är intressant utifrån vilken utsträckning ledarkompetensförsörjningen 

hanteras innan eller efter tillträdandet av en tjänst som ledare. 

I vilken utsträckning har du kunnat påverka innehållet i de ledarutbildningar som du ge-

nomfört? Den här frågan ställs för att få vetskapen i vilken utsträckning en ledare kan påverka 

innehållet i sin kompetensutveckling gällande LU. 

Har du någon gång genomfört en ledarutbildning som helt anpassats efter dina individuel-

la kompetensbehov? Den här frågan ställs för att få vetskapen i vilken utsträckning LU individ-

anpassats av arbetsgivaren. 

I vilken omfattning följer din organisation upp att syftet och målen med ledarutvecklingen 

uppfyllts? Den här frågan är intressant för att kartlägga hur organisationen följer upp utfall och 

resultat av genomförd LU. 

Har din organisation någon uttalad strategi för ledarutveckling? Den här frågan är intressant 

utifrån hur våra organisationer har en uttalad strategi för LU.  

4:5 Metodreflektion 

Utöver de hänsynstagande som beskrivs ovan har ett antal avvägningar gjorts för att öka stu-

diens tillförlitlighet. Det skapas genom att citat från respondenterna återges i resultatsamman-

ställningen från intervjuerna. Respondenterna har fått läsa igenom sin intervju för att säker-

ställa sammanställningen av intervjuerna. I sammanställningen av intervjuer framkommer inte 
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vem som svarat. Däremot framgår det vilken organisation eller företag det är för att respon-

denterna ska känna igen sitt uttalande. Studien följer de etiska reglerna som framgår av forsk-

ningsetiska principerna. En aspekt som kan vara negativ för studien är begränsningen av att 

endast strateger och ledare intervjuats. Det hade eventuellt kunnat ge större validitet ifall 

medarbetare och utbildningsansvariga hade varit deltagande i studien. Observation hade kun-

nat vara en teknik som gett ytterligare tydlighet till forskningen. I en observation med exem-

pelvis en personalchef för att se och höra deras agerande vid möte och deras planering av LU.   

I detta kapitel beskrivs empirin, metod och urval av respondenter för studien samt intervju- 

och enkät- frågornas syfte med en avslutning av metodreflektion.  Nästa kapitel består av etis-

ka aspekter som är de krav som en forskare har att förhålla sig till i forskning med individer. 

5 Etiska aspekter 
I detta kapitel kommer en presentation av det fyra etiska forskningsprinciperna presenteras - 

samtycke, informationskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 

Kvalitativ forskning kännetecknas av att skapa en fördjupad förståelse för attityder och idéer 

som orsakas av människors aktioner. Studien avsåg att utveckla fördjupad förståelse från re-

spondenterna i deras strategi av ledarutveckling. Forskning med individer ska utgå från de 

fyra etiska huvudkrav enligt forskningsprinciper och dessa delgetts alla som ingått i studien. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning förmedlades 

till respondenterna redan initialt vid den tidpunkt jag ställde frågan om de vill ingå som en del 

av studien. När samtycke delgetts försäkrade jag respondenterna och klargjorde att informa-

tionen på inga villkor ska skada verksamheten. 

Informationskravet är att upplysa uppgiftslämnaren om deras roll i studien. Personerna upp-

lystes om frivillighet och att de kunde avbryta samarbetet när de ville. Det ska finnas accep-

tans att avböja. Personerna ska också ges möjlighet till sekretess och att svaren ska förvaras 

oåtkomligt. Det innebär att de uppgifter som inkommer behandlas med all respekt och förva-

ras där ingen obehörig kan komma åt informationen. Det är viktigt att personer som intervju-

as, känner tillit och har förtroende i hög grad. Respondenterna i studien är VD, strateger samt 

chefer och detta innebär att sekretessen bevaras mellan dessa klassifikationer. Det vore högst 

olämpligt för arbetet om respondenterna inte har känslan av att jag värderar integritet högt. 

Insamling av information är endast i studiesyfte. Uppgifterna som inkom vid intervjutillfällen 

kommer inte används för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde. Intervjusamman-
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ställningen avpersonifierades och alla svar från deltagarna ska vara anonyma. Det betyder att 

citaten inte ska kunna härledas till någon person (Dokument, Forskningsetiska principer inom 

humanist- samhällsvetenskaplig forskning, Linnéuniversitetet). 

I detta kapitel har forskningsprinciperna gällande samtycke, information, tystnadsplikt och 

hur materialet används som framkommer vid intervjuerna samt även enkätsvar presenterats. 

Nästa kapitel består av en sammanställning av intervjuerna och resultatet. 

6 Redovisning och resultat   
I detta kapitel skildras en sammanställning av intervjuerna från strateger och beslutsfattare 

med koppling till organisationerna. I slutet av kapitlet finns resultatet av de trender som 

framkommit i intervjuerna och en sammanställning. 

6:1 Karaktäristiska för organisationerna 

I intervjuerna presenterade respondenterna sina organisationers karaktäristiska drag. Kommu-

nens chef beskrev sin organisation som utvecklande med möjligheter, stor omvärldsbevakning 

och utvecklingspotential. Lagar och samhällets regler är basen i verksamheten. Medlemsorga-

nisationens chef anser att deras organisation är komplex eftersom de har en förtroendemanna-

organisation och att det ibland kan vara svårt att kommunicera beslut.  HR specialisten för 

Telekombolaget berättade att de har verksamhet i flera länder med ledarskap med olika kultu-

rella bakgrunder. Marknaden är starkt konkurrensutsatt och delvis styrd av politiska beslut. 

Globala företaget och småföretaget verkar även de på en starkt konkurrensutsatt marknad som 

Telekombolaget och de har en del kulturella likheter eftersom de har ledare som förflyttas 

mellan olika länder. Ledare som förflyttas mellan länder behöver veta och känna till de olika 

kulturella skillnaderna. Kulturella skillnader som finns mellan Sverige och England kan ex-

empelvis vara hur företagen hanterar sjukfrånvaro, ledighet som tjänstledighet och semester 

och föräldraledighet. Det finns även skillnader när det gäller sättet att bearbeta marknaden 

enligt respondenterna. Kommunen, medlemsorganisationen, statlig myndighet och region 

Skåne är däremot styrda av att politiskt tillsatta personer eller medlemmar som beslutar om 

riktlinjerna för organisationerna, vilket kan anses att alla dessa organisationer följer övergri-

pande beslut. 

6:2 Strategier för ledarutvecklingen 

”Jag upplever att när pyramiderna rivs vill medarbetarna att man bygger upp 

dem igen.” Medlemsorganisationens chefer 
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Begreppet strategi är en rationell process som innehåller analyser för att maximera fördelar på 

längre sikt. Det kan konstateras att de flesta organisationerna har en uttalad strategi för LU, 

förutom småföretaget som inte har någon strategi eller ledarutveckling utan använder sig av 

”learning by doing”. I intervjuerna framkommer tre tydliga strategier för LU: 

 LU:s långsiktiga mål för individ och organisation 

 LU:s innehåll, genomförande och uppföljning 

 Processerna kring sociala interaktionen både inom och utanför organisationen 

Motiven till strategierna är olika men resonemanget bottnar kring betydelsen av ett bra ledar-

skap för att nå framgång. Organisationerna anser att det ställs allt mer krav på ledarskapet. Att 

lyssna in medarbetarnas krav har ökat för att skapa ett LU som tillfredsställer även deras be-

hov. En framgångsfaktor enligt organisationerna är att ha en kontinuerlig LU. 

Medlemsorganisationens strategi syftar till att stärka varumärket och skapa förutsättningar vid 

rekrytering, utveckling av ledare, behålla ledare, ge olika karriärvägar där ledarskapet är en 

del, möjligheter till specialistkarriär, projektarbete och kompetensutveckling en annan. Med-

lemsorganisationen har ett speciellt ledarskap eftersom de har både tjänstemän och ideella 

medarbetare. De har en klar hierarkisk ordning för beslut där ledarutvecklingens strategi ska 

stödjas genom målstyrningssystem som fastställs och omarbetas vart femte år. I deras ledarut-

vecklingsstrategi gäller likriktning för ledarna. De tycker det är viktigt att lyssna in medarbe-

tarnas önskemål vad som är viktigaste för ledarskapet. Det blir lättare med en hierarkisk orga-

nisation, enligt en av cheferna i medlemsorganisationen. Att studera forskning, lyssna in i 

nätverket och diskutera lämpligt utbildningskoncept och sedan koppla till styrdokument anser 

medlemsorganisationen som viktiga parametrar för innehållet av en ledarutveckling. ”Trender 

styr valen tillsammans med vad som är populärt vid val av innehåll och utbildning, just nu är 

det LEAN 
3
” enligt en av cheferna i medlemsorganisationen.  

”I framtiden skulle jag vilja att vi har ledarskapet oftare på agendan än vi 

haft. Kickoff angående ledarskapsutveckling. Vi har en avsaknad av diskus-

sioner om ledarstrategier på regionnivå.” Medlemsorganisationens chef 

Statliga myndigheten styrs i första hand av lagar som styrs utifrån politiska beslut. Synen på 

ledarskap har blivit allt viktigare. Det ska vara individuella behov som styr utbildningen hos 

statliga myndigheten, kopplat till målbild för organisationen samt kopplat till budgeten. Stat-

                                                           
3
 En enkel förklaring på LEAN kan vara ”Mer värde för mindre arbete”. 
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liga myndigheten har fattat beslut om en ”målbild” för kompetensutveckling. Den ska ge 

kompetens som coachande ledarskap och ledorden är flexibilitet, utveckling samt utmaningar. 

Ledarna inom statlig myndighet ska finna ”förmågan att leda” i de framtida utmaningarna. 

Det pågår ett generationsskifte bland ledarna där den äldre generationen håller på att fasas ut. 

Enligt respondenten finns ett gap mellan gamla och nya generationens ledare. Det visar sig att 

statliga myndigheten vill att de individuella behoven styr utbildningar och att önskemål ska 

följa målbild och behov. De finns inga formella krav att gå någon utbildning för att få en 

chefsbefattning. Statliga myndigheten vill vara en modern organisation och chefen anser att 

det ska finnas kontinuerlig chefsutveckling med chefsdagar, chefskonferenser, mentorskap 

och egna initiativ till utbildningar. Individuellt och flexibelt är genomgående när det gäller 

utbildningar. En annan avdelning i myndighetens organisation (effektiv handel, legal trafik) 

har andra utbildningsbehov och då finns det EU-utbildning via en webbaserad plattform. Att 

vara konkurrenskraftig är viktigt men idag har statliga myndigheten svårt att motivera nya 

ledare in i organisationen som eventuellt beror på att traineeprogram lades ner 2007. 

”Idag har statliga myndigheten finns ingen direkt strategi när det gäller våra 

nya ledare. Den interna utbildning vi hade innan var att vi utbildade potentiel-

la ledare och att de ingick i en chefsbank och hade förtur till chefstjänster. De 

gick vid sidan om andra ledare för att få praktik och var även ställföreträdan-

de. Utbildningen hade 6 moduler för chefskandidaterna som varade i 18 må-

nader men lades ner 2007.” Statlig myndighetschef 

Kommunens ledarutveckling skapas genom omvärldsbevakning och research för att möta 

allas behov. De vill möta samhällsförändringar genom att studera hur ledare ska kunna coacha 

och leda på distans. Tekniken har utvecklats och kan säkert användas i ledarskapet, anser 

kommunens chef. Kommunens ledarutvecklingsstrategi innehåller en trendkarta som skapades 

för cirka fyra år sedan. Förvaltningsledningen tog fram en visionsplan för ledarpolicy. Den är 

förankrad med statsdirektörens visioner och är politiskt förankrad. Kommunen tittar inom 

organisationen men även utåt för att analysera vilket ledarskap organisationen är i behov av. 

Inåt där medarbetarna får uttala sig om ledarens kompetensbehov. Utåt undersöker de genom 

att omvärldsbevaka, workshops, analyser, studier, medarbetarenkäter och sammanställer där-

efter vilken kompetensen ledaren ska ha för att möta medarbetare och kund. Kommunen kän-

ner att det är viktigt att möta alla behov. De gör en ny upphandling av ledarutbildningar vart 

fjärde år för att förnya sig eftersom de vill vara en flexibel organisation och se till de behov 

som uppkommer. Kommunen utbildar cirka 100 ledare per år. Det är obligatoriskt att genom-

gå ledarutvecklingsprogrammen i kommunen eftersom syftet inte enbart är kompetensutveck-
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ling. Ledarna ska skapa kontakter och nätverk med andra ledare. Region Skåne och småföre-

taget har idag ingen tydlig strategi för ledarutveckling, eftersom deras fokus ligger på andra 

områden. När det gäller Region Skåne styrs all utbildning av utbildningssektionen och ledarna 

kan påverka innehållet endast marginellt 

I det globala företaget finns interna utbildningar som anpassas till företaget. Chefen på det 

globala företaget anser att det inte är lätt att inhämta annan utbildning inom något större bolag 

till exempel Mercuri eftersom det blir för generellt. De har stort fokus på att ledarna ska utbil-

das för att få personalen att uppnå mål. Företaget tog för tre år sedan fram ledarna som var 

mest framgångsrika och studerade vilka egenskaper som var mest utmärkande i deras ledar-

skap. Det fastslogs 12 utgångspunkter och 4 av dessa är kärnkompetenser som ledarna ska 

infria. Det är dessa egenskaper som skapar framgångar i företaget enligt respondenten. Inom 

det globala företaget hämtas lämpliga ledarkandidater vid utvecklingssamtal. Mångfald upp-

muntras, betonar respondenten i globala företaget, men ur ett genusperspektiv saknas kvinnor 

i ledande ställning, förutom på ekonomiavdelningen. Globala företaget hämtar studenter från 

universitet för att utbilda dessa till sina framtida ledare. De lyfter även upp medarbetare till 

ledarpositioner eftersom de är ett speciellt företag med speciell kompetens och kultur. I små-

företaget finns det ingen ledarutvecklingsstrategi det är  ”Learning by doing”. Telekombola-

get har verksamheter i olika länder vilket gör att de behöver anpassas till geografiska verk-

samhetsområden. Deras koncernvärderingar är identiska oavsett kultur skillnader. Ledarrol-

lens komplexitet tenderar på så vis att öka ytterligare. Att forma utvecklingsstrategier för le-

darutveckling innebär att organisationerna behöver följa samhällsutvecklingen och marknads-

förändringar. Grunderna i de olika organisationernas strategier kan sammanfattas enligt föl-

jande: 

Medlemsorganisationens krav är att alla ledare ska gå UGL (Utveckling av grupp och ledare) 

samt OBM (Organizational Behavior Management)
4
, oavsett vilken kompetens ledaren har. 

Motivet att genomgå en UGL är att den är meriterande. Det framgår att LU har betydelse för 

organisationens framgång men har lite koppling mellan LU:s innehåll och organisationens 

mål.   

Kommunen har en gedigen och tydligast strategi kring LU med långsiktigt förankrade mål. 

Bred interaktion med andra organisationer och fokus på forskning. De lyssnar på medarbetare 

och ledare i upplägget av LU och vill framstå som en attraktiv arbetsplats. Kommunen utbil-

                                                           
4
 http://www.psykologifabriken.se/ledarskapets-psykologi-beteendets-paradigmskifte/ 
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dar cirka 100 ledare per år. Det finns ytterligare syfte med LU vilket är att skapa nätverk med 

andra kollegor. Kommunen bedriver en trainee utbildning som inte kan bemöta nyrekryte-

ringsbehovet mer än marginellt. Det finns även fortsättningsutbildningar för LU. Där finns en 

tydlig interaktion mellan en rad olika aktörer. Regelbundna medarbetarenkäter ger svar på 

egenskaper för ledarkompetens. 

Globala industriföretaget betraktar sig som en unik bransch med unika förutsättningar. De 

anser att etablerade ledarutbildningar inte passar deras typ av verksamhet. Därför ha de skapat 

en egen LU som baseras på ett antal interna värderingsgrunder och framgångsfaktorer som är 

och varit ett framgångskoncept, vilka de vill implementera i varje ledare.  

Statliga myndighetens LU sker på frivillig basis. De upphandlar UGL för ledare i andra ledet 

men lyssnar in individuella önskemål. Samverkan sker med närbesläktad myndighet för ut-

bildning av övriga ledare.  

Region Skåne har en centralstyrd utbildningssektion som beslutar om deras LU med liten 

individuell påverkan. 

Telekombolaget är verksam i ett antal länder som skapar kulturella skillnader i ledarskapet. 

De har genomfört ett värdebaserat ledarskap. Fastställda värderingar ses som företagets fun-

dament och gemensamma beteenden som skapar ”vi-känsla”. Värdegrunden kan ses som or-

ganisationens inre kompass. Sättet att bedriva sin affär ska vara likadant oavsett geografisk 

marknad och ledarens agerande mot sina medarbetare likartat trots olika kulturella bakgrun-

der. 

Småföretaget har ingen LU strategi fastställd. 

Det kan sammanfattas att kommunen, medlemsorganisationen, statlig myndighet och region 

Skåne behöver alla stämma av sin LU mot de beslut som styr deras organisation. Responden-

terna uttrycker sig alla om vikten av ledarskapet. I inledningen av detta avsnitt beskrivs tre 

tydliga strategier som alla organisationer förutom småföretaget presenterar vid intervjutillfäl-

let. Att ha långsiktiga mål gällande LU framstår som en självklarhet från respondenterna. Det 

avvikande i resonemanget för innehållet är medlemsorganisationen som tycker det är viktigt 

att använda sig av en trendig LU i jämförelse med kommunen som analyserar allt material och 

sedan upphandlar en LU utifrån processen för strategin. Statliga myndigheten och kommunen 

har båda skapat en målbild utifrån sin process av strategi för LU. Kommunen som tillsam-

mans med medlemsorganisationen, Telekombolaget och Globala företaget anser att alla ledare 
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ska gå LU till motsats av statliga myndigheten, region Skåne som anser att det är behovet som 

styr och småföretaget står helt utanför. Kommunen är den organisation som styr sitt innehåll 

utifrån research och övriga organisationer använder sig av utbildningar från marknaden. Upp-

följning av LU sker intet liktydigt i någon av organisationerna utan var och en har sin process.  

Kommunens styr sin LU utifrån en god research inom och utanför organisationen. Det Globa-

la företaget och Telekom bolaget ser till att deras ledare har likartade kunskaper för att kunna 

förflytta dem världen över.      

6:3 Bakomliggande processer för beslut av ledarutveckling 

Medlemsorganisationen anser att det är viktigt att använda sig av erkända utbildningar som 

har bra renommé från andra organisationer. Respondenten från medlemsorganisationen anser 

att benchmarking 
5
 (fackföreningar, Röda Korset, etc.) för ledarutveckling är viktig och nöd-

vändig. Föreläsare av olika karaktär bjuds in till organisationen, exempelvis kommunikation 

och ledarskap inom ideella organisationer. Nätverk och seminarier är samlingspunkter för 

medlemsorganisationen. De vill vara konkurrenskraftiga i rekryteringsfasen och för att behålla 

sina ledare. ”Ideell arena” är ett nätverk för högsta ledningen inom medlemsorganisationer 

där de nätverkar med andra ideella organisationer. 

”Jag är nyfiken och har själv ingått i andra föreningar som Friskis och Svettis 

och sett deras ledarskap. Naturligtvis har vi personer som kommit in i organi-

sationen på olika positioner och har ledarskap med från andra kulturer och det 

är intressant att lyssna av dessa.” Medlemsorganisationens chef 

Kommunen arbetar strategiskt med olika nätverk - statligt, privat, ideellt och andra kommu-

ner. Ledarskapsutbildningar ska föregås av workshop, analyser, studier, medarbetarenkäter 

som utmynnar i en sammanställning av ledarprofil för att möta alla behov, anser responden-

ten. Kommunen köper även in undersökningar för att studera utveckling och övriga behov för 

organisationen. Statliga myndigheten beställer forskningsrapporter från hela världen. De stu-

derar andra myndigheter som ligger inom samma organisationsfält (brottsbekämpning). Stat-

liga myndigheten ingår i WCO (World Custom Organisation) som finns över hela världen och 

de har en gemensam plattform för kompetensutveckling och studier. 

                                                           

5
 Benchmarking är när företag tittar på andra företag för att jämföra sig mot sina egna enheter eller fokuserar 

på konkurrenterna inom samma bransch för att finna likheter och skillnader för att analysera för sitt eget be-
hov. 
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”I denna organisation vet jag inte direkt om vi ser på andra organisationer 

men vi har olika nätverk som säkert sprider och ger varandra olika tips och 

råd. Däremot i mitt förra arbete tittade vi på andra organisationsfält. Det bor-

de nätverkas för att få in influenser till företaget.” Region Skånes chef 

Chefen på globala företaget nämner att England och Norden är styrande gällande deras LU. 

De kommersiella inslagen kommer från både USA och England. När det gäller trender inom 

LU riktas blickarna mot USA och England. Respondenten menar att det är inavel mellan in-

dustriföretagen, mer än de egentligen förstår. Det här bekräftar även småföretaget. Chefen på 

småföretaget menar att näringslivet bara tittar på ”storebror” för att konkurrera. De efterapar 

andra företag eller skapar avvikelse för att vara exceptionellt innovativa. Telekombolaget an-

ser att deras trygghet ligger i koncernens värderingar att utveckla all personal oavsett nivå och 

funktion.  I deras organisation där komplexiteten är stor ska varje ledare genomgå en indivi-

duell utvecklingsplan med hänsyn till kompetens, befattning och mål som ligger till grund för 

deras LU. Deras medarbetare får uttala sig regelbundet angående ledarskapet. Region Skånes 

utveckling av innehållet för LU hanteras i utbildningssektionen och respondenten säger så 

här: 

”I min förra tjänst påverkade jag ledarskapet på ett helt annat sätt än idag. 

Där var jag delaktig i själva utbildningen och kunde då följa utvecklingen av 

cheferna på ett helt annat sätt. Detta skapade en självutveckling som gjorde 

att jag såg nya kvalitéer hos mig själv samt mina chefer. Det skapades delak-

tighet, kreativitet, engagemang och produktivitet” Region Skånes chef 

Den samlade bilden av de flesta organisationerna är att de lyssnar in medarbetare och gör re-

search för ledarutvecklingen. Det är endast småföretaget som inte alls får någon ledarutveck-

ling eftersom fokus ligger på produktion och ekonomi. Region Skånes chef kan påverka en 

rekrytering genom att diskutera kravprofilen i ledningsgruppen men har liten möjlighet att 

vara delaktig i innehållet eller i valet av ledarutveckling. Kommunen och medlemsorganisa-

tionen gör efterforskningar genom att nätverka, studerar forskningsrapporter och analysrap-

porter om olika LU. Statliga myndigheten har undersökt hur de kan jobba fram en utbildning 

tillsammans med annan myndighet. Globala företaget skapar sin egen process genom att stu-

dera framgångsrika ledare i organisationen och därefter skapat ett LU. Telekombolaget finns i 

ett flertal länder och har behov av en gemensam grund för sin LU. På så sätt skapas en känsla 

av gemensam LU där basen är företagets värdegrund som tydligt kommuniceras till ledare och 

medarbetare. Deras medarbetarundersökningar ligger till grund för innehåll och genomföran-

de 
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6:4 Vem fattar beslut. 

Medlemsorganisationens nationella ledning fattar beslut efter verksamhetsrådet för personal 

lagt fram ett underlag för LU. De har i sin tur tagit hänsyn till medarbetarenkäter, utvecklings-

samtal och andra kanaler till exempel vetenskapliga rapporter och inhämtat kunskap om ut-

bildningskonsulter som gett en tydlig riktning. Kommunens ledarskapspolicy beslutats av 

förvaltningsledningen. Deras ledarskapsprogram är obligatoriskt för alla ledare. I Region 

Skåne är det ledarna med personalansvar som framför vem som är i behov av LU och verk-

samhetschefen fattar beslut. Det globala företagets VD beslutar om innehållet för en LU men 

efter önskemål från ledarna som kan ses i citatet nedan: 

  ”Lyhördhet finns i företaget. Vi ska gå framåt och skulle jag se att något be-

höver tillföras för jag fram detta och får gehör.” Globala företagets chef 

I statliga myndigheten har HR (Human resurs)-rådet avgörandet för utbildningsval. Ledarna 

lyfter fram sina behov och önskemål till HR-rådet, som har det övergripande ansvaret för 

budgeten för chefsutveckling och är flexibla gällande önskemål eftersom de ser till individen 

och organisationens behov. I Telekombolaget är det HR-sektionen som fattar beslut om LU. 

6:5 Ledarutvecklingens innehåll 

Medlemsorganisationen har obligatoriska utbildningar för ledarna som utförs externt. De som 

används är OBM (Organizational Behavior Manegement) och UGL (Utveckling av grupp och 

ledare) och de kompletterar varandra väl, enligt chefen. Han menar att det är ett plus att skriva 

UGL på sitt CV eftersom det är ett känt varumärke. Respondenten anser, att även om ledarna 

slutar i framtiden är det en belöning att ha fått gå en meriterande utbildning. Medlemsorgani-

sationen har jämfört och tycker att det väger tyngre med en extern utbildning istället för en 

intern. Employer branding handlar om att arbetsgivaren ger ett varumärke till nuvarande och 

potentiella anställda. Här nedan finns ett citat som bekräftar detta: 

”Konkurrenskraftiga utbildningar som OBM och UGL är trendiga och lockar vid 

rekrytering. Förhoppningsvis får vi behålla våra chefer när att vi ger dem en 

erkänd utbildning.”  Medlemsorganisationens chef 

I dag har statliga myndigheten en palett av utbildningsalternativ för sina ledare. För ledare 

längre ner i pyramiden erbjuds UGL som kompetensutveckling. Under hösten 2015 startar de 

ett pilotprojekt för ledare på strategisk nivå tillsammans med Uppsala universitet och Linné-

universitetet. Kommunens chef berättar följande: 
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”Det finns ett antal ledarskapförsörjningsprogram samt fördjupningsutbild-

ning för ledare som då måste ha gått något av de andra programmen. Det är 

obligatoriskt att gå ledarskaputbildningen som kommunen erbjuder eftersom 

det finns andra syften än bara utbildningen.”  Kommunens chef 

Det globala företaget har en internutbildning som är kopplad till deras 12 värden som företa-

get har och kallas för ”360 graders utbildning”. Deras utbildning genomförs oftast i England 

och respondentens ledare går denna utbildning och varar i cirka 1,5 år. I Telekombolaget 

framkommer att de tycker att ledarrollens komplexitet tenderar att öka ytterligare. De följer 

hela tiden samhällsutvecklingen och marknadsförändringar för att kunna forma LU utifrån 

dessa men alltid med företagets värdegrund som bas. 

Innehållet för LU baseras på organisationernas processer som fastställts i deras strategi. Med-

lemsorganisationen, region Skåne och statliga myndigheten använder sig av utbildningar som 

finns på marknaden. Kommunen, Telekombolaget och Globala företaget skiljer sig genom att 

de använder sig av vad som framkommer i deras analys och skapar utifrån det sitt innehåll för 

LU.  

6:6 Planering av framtida ledarutveckling 

Chefen i medlemsorganisationen anser att 80-talisterna inte vill vara ledare och trenden tende-

rar att det är mindre attraktivt att vara ledare.  

”Kanske en floskel men det sägs att 80-talister säger… What´s in it´s for me ?”  

Medlemsorganisationens chef 

Nätanvändandet gör att ledarna blir mer exponerade, vilket ledaren ska kunna motstå, säger en 

chef från medlemsorganisationen. Ledarskapets ingång är ofta genom föreningslivet, fotboll, 

scouter eller annan förening. Män och kvinnor kunde förr etablera sitt ledarskap genom mili-

tären och här tappar organisationerna förmodligen 12 månaders ledarskap eftersom att detta 

inte längre är obligatoriskt, enligt respondenten från medlemsorganisationen. Medlemsorgani-

sationen vill verka för en karriärväg inom organisationen och skapade för något år sedan till-

fällig förordnad ledare vid till exempel semestrar och sjukdom. Detta för att medarbetarna ska 

prova på hur det är att vara ledare. Den statliga myndighetens chef anser att kraven på ett mo-

dernt ledarskap kommer förändras, vilket innebära att ledarna behöver vara mer flexibla och 

kraven kommer vara större redan vid anställning. Individens personliga kvalitéer kommer ha 

stor betydelse och ledarna behöver vara kommunikativa samt våga stå upp för att vara ”chef” 
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genom ärlighet och rakhet i sitt sätt. Dessa faktorer har statliga myndigheten tagit hänsyn till i 

sin fortsatta utveckling av ledare. En kommentar angående deras nya strategi är: 

”Vi har ett pilotprojekt som startar i höst (2015) med en annan myndighet som 

känns inspirerande och vi tror mycket på detta. Vi har även fastställt en ut-

vecklingsplan för cheferna som vi hoppas på.” Statlig myndighetschef 

Kommunen har visioner att möta framtidens mångfald och involvera varandra i större ut-

sträckning. Till våren satsar kommunen på utbildningen ”Att leda på distans ”. Kommunens 

vision om ledarskapet framtill 2035 innebär att de vill ligga i framkanten och steget före i 

utvecklingen. De tar hänsyn till vad som händer i omvärlden för att vara flexibla i sitt arbete 

med ledarskap. I region Skåne har ledarrollen fått tydligare uppdrag med större ekonomiskt 

inslag. Kraven som ställs på deras ledare är hög och ökar hela tiden. Förändringarna i samhäl-

let innebär att organisationen behöver anpassas, men i första hand styr direktiv och inriktning-

arna som kommer från organisationens ledning. Region Skånes organisationer följer region-

fullmäktiges beslut. Det är viktigt att ledare är proaktiv i sin roll och att de aktivt planerar, 

formar arbetssituationen samt arbetsmiljön. Nedan beskrivs hur hon tycker samtal ska utföras 

för att inhämta information och utvecklingspotential.   

”Vi ska ha ett utvecklingssamtal en gång om året, det tycker jag är för lite. 

Därför har jag ändrat detta och har en gång i månaden med mina chefer för 

att följa upp. Jag tycker samtal är färskvara. Jag tar mig den tiden eftersom 

det är viktigt att bolla tankar, idéer och möjliga problem. Det är genom dessa 

möten jag kan finna kandidater till nya chefer i vår organisation.” Region Skå-

nes chef 

Telekombolaget söker ständigt efter ledartalanger i organisationen. De har längre traineepro-

gram som genomförs för anställd personal och även för nyrekryterade ledare. En effektiv LU 

är avgörande för att behålla företagets position på marknaden, enligt chefen för Telekombola-

get. De lägger stora resurser på att rekrytera rätt ledare och utveckla befintliga. Målet för Te-

lekombolaget är att all ledarutveckling ska skapa en förtroendefull relation mellan ledare och 

medarbetare där kommunikation och feedback är nyckelord.  
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Chefen i småföretaget vill egentligen använda sig av ett coachande ledarskap, vilket innebär 

att stödja och hjälpa medarbetarna till att utvecklas och ta ansvar. En diskussion som fram-

kommer vid intervjutillfället med småföretaget är Kinas påverkan på Sveriges LU tycker re-

spondenten så här: 

”Jag tror att Kina kommer mycket starkt i ledarskapet eftersom de är starka i 

produktion. De blir drillade redan från tidig skolålder.” Småföretagets chef 

De olika organisationernas tankar om framtida ledarskapet har en del gemensamma faktorer 

men en del differentierade tankar. I stort sett ser alla organisationerna till att ledarskapet är 

viktigt och kommer bli viktigare. Deras ledare kommer behöva vara flexibla och coacha fram 

sin medarbetare. Det är en organisation som sticker ut och det är kommunen som satsar på att 

deras ledare ska kunna leda på distans.       

6:7 Avsaknad av ledarutveckling 

"Personalen skulle inte må bra. Det är viktigt att som chef veta att man påver-

kar människor och deras hälsotillstånd.  Det gäller som chef att lägga band på 

sina känslor, ha en genuin känsla för att hjälpa, leda och coacha människor 

och att inte gå över lik för att vinna. Utbildning i mänskliga relationer. En chef 

ska se till ordning och uppförande och se efter vad man gör. Hur man bidrar till 

en god arbetsmiljö kan vara en del av lönekriterierna och även bidra till hur 

man skapar en god stämning i chefskapet. Med detta vill jag säga att vi behö-

ver ledarskaps- och chefsutbildningar.” Medlemsorganisationens chef 

Statliga myndighetens varumärke är i behov att stärkas menar respondenten och deras ledare 

har stor betydelse i organisationen. Ifall organisationen inte haft ledarskapsutveckling hade 

det skapat subgrupper som inte varit bra för myndigheten. I dag har vi ingen utbildning för de 

högsta ledarna i organisationen och det är inte bra, säger statlig myndighetens chef. Region 

Skåne hade stått still om de inte utbildat i ledarskap, enligt chefen. Ledarna behöver hela tiden 

näring i form av teori och nätverk för att kunna leda. Därför är det viktigt att få näring genom 

att träffa andra och få input till organisationen för att skapa output till kunderna. Detsamma 

gäller för Telekombolaget, att minska satsningen på personalutveckling oavsett befattning, då 

kommer företaget snart hamna bakom konkurrenter, anser chefen.  

 

 



    

36 
 

Småföretagets chef förklarar att medarbetarna hamnar i kläm när företagaren inte vet hur man 

bemöter och hanterar personal. ”Hur än framtiden ser ut så kommer det att finnas ledare i 

någon form. Slutar man att utveckla och anpassa deras kompetens, så dör organisationen till 

slut”, säger ledarkonsulenten. Kommunens tankar om att inte utföra någon ledarutveckling 

kan läsas i citatet:  

”Det är inget alternativ, för förhoppningsvis gör ledarskapet nytta” Kommu-

nens chef 

Att inte genomföra någon LU är uteslutet i alla organisationerna. 

6:8 Ledarutveckling förr och nu 

Inom medlemsorganisationen har ett generationsskifte skett, ledarna är mer heterogena och 

även synen på deras rekrytering har förändrats. Citatet nedan innebär att en av cheferna i med-

lemsorganisationen började i lägsta position och arbetade sig uppåt i hierarkin.   

Jag gick den långa vägen för att bli chef och det var vanligare förr än idag .” 

Medlemsorganisationens chef 

Trender i omvärlden spelar stor roll. Att vara ledare under exempelvis depression, i ett världs-

krig, under hippietiden, vid nedskärningar, det glada åttiotalet eller vid lågkonjunktur påver-

kar ledarskapet och då även utvecklingen av ledarskapet, enligt en av medlemsorganisatio-

nens chefer. Trender kommer tillbaka i ledarskapet och det ligger större fokus på ledarskapet 

idag än förr. Ledare blir mer humana ju fler verktyg de har och ledarskapet blir bättre, enligt 

en av medlemsorganisationens chef. 

”Proffsigare rekrytering med omfattande tester, människor med mer spän-

nande och heterogenare bakgrunder än de kollegor jag träffade när jag blev 

chef. De jag träffade var alla stöpta i samma form. Ett sundhetstecken på le-

darskapet idag.” Medlemsorganisationens chef 

 

 

 

 



    

37 
 

Det har funnits väldigt mycket trender. Från 70- till tidigt 80-tal var det Janne Carlsson, ”Riv 

pyramiderna”, som kom med trenden kring service- och bemötande utbildningar. Ett citat 

nedan från ledarkonsulten bekräftar även chefen från medlemsorganisationens tankar från 80-

talet. På 90-talet var trenden kvalitet och att certifiera, kvalitetssäkra och kvalitetscertifiera 

inom medlemsorganisationen vars utbildningssatsning då hette ”Kvalité till din tjänst”.  

”Riv pyramiderna uppmanades organisationerna av Janne Carlsson på SAS på 

80-talet. Följden blev att organisationerna plattades till och avståndet mellan 

ledare och medarbetare blev utdraget . En mängd subkulturer uppstod. Slogan 

blev ännu tydligare: Riv murarna, vidga nätverken, släpp loss kunskapssmit-

tan.” enligt Ledarkonsulten 

I den statliga myndigheten anser chefen att för 15 år sedan var ledarskapet hierarkiskt och det 

var mycket enklare att vara ledare. Ingen öppenhet och inga utvecklingssamtal krävdes, vilket 

gjorde att ledarna inte blev ifrågasatta. Det var oftast duktiga specialister som fick chefstjäns-

terna och de rekryterades inte utifrån kompetensen att leda. Idag har den sociala kompetensen 

högsta prioritet.  I framtiden kommer ledarskapet att vara mer en profession och vara tydligare 

fokus i verksamheten. Förr befordrades ledare på tjänsteår i stat och kommun. Främsta specia-

listen blev ledare för att den var duktig specialist och men hade ingen ledarutbildning. Beho-

vet av ledarskap och att vara en medveten ledare har ökat. Den statliga myndigheten beskriver 

en vinkel av det så här: 

”Kulturen har en stor betydelse, nya chefer som kommer in i organisationen 

faller snart in i det gamla mönstret. Kulturen är stark. Det gäller att förändra 

lite i taget och vänta ut stormar för att införa nymodigheter eller skapa ett 

förändrat ledarskap.” Statlig myndighetschef 

Trenden är att färre vill bli ledare och de vill ha balans i livet (arbete och fritid). Det framgår 

från de flesta av organisationerna att det största problemet idag är att få personer att vilja vara 

ledare. Småföretagets chef anser att den ekonomiska krisen satte sina spår och gav konse-

kvenser som gjorde att företagen plattades till. Respondenten från Region Skåne:  

”Jag tror på ett paradigmskifte eftersom det inte förändras över en natt att 

alla går i pension eller att kunna ändra något direkt av det som händer i sam-

hället.” Region Skånes chef 
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LU förr och nu ger en illustration av att respondenterna tycker att trender kommer och går. 

Intervjuerna ger en bild av att de politiskt styrda organisationerna anser att LU är viktigt ut-

ifrån att vi är på väg till ett generationsbyte och att det finns behov av att rekrytera ledare. Där 

förtagen som har kontor världen över anser att de behöver i större utsträckning se till markna-

dens värde.  

6:9 Visioner om ledarutveckling 

Medlemsorganisationen vill säkerställa ledarskapet i större utsträckning framöver. De anser 

att de behöver jobba mycket med ledarskapet eftersom personalen idag tillhör en ny kategori. 

Idag krävs det en akademisk utbildning som inträdesbiljett för att komma in i medlemsorgani-

sationen. Det ställer helt andra krav på ledarskapet, enligt chefen från medlemsorganisationen. 

Det betyder att ledarskapet behöver utvecklas för att möta den yngre generationen och att de 

ska skapa förtroende, eftersom medarbetarna har större krav på sin arbetsplats och har akade-

misk utbildning. Medarbetarna ska känna att ledaren kan utveckla och leda dem. ”Ledarskap 

– kommunicera – leda sig själv”, är ord som står för det framtida ledarskapet och för den nya 

generationen i förhållande till de som går i pension idag, enligt chef från medlemsorganisatio-

nen. Han uttrycker sig även så här:  

”Vi vill hitta ledare som inte är ute efter makt och pengar utan de ska ha en 

genuin vilja att lyckas och hjälpa andra människor. Naturlig trygghet i sig själv 

och inte känna prestationsbehov är viktigt. Detta är virket som ska utvecklas i 

rätt kurs. Idag finns inte någon direkt utbildning i att vara chef utan man ut-

bildar sig till specialist för exempelvis ekonomi och den duktiga ekonomen blir 

chef. Att utvecklas i rätt kurs skapar ett bra virke!” Medlemsorganisations chef 

Den statliga myndighetschefen anser att ett bra ledarskap är att kunna möta varje människa, 

coacha, leda och chefa, se till individen och organisationens behov. Statliga myndigheten be-

höver koppla ihop ett strategiskt tänkande med organisation, medarbetare och kund för att på 

så vis skapa det optimala ledarskapet.  ”Arbetsmiljön är viktig faktor för ledarskapet”, enligt 

statlig myndighetens chef. I region Skåne anser chefen att det behövs ett mer extrovert tän-

kande kring ledarutvecklingsfrågor. En annan strategi för LU i framtiden, kan vara att ha en 

pooltjänst för kommande ledare och för de som vill bli ”chef” vore bra, enligt region Skånes 

chef. Så här beskriver kommunchefen detta: 

”Mitt önskemål är att vi motiverar och inspirerar till att fler vill bli ledare och 

att vi ska visa upp en flexibilitet i ledarskapet så att det blir intressant” Kom-

munens chef 
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Det globala företaget ser kulturella skillnader mellan länderna i Norden och även ut i Europa, 

där Sverige är mest likt Norge. I deras företag är management i fokus. Kommunens chef samt 

ledarkonsulten anser att ”I framtiden är ledarskapet i fokus”.  Ledarkonsulten anser följande 

om framtidens LU: 

”En ökad globalisering medför nya kulturer, mångfald, nya affärsmodeller, po-

litiska beslut, förändrade miljökrav, ökad individualism, ändrade drivkrafter 

och ställer allt större krav på ledaren i framtiden. Komplexiteten ökar och med 

den större krav på helhetssyn och noggrannhet i valet av ledarutveckling.” Le-

darkonsult 

Visioner om ledarutvecklingen visar på att respondenterna vill att deras ledare ska få mer 

kunskap i hur de kan bli mer operativa ledare och coachande för att kunna stödja samt leda 

medarbetarna. Ledaregenskaperna ska inte bara vara utifrån spetskompetens som exempel 

ekonomichef, utan se till aktören och dess kvalitet. Ledarna ska ha ett tydligt ledarskap och 

vara gränssättande. Det här är kompetenser som styr innehållet för ledarutvecklingen tillsam-

mans med ledarens personliga utveckling. En annan del i ledarskapet är livskonceptet. Kraven 

på oss ökar såväl i arbetet och privat. Många av kraven sätter ledarna upp själv och många av 

dessa bottnar i en lojalitet till organisationen. Medlemsorganisationens chef säger, ” Vi behö-

ver ha balans mellan arbete och fritid.” Idag kan alla sköta mejl och telefon var som helst, 

vilket skapar behov av strukturer. Organisationerna behöver veta vart de ska och vad de vill 

som organisation, eftersom det krävs mer av ledaren. Några innovativa tankar om ledarut-

vecklingen för framtiden är att organisationer kanske väljer att inrikta sig på konsultchefer 

som roterar i organisationen, enligt en av respondenterna i medlemsorganisationen. För att 

vara konkurrenskraftig och ge möjlighet till karriär utvecklas traineeprogram eller men-

torskap. En annan viktig ingrediens som framkommer av respondenterna är vikten av att ta 

tillvara medarbetarnas åsikter och tankar in i ledarutvecklingen. Chefen i region Skåne berät-

tade att hon tycker det tar fyra år att bli ledare. Det är många parametrar som ska samman-

kopplas. En LU ska få ta tid genom att teori och verktyg ska sammankopplas. En ledare behö-

ver få träna, träna och åter träna sitt ledarskap, enligt region Skånes chef.  

”Jag tycker det är fantastiskt roligt, att få se ögonen som tänds, när mina che-

fer känner att de utvecklas. Det är viktigt att ge återkoppling för att kunna ut-

vecklas.” Region Skånes chef 
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6:10 Resultatet av intervjuerna 

En genomgång av organisationerna visar på en rad olika bakomliggande faktorer och proces-

ser som påverkar beslutet av LU. Det krävs olika metoder för att lyssna in aktörernas åsikter 

för att ge en bild av vilket innehåll och behov av LU. I de flesta av organisationerna har VD:n 

och staben en annan LU än övriga ledare.  I de studerade organisationerna framkommer stora 

skillnader av innehållet i LU. Medlemsorganisationen har enbart generella utbildningar som 

är tvingande för ledaren. Statliga myndigheten och region Skåne styr innehållet till stor del 

efter ledarens personliga önskemål. Telekombolaget och Globala företagets LU styrs av vär-

degrundstyrning där ett ramverk av organisationens värderingar styr och formar innehållet. 

Genomförandet och uppföljning är mycket olika i de undersökta organisationerna. Studien 

visar på att de flesta använder sig av redan etablerade utvecklingsprogram. Samhällsutveck-

lingar som organisationerna möter framöver är bland annat stora pensionsavgångar som leder 

till en ökad nyrekrytering av ledare. I studien framgår att färre individer vill bli ledare efter-

som kraven och exponeringen på dem är större idag än tidigare. Några av organisationerna har 

traineeprogram, men att definiera ledartalanger och påbörja en förberedande ledarutveckling 

är fortfarande ganska ovanligt. Organisationerna blir allt mer direkt eller indirekt påverkade 

av organisationer i andra länder med annan kultur. I studien finns två bolag med verksamhet i 

ett flertal olika länder. Deras ledarutvecklingsstrategi skiljer sig väsentligt från de som är 

verksamma på en relativt homogen marknad. Den grundläggande LU baseras på en tydligt 

fastställd värdegrund och intern kravspecifikation. Kommunen skapar en innovation genom 

att de utvecklar en LU för distansarbete inom kort för att kunna möta utvecklingen. En inno-

vativ lösning som kommer att bli allt vanligare i organisationerna enligt respondenterna. In-

tentionerna hos de studerade organisationerna är tydlig när det gäller LU:s innehåll och rikt-

ning. Det visar på att de vill utveckla förmågan att kommunicera och interagera såväl inom 

som utom organisationen, Ledarna ska ha ett coachande arbetssätt, vara flexibla med en stor 

förnyelseförmåga, ha förmåga att lyssna och förstå sina medarbetare, vara tydliga med krav 

och mål, ha god självinsikt, vara modig, kunna motivera, ta ansvar och vara en bra inspiratör. 

Studien visar att det är lång väg att vandra innan man uppfyllt sina intentioner för flera av 

organisationerna i undersökningen. Enligt några av organisationerna är de på god väg att 

verkställa sina intentioner kring LU baserat på konstant nyfikenhet, omvärldsbevakning, för-

ståelse för de anställdas behov, tydliga verksamhetsmål och en ständig interaktion såväl inom 

som utom organisationen. Nedan följer en sammanställning av de trender som framkommit i 

intervjuerna som anses vara viktiga och tydliggörs om LU av respondenterna: 
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 En tydlig riktning är att organisationerna lägger allt större vikt vid ledarutveckling. Stra-

tegierna blir mer och mer genomarbetade med långsiktiga mål för ledarutvecklingen. Or-

ganisationerna satsar på att skapa innehåll som främjar individens och organisationernas 

mål ökar.  

 Att interaktionen mellan olika aktörer stärks är tydlig. Samverkan inom olika nätverk 

både inom och utom sitt organisationsfält blir allt vanligare på organisationsnivå och på 

individnivå.  

 Flertalet av de undersökta organisationerna berörs direkt eller indirekt av en ökad globa-

lisering. Några organisationer beskriver situationer där de har verksamhet i många olika 

länder med olik kulturell syn på ledarskap. I dessa fall ställs de inför utmaningar gällande 

LU. I en organisation med verksamhet i länder med vitt skilda kulturer arbetas det inten-

sivt med att skapa en gemensam värdegrund som bas för ledarskapet. 

 Det framkommer en tydlig minskning av intresset att bli ledare. De skäl som anges är det 

komplexa ledarskapet och att ledarna blir allt mer exponerade. 

 I några organisationer finns en direkt samverkan med medarbetare och ledare i utform-

ningen av innehåll och genomförande av ledarutveckling. Detta är en riktning som synes 

bli mer signifikant i framtiden. 

 Det är tydligt vilken sorts ledare man vill ha i framtiden. Respondenterna anser att ledare 

ska i framtiden vara kommunikativ, coachande, flexibel, lyssnande, tydlig, har självinsikt, 

vara modig och kan motivera sin medarbetare. 

 Ledarutvecklingen bör ha inslag av extern coachning och mentorskap, enligt responden-

terna. Ledarnas önskemål är att få egen personlighetsutveckling och få förståelse för med-

arbetarnas personlighet.  

 Att säkra sin ledarförsörjning blir allt viktigare. Att hitta ledartalanger såväl inom som 

utanför organisationen blir vanligare. Att vara bekväm i sin ledarroll redan i början av sitt 

uppdrag verkar bli en viktig del i strategierna av ledarutveckling. 

Det här kapitlet består av redovisning och resultat från intervjuerna med de nio respondenter-

na. Nästa kapitel är en analys av studien om LU är utifrån isomorfism och/eller innovation. 
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras de studerade åtta organisationernas process, strategi samt innehåll 

som skapar LU och vad som styr beslutsfattarna, ifall det är isomorfism, innovation eller en 

kombination av dessa. I studien intervjuas nio olika respondenter som är verksamma inom 

åtta olika organisationer och har ansvar för LU:s frågor på strategisk nivå.  

7:1 LU strategier - styrning och social kontroll 

De flesta organisationer presenterar och skildrar en väl genomarbetad och strukturerad strate-

gi. Intervjuerna visar att LU är omfattande och att det ställs krav på att ledaren ska förvalta sin 

kunskap från LU. När kopplingar görs till institutionell teori, faller organisationer inom ramen 

för rituella sammanhang för att inte skapa något uppseendeväckande. Flera av strategierna 

som framkommer i intervjuerna baseras på att organisationerna internt och externt ska framstå 

som intressanta organisationer med offensiv LU som är tidsenlig och framåtsträvande. Det är 

för att organisationerna vill attrahera redan anställda internt att vilja utvecklas till ledare och 

externt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Organisationerna vill ha samma förutsättningar i 

konkurrensen om arbetskraft, vilket framgår i citatet nedan; 

”Vi vill vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden” Medlemsorganisatio-

nens chef 

LU förefaller vara en trend i takt med att organisationerna kommunicerar satsningen på ledar-

nas kompetensförsörjning genom att upphandla kända och etablerade LU koncept som till 

exempel UGL. Organisationer kan anses framställa LU på en rationaliserad myt för att bevara 

sin legitimitet istället för effektivitet anser Eriksson – Zetterquist (2009). Medlemsorganisa-

tionen vill locka med ledarkurser som har bra renommé. Den här typen av förenklade lösning 

på LU kan eventuellt istället motverka organisationens mål eftersom ledaren inte tillförs rätt 

kompetens för sitt uppdrag och inte är anpassad efter aktören. Tron på att ge en generell LU 

och att det stärker möjligheten att rekrytera rätt kompetens kan därför vara tveksam strategi. 

Det kan vara en risk att organisationen missar sina verksamhetsmål och får fel syn på ledarrol-

lens uppdrag om inte utgångspunkten är den egna verksamheten. För att associera detta till 

nyinstitutionell organisationsteori som visar på att organisationernas fokus är mer på att byg-

ga LU på rationaliserade myter, snarare än på analyser av vad som är effektivt (Meyer och 

Rowan, 1977; Stern, 1993; Ahrne & Hedström, 2012). Det här tenderar att skapa risker att 

organisationer tar fokus på LU som konkurrensmedel för att skapa legitimitet, istället för att 



    

43 
 

fokusera på vad som är utvecklande för aktörer och verksamhet (Eriksson – Zetterquist, 

2009). I institutionella sammanhanget kan anses att organisationen hellre följer andra (isomor-

fism) än att vara originell. Organisationsfältets nätverkande med andra organisationsfält och 

agerande kan påverka utvecklingen samt utformandet av LU (Stern 1993; Ahrne & Hedström, 

2012). Kommunen är ett exempel på hur ledarforskning och samhällsutveckling studeras för 

att skapa LU, utifrån spelare och spelreglers krav som ställs på organisationen såväl inom 

fältet men även andras fält. Det kan innebära att kommunens LU baseras mer på extern info 

och trender än på reell kompetens som behövs för att ledaren ska lyckas med att uppfylla be-

hoven. De organisationer som delvis valt en annan väg i skapandet av LU är det globala indu-

striföretaget och Telekombolaget. Det globala industriföretaget ser i stort sett bara på fram-

gångsfaktorer i ledarskapet inom sin egen organisation. Respondenten beskriver de ledaregen-

skaper som varit internt framgångsrika och skräddarsyr sin LU med egna erfarenheter som 

bas. Vid intervjun uttrycks en fara i att stagnera och att de inte är i linje med samhällsutveck-

ling och ledarforskning eftersom företaget fokuserar på egen organisation.  

”Vi är unika och kan inte gå vilken LU som helst, för den behöver behovs an-

passas mot företagets mål och strategier i övrigt”. Globala företagets chef  

Telekombolagets respondent anser att deras företag på ett mycket noggrant sätt definiera organi-

sationens värdegrunder som ska leda som en röd tråd genom hela organisationen, oavsett vilket 

land eller marknad de är verksam inom. På dessa värdegrunder baseras deras organisations LU. 

En risk är att ledaren som inte förstår företagets värdegrunder, inte får känslan och förståelsen 

för helheten och sammanhanget för deras ledarskapspolicy. Telekombolaget har mindre ambition 

att kommunicera externt (nätverka) men däremot är det ett mantra internt och fokus läggs på 

intern kultur och verksamhet. Det här bolaget berörs av globalisering och glokalisering genom 

att de finns i många länder och deras aktörer förflyttar sig mellan länderna och i detta skapar en 

normativ isomorfism genom professionalisering av sina ledare genom att ledarna går en gemen-

sam utbildning. Ledarna förflyttar sin kunskap mellan varandra och tar förmodligen emot kun-

skap utan egentlig medvetenhet.  

”Telekombolaget är ett företag som baserar sina LU-strategier från gemen-

samt fastlagda värderingar och kulturella förhållanden” Telekoms chef 

Småföretaget har inte någon uttalad strategi och vill inte heller satsa på det även om ledaren 

har det som önskemål, vilket kan tyda på att de går sin egen väg och bryr sig mindre om sam-
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hällets trender när det gäller LU. Globala företaget och Telekombolaget förflyttar sina ledare 

och på så vis även sin LU genom globalisering och skapar glokalisering eftersom de finns i 

olika länder. En annan av trenderna i LU som blir tydlig i studien är att det är besvärligt att 

rekrytera nya ledare. Vid intervjuerna blir det uppenbart att ledare uttryckt sig om att de är 

mer exponerade, får större krav och mer arbetsbelastning i arbetssituationen. Organisationerna 

har behov av att fundera på vilken strategi de använder vid nyrekrytering av ledare. Statliga 

myndigheten utbildar medarbetare som är intresserade av att avancera i organisationen. Med-

arbetarna ges utbildning och får biträda som ledare och därefter utvärderas lämpligheten som 

ledarkandidat. I kommunen finns en uttalad strategi för trainee-utbildning. I takt med att flera 

organisationer står inför stora pensionsavgångar och arbetet med att ta fram ledartalanger är 

måttligt. Det här kan innebära problem, att lösa ledarförsörjningen med minskad attraktion av 

att vara ledare, enligt respondenterna. DiMaggio och Powell (1983/1991) ansåg på 80-talet att 

organisationerna inte var i behov av strukturella förändringar för att vara effektiva och vara 

konkurrenskraftiga. De ansåg att det var att finna processens drivkraft i organisationsfälten 

för att öka rationaliseringen som inte behövde vara effektivast men det gjorde att organisatio-

nerna blev mer lika varandra i struktur, kultur och produktivitet. Det här kan kopplas samman 

med att finna strategier för att finna nya ledare och skapa en process för att rationalisera sättet 

att bryta trenden för att färre vill bli ledare. I flera av organisationerna beskrivs processerna 

som leder till LU som om de kopierat varandras strategi, vilket lutar åt att de gör liknande 

research (mimetisk isomorfism). Respondenterna berättar hur de inhämtar kunskap från nät-

verk, statistik, vetenskapliga rapporter och omvärldsbevakar vad som är inne när det gäller 

LU. Medlemsorganisationen och statliga myndighetens sätt att tänka är att utbilda ledare via 

traditionella LU. Detta tenderar att medföra att det är ganska lite fokus på vad varje individ 

verkligen är i behov av för att kunna möta ledarens och organisationens behov. Här skulle 

Meyer och Rowan (1977) säga att organisationerna inte vill sticka ut och vara annorlunda. 

Trender vägleder sannolikt organisationerna att skapa tydlighet kring ledarrollen genom dy-

namisk interaktion och innovativa tankar för att se utanför boxen samt ha en flexibel strategi. 

7:2 LU skapar isomorfism och innovation 
I analysen av ”Ledarutvecklingens trender – isomorfism eller innovation” urskiljs isomorfism 

och innovation i processerna av framtagandet och innehållet av LU. Det är ledningen i organi-

sationerna som genom att följa andra organisationer i processer och skapandet av innehåll för 

LU som skapar ansatser till  isomorfism. Kommunens research att analysera och studera andra 
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organisationsfälts processer som varit framgångsrika och sedan modellerar till sin egen LU, 

visar ansatsen till mimetisk isomorfism. Normativ isomorfism sker när LU sker på likartade 

grunder, vilket skapar en likriktning av professionalisering, exempelvis kommunen som utbil-

dar hela kommunens ledare i samma LU trots olika organisationsfält. Detta sker i flera av 

organisationerna som utbildar alla sina ledare i samma utbildning. Medlemsorganisationen 

sänder alla sina ledare till UGL samt OBM. Statliga myndighetens mellanledare går även de 

UGL. Deras högre ledare går utbildning tillsammans med annan myndighet vilket skapar 

både normativ och mimetisk isomorfism. Normativ isomorfism innebär att alla inom samma 

profession skapar en gemensam förståelse och legitimitet (Eriksson - Zetterguist, 2009) och 

mimetiska isomorfism innebär att aktörerna inhämtar exempelvis kunskap från andra organi-

sationer som sedan implementeras i egen organisation. Den tvingande isomorfism represente-

ras genom politikers lagar och riktlinjer som de politisk styrda organisationerna tvingas följa 

(Powell & DiMaggio 1991; Stern, 1993; Ahrne & Hedström, 2012). Statliga myndigheten, 

region Skåne och kommunen styrs av staten och politiska lagar som de är tvingade att följa. 

Medlemsorganisationen styrs av medlemmarnas demokratiska beslut vilket kan anses som 

tvingande isomorfism. Organisationerna har en strävan att skapa innovation genom att anpassa 

LU till sin egen organisation som exempel det globala företaget. En kombination av en stan-

dardiserad utbildning (360 modellen) med interna analyser av sina bästa ledares egenskaper 

och styrkor, genererar deras LU. Telekombolaget har delvis en annorlunda utgångspunkt för 

LU, där företagskultur och väldefinierade värdegrunder i större utsträckning styr LU. Dessa 

värdegrunder kan till exempel vara kundbemötande, affärsetik och  medarbetarsyn. LU tende-

rar vara ledningens sätt att styra ledarna i deras roll samt att utföra social kontroll genom att 

sätta gränser för ledarnas kompetens och utveckling genom likriktad utbildning (Janowitz, 

1975; Larsson & Engdahl, 2011).  

7:3 LU- framgångsfaktor för organisationerna? 
Vad skulle hända om ingen LU erhölls i organisationerna? LU strategin är enligt responden-

terna viktig och uppvisar organisationernas behov av att ge en tydlig bild hur ledarens kompe-

tens stärker ledarrollen. Kommunen säger, att ledarskap är viktigt och anser att LU är nödvän-

digt. Det framkommer även från globala företaget, myndigheten, medlemsorganisationen 

samt region Skåne. En avsaknad av en LU skulle skapa oro och otydlig policy gällande ledar-

skapets roll, menar myndighetens respondent. LU:s roll har utvecklats och är ett viktigt inci-

tament för organisationerna och aktörerna. Det är nästan som att tro att LU skulle fixa organi-
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sationens svar på problem och lösningar, precis som Alvesson (2001:147) beskriver i sitt citat 

på sidan sju. Detta konkretiseras även i Nilssons (2005) avhandling att cheferna inte har för-

måga oavsett LU att påtagligt kunna förändra en organisation (Eriksson, 2000; Nilsson, 2005), 

trots gedigen LU. Däremot krävs att organisationen preciserar behov, mål och de viktigaste 

parametrarna för vad en LU kan återge i form av kompetens (Bergman& Klefsjö, 2011). Le-

darutvecklingen och värdet av rollen i ledarskap har betydelse i alla intervjuade organisatio-

ner. Det här skulle kunna kopplas till den formella strukturen att det fungerar näst intill som 

en myt. Att de intervjuade organisationerna anser det vara nödvändigt för att det är modernt, 

rationellt och proffsigt.  Det visar att organisationerna vill ta sitt ansvar och vill göra det bästa 

för sin organisation och vill inte anses som nonchalanta. Det Eriksson- Zetterquist (2009) an-

tyder att organisationer utvecklar en formell struktur vilket skapar en likformighet eftersom de 

strävar efter att förverkliga sina myter och skapar en likformighet oavsett process. Att organi-

sationer följer varandra är inte helt egendomligt då alla utvärderar betydelsefulla organisatio-

ner och aktörer. En organisations legitimitet har betydelse för konkurrenskraften som respon-

denterna omtalar vid intervjuerna. När då frågan ställs om vilken vikt en LU har för ledarrol-

len vill de inte vara avvikande utan anpassar sig till myten av legitimitet för att omedvetet 

följa.      

7:4 Interaktion skapar kompetenssmitta och isomorfism 

Aktörerna i studien visar att de har ambitionen om tydlig interaktion. Studien visar en stor 

variation gällande interaktion med andra organisationer. Det är viktigt att följa forskning och 

utvecklingen inom LU samt ingå i olika nätverk och vara konkurrenskraftiga enligt respon-

denterna. Då det tyder på att ledarutvecklingens processer kring sociala interaktioner leder 

fram till LU, märks det betydande skillnader. Allt från att blicken riktas inåt mot den egna 

organisationen med övervägande intern interaktion, exempelvis det globala företaget som ser 

till sina egna ledares kompetens, eller utåt med samverkan såväl inom som utom organisa-

tionsfältet, som exempel kommunen som deltar i många omfattande nätverk. Kommunen ser 

även inåt genom att utvärdera medarbetarenkäter och utvecklingssamtal. Intentionen anses 

vara tydlig att interaktion ger ökad kunskap och kompetenssmitta, enligt respondenterna. Le-

darna förväntas närvara vid nätverk och ges då förutsättningar att skapa interaktion inom eget 

organisationsfält men även andra fält för att kompetensutvecklas. Kommunens LU är tving-

ande eftersom de önskar tillfredställa flera behov, som att ledarna skapar olika nätverk. Cook 

& Whitmeyer (1992:123) anser att det är nätverken som skapar relationer och utvecklar aktö-
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rerna i samhället och ger kunskap. Tendensen för att ingå i flera nätverk skapas och ger even-

tuellt LU en plattform inom organisationsfälten samt över gränserna eftersom interaktionen i 

nätverk skapar spridning antingen medvetet eller omedvetet. Nätverk och interaktion tenderar 

skapa en hel del imitering (mimetisk isomorfism) och kan eventuellt skapa stagnering genom 

bekvämlighet, det vill säga att organisationerna imiterar andra istället för att tänka själv. 

Innovation, ett vitt begrepp som har betydelsen av något originellt och principiellt nytt. Ett 

fastställande för studien är att det inte råder något motsatsförhållande mellan isomorfism och 

innovation. Exempel på innovativa inslag i LU är kommunen som ser ett framtida behov av 

att leda på distans och tar därför fram en LU som anpassas till distansledarskap. Telekomföre-

taget fokuserar på ett värdestyrt program för sin LU. Detta är ett slags ramverk för ledarna 

mer än en LU som baseras på direkt uttalad ledarkompetens. En analys av de olika organisa-

tionernas processer vid framtagande av LU framgår att de flesta imiterar varandra i någon 

form av nyinstitutionell organisationsteori. Dynamisk interaktion med andra organisationer är 

vanligt förekommande. Det skapas imitation eftersom människor tenderar att ta efter varandra 

omedvetet eller medvetet, vilket skapar mimetisk isomorfism. Den statliga myndigheten har en 

uttalad interaktion med annan myndighet för att deras myndighetsutövning tangerar varandra 

genom lagar och riktlinjer som de är tvingade att följa vilket innebär tvingande isomorfism. 

Statliga myndigheten tillsammans med medlemsorganisationen skapar mimetisk isomorfism 

eftersom de väljer ut en generell LU med gott rykte som sedan används för samtliga ledare. 

Det globala företaget har en specifik miljö, enligt deras egen utsago. De ser uteslutande på 

den egna organisationen för skapandet av LU genom att noggrant studera egna framgångsrika 

ledares egenskaper och formar därefter innehållet i sin LU, vilket kan vara innovativt, men 

skapar även en normativ isomorfism. Kommunen, statliga myndigheten, region Skåne och 

medlemsorganisationen har tvingande isomorfism på grund av att de styrs utifrån lagar och 

riktlinjer som de i liten utsträckning kan påverka. Region Skåne och kommunen styrs av 

kommuninvånarnas val av politiker och medlemsorganisationens medlemmar styr organisa-

tionen genom deras stadgar och som exempel styr besluten av ekonomiska förhållanden som 

påverkar strategin av LU vilket är en tvingande isomorfism. Organisationerna agerar utifrån 

vedertagna regler och normer som förekommer, där regler och normer är framtagna och som 

ligger till grund för professionalisering. Organisationerna påverkas dock av inre och yttre fak-

torer som kunder, ledning och samhälle (Deegan & Unerman, 2005).  Den mimetiska isomor-

fismen skapas genom att medarbetarna går samma utbildning och skapar en likformighet mel-

lan ledarna som exempel när ledarna i kommunen går samma utbildning fast att de jobbar i 
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helt olika verksamheter. Det kan även inträffa genom att organisationer nätverkar och följer 

varandra utan att egentligen ha en direkt vetskap om det. I vilken grad isomorfism påverkar är 

svårt att svara på, men samtliga respondenter inom dessa organisationer beskrivs en del regler, 

lagar och vedertagna sanningar som påverkar deras agerande gällande LU. 

I detta kapitel har en analys genomförts av empirin och teoretiska begrepp. Nästa kapitel är en 

slutdiskussion av studien.  

8 Slutdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att studera olika organisationers LU med fokus på trender 

och om det är isomorfism eller innovation eller kombination. Studien belyser även organisa-

tionernas LU när det gäller strategier, interaktion, styrning samt innehåll. 

8:1 Trend i ledarutveckling  
Studiens syfte var att studera hur organisationerna går tillväga i sitt val av LU och belysa 

trender och riktningar . När jag läste avhandlingen av Nilsson (2005) att LU var en dagsaktu-

ell fråga och betraktades som ett mode i början av 2000-talet blir det, enligt min uppfattning, 

ännu tydligare idag. Det kan naturligtvis vara genom interaktionen som sker via sociala me-

dia, nätverk eller informationsväxling som exempel mejl. LU är en fråga som diskuteras på 

olika forum och det tillkommer hela tiden nya diskussioner om ledarskapet. Nilsson ansåg 

redan 2005 att det inte fanns någon generell forskning om LU utan att det oftast handlade om 

enskilda organisationer. I denna studie har jag haft ett brett perspektiv och studerat åtta orga-

nisationer. En trend som kan belysas i ett historiskt perspektiv från 80-talet är Janne Carlzons 

”Riv pyramiderna” som beskrevs av medlemsorganisationens chef och konsulten. Att riva 

pyramiderna var ett sätt att göra organisationerna plattare med färre ledarnivåer. Det var 

mycket diskussioner om gruppdynamik och det var då UGL trädde in på den svenska mark-

naden i LU. Min erfarenhet har varit att LU för något år sedan hade mer fokus på medarbetar-

na och att hålla samman gruppen än att ha fokus på organisationen. Jag säger inte att det har 

ändrats utan tvärtom har det utökats med personlighetsutveckling. Ledarna behöver i första 

hand utvecklas för att kunna leda andra och uppfylla de krav som organisationen ställer på 

dem. Därmed kan jag se tendenser till något som kanske är en annan trend ”coachning”, som 

funnits ett antal år men inte haft någon större genomslagskraft. Coachning har blivit mer er-

känt inte bara inom idrotten utan även i våra organisationsfält från högsta ledning och ner i 

organisationen. 
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Naturligtvis har alla tre delarna i isomorfism (tvingande, mimetisk och normativ) betydelse 

för hur LU utvecklas. När det gäller de organisationer som styrs av en tvingande isomorfism 

är det precis som det framkommer i studien viktigt att ha interaktion inom sitt eget organisa-

tionsfält men även övriga fält för att få nya infallsvinklar på ett inarbetat koncept. Precis som 

det beskrivs i kapitlet ”Tidigare forskning” räcker det inte idag att vara specialist, en ledare 

behöver vara generalist enligt en av respondenterna. Detta för att klara en ledares alla arbets-

uppgifter från arbetsrätt till att leda medarbetarna i dess arbetsuppgifter. Den normativa iso-

morfismen är den som gör att kompetens och utveckling sprids mellan organisationerna ge-

nom mänsklig interaktion. Det är här som jag tror att organisationerna behöver vara mer flex-

ibla och impulsiva i sin strategi och kunna erbjuda annan LU. Av egen erfarenhet kommer det 

in personer som behöver fullständig LU från grunden men även personer med gedigen utbild-

ning och erfarenhet. Aktörerna eller organisationerna är inte hjälpta av att skicka alla erfarna 

ledare på samma utbildning som en oerfaren ledare, enligt min mening. Aktören kommer 

förmodligen bara känna att de sitter av tid och organisationen har fått en onödig extra kostnad. 

När det gäller den mimetiska isomorfism kan den vara både positiv och negativ. Det är alltid 

bra att imitera något som är bra för varför ska ett hjul uppfinnas två ggr. Det kan vara negativt 

att en organisation inte är helt lik en annan eftersom de kan kännas avvikande och sticker ut 

eftersom organisationer har olika behov. Då tänker jag att imitera och förändra med lite inno-

vativa tankar till sitt eget är bättre, till exempel myndigheten som kommer starta en ledarut-

bildning tillsammans med en annan myndighet. Det är en innovativ tanke för de har inte gjort 

detta innan. De är båda myndigheter och samtidigt är det viktigt att de var och en utvärderar 

vad de behöver komplettera för att få de specifika ledare som önskas i sin modernare framtida 

organisation. Naturligtvis är LU som grundutbildning bra att imitera för det finns ofta ett 

grundkompetensbehov för ledarskapet. Ska däremot ledarrollen utvecklas för att svara upp 

mot organisationens mål och visioner, behövs innovation och interaktion.  

Den globalisering som finns i världen skapar förutsättningar för att möta nya innovativa lös-

ningar till samhället. Globala företaget och Telekombolaget som representeras i denna studie 

menar att det finns olika kulturella förutsättningar, exempelvis gällande sjukfrånvaro, semes-

ter eller föräldraledighet, vilket kan skapa otrygghet och tvivel. Däremot har Globala företaget 

och Telekombolaget gedigna utbildningar för sina ledare och organisationerna anställer oftast 

en trainee innan ledaren tillträder i en ledarposition. Alla respondenterna efterlyser en akade-

misk chefsutbildning i Sverige. Det här är kanske något för universiteten att tänka på? Sam-

hällets förändringar har stor betydelse när det gäller LU av den orsaken att det påverkar orga-
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nisationen och även aktören. En sådan samhällspåverkan kan till exempel vara en finanskris 

som har stor betydelse för organisationerna men även aktörerna som behöver ha en tydligare 

interaktion och samtidigt vara innovativa för att finna nya möjligheter i sitt ledarskap. Min 

erfarenhet som jag fått från olika organisationer är att utvecklingen sker tydligast när man 

hamnar i ett läge där innovativa tankar behövs för att finna nya vägar. Respondenterna tar upp 

en hel del samhälliga förändringar som påverkar LU till exempel arbetsmiljön, IT-utveckling, 

pensionsavgångar och att det är svårare att rekrytera ledare.  

8:2 Strategin för ledarutveckling 
LU strategin är komplex eftersom det finns många olika steg som påverkar processen. De 

flesta har någon form av strategi, några organisationer har en mycket tydlig och innehållsrik 

strategi med stor interaktion såväl inom som utanför organisationen. Otydlighet i vad strategi-

erna innebär kan leda till att interaktionen mellan aktörerna försämras. Där det inte finns nå-

gon strategi finns det inte heller någon LU och är ur mitt perspektiv nedslående. En medarbe-

tarens erfarenhet kan skapa frustration om ledaren inte har kompetens och inte utför ett ledar-

skap. Det blir lätt irritation och konflikter som kan vara svår att reda ut. Det framkommer när 

frågan ställs till de som har en tydlig strategi om de inte haft en LU skulle det bli kaos och det 

skulle bildas subgrupper (grupper i grupperna med egna ledare). Flertalet undersökta organi-

sationerna arbetar seriöst med LU. Några har en ständig dialog med medarbetarna och ledarna 

kring LU. Dessa organisationer löper minimal risk för att stagnera i sitt arbete med LU efter-

som de hela tiden är nyfikna och interagerar på ett systematiskt sätt. Förmågan att anpassa 

metoder och utvecklingsinsatser efter ledares kompetens och verksamhetsmål är ett fram-

gångsrecept. Detta framgår i de strategier som respondenterna presenterade vid intervjutillfäl-

let. Det är enligt min uppfattning viktigt att aktörer vet om att de kan gå en LU som kan hjälpa 

dem i deras dagliga arbete, vilket görs via interaktion och kommunikation i alla led. Framför 

allt om det är en stor organisation där det ligger mycket arbetsuppgifter på ledaren. Några 

respondenter uttryckte sig precis som ledarkonsulten: 

”Således ska en ledarutveckling alltid anpassas efter individ, medarbetare och 

verksamhetens kontext. En ledarutveckling ska ju dessutom starta INNAN de 

börjar som chef/ledare.” Ledarkonsult 

Strategierna har ytterligare en funktion och det är den konkurrenskraft en organisation skapar 

med sin LU.  Respondenterna i intervjuerna var alla överrens om att det är viktigt för deras 

status och konkurrenskraft. Att få spridning av att vara en god arbetsgivare som tillhandahål-

ler LU ger status och rekryteringsfördelar, enligt en av respondenterna. Till viss del kan jag 
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hålla med om detta, men min personliga erfarenhet är att även om det finns en tydlig strategi i 

organisationen, fullföljs inte alltid strategin och uppföljning är obefintlig. 

Innehållet för en LU är komplex. Det framgår i intervjuerna och webbenkäten. Det är en gedi-

gen research i omvärlden, nätverk, i organisationen och även hur de ser på trenderna som 

finns angående ledarutveckling. LU har en tydlig isomorfism genom att organisationerna hela 

tiden inhämtar kunskap från andra men även innovation när organisationen gör det till sitt 

eget. När en organisation tar en utbildning rakt av och inte gör om det till sin egen är detta en 

mimetisk isomorfism. Att imitera något rakt är av oftast negativt eftersom det inte faller in i 

organisationens mål och vision. De personer som ska gå utbildningen har i ingången olika 

kunskap och även olika personligheter. Att få en personlig LU i sin organisation i det vardag-

liga arbetet tror jag kan vara framtidens koncept. Grundutbildningar kan däremot imiteras och 

många organisationer kan slås samman för att vara kostnadseffektiva. Det skulle även tillfred-

ställa individen (personlig utveckling), organisationen (får en ledare som är skapad för organi-

sationen) och samhället (tillmötesgår samhällsutvecklande förändringar). Min uppfattning är 

att respondenterna är rationella i sitt arbete med LU och vill tillmötesgå sina aktörer. Däremot 

är jag inte så säker på att deras medarbetare känner samma solidaritet i frågan. De aspekter 

som framkommer i empirin gällande syftet av LU verkar i hög grad innovativa eftersom de 

inhämtar kunskap som organisationen omarbetar. De skapar nätverk och skapar interaktion 

med andra människor, som kan kännas som självklarhet, men att ledningen har det som en 

strategi i LU är intressant. Min egen erfarenhet av deltagande i nätverk, är att högsta ledning-

en får det som ett privilegium. Jag anser att även de som är i mellanleden har stor nytta av att 

träffa andra i samma roll. Det skulle ge aktörerna erfarenhet och samtidigt insyn i att de inte 

är själva med sina filosofiska tankar. Syftet med LU är, enligt respondenterna, olika. Någon 

tycker att det ska skapa nätverk och inte bara kunskap. Andra väljer att ha fasta utbildningar 

som är på frivillig basis. En av cheferna i medlemsorganisationen ville att deras ledare skulle 

ha inriktningen att utveckla andra människor, inte för makt och pengar, precis som ledarkon-

sultens uttryckte i sin intervju. Det är bra att utifrån detta att ställa frågan vid anställningsin-

tervjun. Varför individen vill bli ledare? Ett starkt engagemang för sin roll är viktig enligt min 

åsikt, viljan att påverka, leda och utveckla andra. Processerna för LU är komplex och många 

aktörer är involverade för att påverka.  

8:3 Avslutande diskussion 
En framgångsrik och innovativ LU bygger på ständig nyfikenhet, omvärldsanalys, förståelse 

för den enskilde aktörens behov, samt att resultat och verksamhetsmål uppnås genom ständig 
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interaktion både inom och utom organisationen enligt det som framkommer i intervjuerna. En 

återblick på resultatet är att det framkommit en hel del trender eller riktningar som kan bli 

trender inom ledarutvecklingen. En del skapar innovation i sin ledarutveckling eftersom de 

strävar efter att anpassa LU till egna förhållanden. Andra är sämre på att ha sin egen verklig-

het som utgångspunkt. Dessa löper risk att fastna i sin LU. Analysen av studien visar att orga-

nisationerna har en tydlig rationaliserad myt i sitt arbete med strategin av LU. Organisationer-

nas research i processarbetet för att skapa strategier för LU, ger mig känslan av, att en del 

organisationer har plagierat. Anpassningar sker ofta genom givna förutsättningar vilket gör att 

organisationerna i sitt arbete är likriktade i arbetet om att framställa en strategi för LU. Det 

har varit en intressant studie som gett många infallsvinklar och mycket material att arbeta 

med. Jag anser mig fått svar på frågeställningarna och även syftet med denna studie som var 

att studera närmre på LU:s innovation och/ eller isomorfism. I vissa fall finns en hel del som 

är isomorfism, där organisationerna behöver tänka till i sitt val av LU. Detta för att de ska 

kunna möte de samhällsförändringar, krav och ansvar som ställs på deras ledare. Även om 

organisationen dragit upp strategier och riktningar är det oerhört viktigt att se till individen 

och dess behov. Jag konstaterar avslutningsvis att det är bäst att ge ledaren det hen är i behov 

av.  Då har organisationen vunnit engagemang, tillit, arbetsglädje, lojalitet med eller utan 

isomorfism och innovation. 

9 Ny forskning 
Här nedan kommer förslag på ny forskning som framkommit efter att studien sammanställts. 

 Ledarskapets roll: Är en komplex roll som har och kommer ha mer fokus i framtiden 

enligt många av respondenterna. Det finns inte så mycket studier om ledarskapets roll 

ur ett samhällsperspektiv. Påverkar samhället av ett visst ledarskap eller påverkas le-

darskapet av samhället? 

 

 Utbilda chefer innan tillsättning: Det framgår av respondenterna att det saknas chefs-

utbildningar för alla chefsleden i en organisation. Forskning om vilken betydelse det 

har för organisationen och chefen om hen utbildas innan eller efter tillsättning vore in-

tressant.  

 

 En fördjupad studie av denna studie: Ledarskapets trender – Är det isomorfis eller 

innovation? Att göra en fördjupad studie av denna studie med fler intervjuer och stati-
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stik, eftersom den visar på en komplexitet av ledarutvecklingen. Ur ett sociologiskt el-

ler socialpsykologiskt perspektiv med samhällsperspektiv, eftersom det saknas forsk-

ning, enligt Nilsson (2005). Jag har inte heller kunnat finna dessa i min research och 

jag tror att det kunnat vara till hjälp i interaktion och nätverk, att diskutera eftersom 

det är en tydlig trend att vilja se vad andra gör och vad forskarna uttrycker i frågan.  

 

 Effektiviteten av en ledarutveckling; Vilka intäkter skapas genom en LU för organisa-

tionen? Producerar chef och medarbetare mer och får kunderna en annan service? 

 

 Uppföljning av ledarutveckling; Det är viktigt och respondenterna vill att detta ska ut-

vecklas ännu mer. Jag kan se det ur perspektivet att LU inte kan utvecklas om organi-

sationerna inte utvärderar den LU som finns för tillfället. Det framkommer i enkäterna 

att det inte är så många som känner till om deras LU följs upp. Därför tycker jag att 

det skulle vara intressant att forska vidare i denna fråga. Hur följer organisationer upp 

en LU? Kan det anses vara ett bra underlag vid nästa upphandling? Eller om organisa-

tionen ändrar sin strategi? Ledarkonsulten säger att LU är en framgångsfaktor om den 

genomförs och följs upp. Det finns många kurspärmar som ställs i hyllan för att aldrig 

mer öppnas. Och öppnas de någon gång konstateras det lite förvånat; Ja det där var ju 

riktigt bra!! Uppföljning och feedback under och efter kursgenomgång är nödvändigt 

för att nya kompetenser verkligen ska implementeras i den dagliga verksamheten. 
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Bilaga 1:  

Till… 

Hej… mina studier gör jag på Linnéuniversitetet i Växjö, ”Organisation & ledarskap”. 

Denna intervju är ett underlag för min kandidatuppsats som har temat ”Ledarutveck-

ling”.  Jag har valt detta ämne eftersom jag tycker det är intressant att studera frågor 

kring ledarutveckling nu och i framtiden. 

Vill informera dig redan här om de fyra forskningsetiska principerna. 

Informationskrav: Forskaren ska delge uppgiftslämnaren om de villkor som gäller 

för deras deltagande i forskningen. Informera om att deras deltagande är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta.    

Samtyckekrav: Forskaren ska inhämta uppgiftslämnarens samtycke.     

Konfidentialitetskrav: Uppgifter om alla som är med i undersökningen ska ges möj-

lighet till sekretess och personuppgifterna ska förvaras på ett sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. 

Nyttjandekrav: Uppgifter som är insamlad av enskilda personer får endast användas 

i forskningsändamål.  

Dessa fyra forskningsprinciper är viktiga för mig att följa och jag vill delge dig princi-

perna redan här och nu. Vid intervjun kommer vi att gå igenom principerna tillsam-

mans. Nästa sida finns intervjufrågorna som jag gärna önskar svar på utifrån ditt per-

spektiv. 

Tackar dig för att du tar dig tid för intervjun. 

Med vänliga hälsningar 

Annika Örtberg  
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Bilaga 2 Intervjufrågor: 

Här presenteras intervjufrågorna. De som är markerade med fet stil var utgångsfrågorna för 

intervjun. Därefter kom en del följdfrågor beroende på hur intervjun utföll sig. 

Den intervjuades bakgrund: Nuvarande arbetsuppgifter, Placering i organisationen, Bak-

grund, erfarenhet fån andra branscher, Organisationens karakteristika 

Övergripande strategier för ledarskaputveckling? Beskriv kortfattat organisationens syn 

och strategier för LU? Vem beslutar om/har inflytande på ledarutveckling (LU)?  Vilken typ 

av initiala diskussioner föregår besluten? Vilka bakomliggande mål motiverar beslutet av en 

LU?  Hur analyserar ni vilken typ av ledarskap som behövs nu och i framtiden? Hur imple-

menterar ni en LU i organisationen? Strategi vid rekrytering av ledare (intern-externt, mång-

fald, kravbild)  

 

Vad och vilka faktorer styr innehållet i ledarutvecklingen? Vilka faktorer är det som styr 

innehållet av LU? (Kultur, utbildare, verksamhetsmål, individuella behov, medarbetare, 

forskning,) Hur analyserar ni vilken typ av ledarskap som behöv för vilka ledare?  

 

Hur studerar ni andra inom ert arbetsområde? Eller studerar ni utanför ert fält?  

Hur studerar ni andra organisationer i ert fält/arbetsområde av LU? Hur gör ert 

fält/arbetsområde när de gäller valet av LU? Hur får ni influenser eller andra länders tankar 

om ledarutveckling? 

Hur planera ni framtiden av ledarskapets utveckling?  Vilka utmaningar ser ni i ledarrol-

len i framtiden? Hur ser ni på ledarens roll i framtiden? Hur kan det då se ut i framtiden när 

det gäller LU? Hur ser ni på delat ledarskap? Är det med i utvecklingspaketet för ledaren? 

Vad skulle hända om inte chefer gick ledarskapsutbildning? Hur ställer ni er till att inte 

utbilda chefer alls? Vad skulle hända? Andra metoder för att skapa ledarkompetens 

 

Hur ser du på ledarskaputveckling förr och idag?  Vilka likheter eller olikheter ser du? 

 

Hur ser ledarutvecklingen ut i framtiden om du tänker okonventionellt? 
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Bilaga 3 Intervju med ledarutvecklingskonsult 

Jag jobbar med ledarfrågor på olika nivåer. Mest längre program över tid där jag som mentor 

följer deltagaren i sin vardag. Jag har ca 20 års ledarerfarenhet från 4 olika branscher och ser 

det som en tydlig kompetens att ha varit verksam inom olika branscher och kulturer 

Vad och vilka faktorer styr innehållet i ledarutvecklingen? 

Jag har under åren sett betydelsen av ett bra ledarskap med egna ögon och likaså vilka skador 

som kan uppkomma via dåligt ledarskap. Kom ihåg att den enskilt största orsaken till varför 

man säger upp sig från en anställning är missnöje med chefen. Ledarutveckling är en fram-

gångsfaktor om den genomförs och FÖLJS UPP på rätt sätt. Många är de kurspärmar som 

sätts in i hyllan för att aldrig mer öppnas. Och öppnas dom någon gång så konstateras det lite 

förvånat; Ja det där var ju riktigt bra!! Uppföljning och feedback under och efter kursgenom-

gång är nödvändigt för att nya kompetenser verkligen ska implementeras i den dagliga verk-

samheten.  

Organisationer utbildar sina ledare kontinuerligt av många olika anledningar. En anledning är 

att många nya chefer/ledare inte har någon utbildning alls i att leda människor. En annan är att 

ledarutvecklingen är ett sätt att framstå som en intressant arbetsgivare och därmed underlättas 

rekryteringen. Självklart ska en ledare bygga relationer med sina medarbetare så att man kän-

ner inspiration och motivation i sitt dagliga arbete. Men också skapa tydlighet och transparens 

i besluten och sitt agerande. 

Jag kommer i kontakt med organisationer som säger: utveckla våra chefer efter senaste forsk-

ning och nyaste pedagogiska metoderna. Ja självklart brukar jag svara. Bara jag vet: 

  vem de är (personlighet) 

 vad de kan (kompetens) 

 vad de ska uppnå (verksamhetsmål) 

 vilka de ska leda och deras åsikter (medarbetarna) 

 i vilken miljö de ska verkar/ska verka i (kultur, värderingar) 

Således ska en ledarutveckling alltid anpassas efter individ, medarbetare och verksamhetens 

kontext. En ledarutveckling ska ju dessutom starta INNAN de börjar som chef/ledare. Allde-

les för få organisationer jobbar med effektiva försörjningsprogram av ledare.  Definiera ta-

langerna och förbereda dom för ett chef/ledarskap så länge rekryteringar sker internt. Detta 
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gäller oavsett ledarnivå.  I vilka yrken får man en 2+2 dagars grundkurs efter man påbörjat sin 

anställning? 

Fortfarande ses chef/ledare i många organisationer som en befordran för tidigare insatser oav-

sett duglighet i ledarrollen. Därför är det oerhört viktigt att definiera chef/ledarrollen. Är det 

en slutstation på karriärvägen eller starten på en ny resa?  

 

Hur studerar ni andra inom ert arbetsområde? Eller studerar ni utanför ert fält?  

Nästan alla influenser inom ledarskap utifrån kommer från Nordamerika. Större organisatio-

ner följer varandra och ofta är uppläggen snarlika. För egen del ser jag en likriktning i större 

organisationer och i mindre organisationer blir den ekonomiska verkligheten avgörande för 

satsningar på ledares utveckling. Lite synd, eftersom det i tuffa ekonomiska tider verkligen 

behövs ett bra ledarskap för att överleva. 

Hur planera ni framtiden av ledarskapets utveckling?  

En ökad globalisering medför nya kulturer, mångfald, nya affärsmodeller, politiska beslut, 

förändrade miljökrav, ökad individualism, ändrade drivkrafter mm, ställer allt större krav på 

ledaren i framtiden. Komplexiteten ökar och med den större krav på helhetssyn och nog-

grannhet i valet av ledarutveckling. Ledarens roll kommer att diversifieras efter organisatio-

nens struktur. Kanske får vi relativt självständiga och målstyrda grupper som leds av en ”pre-

dikant” och en ”kontrollant”. Tendensen på kortare sikt är en delvis återgång till det auktoritä-

ra ledarskapet. 

 

Vad skulle hända om inte chefer gick ledarskapsutbildning? 

Hur än framtiden ser ut så kommer det att finnas ledare i någon form. Slutar man att utveckla 

och anpassa deras kompetens så dör man till slut. Riv pyramiderna basunerade Janne Carlsson 

på SAS ut på 80-talet. Följden blev att organisationerna plattades till och avstånd ledare -

medarbetare blev utdraget som ett gummiband med en vådlig effekt när rekylen kom. En 

mängd subkulturer uppstod. Framtidens slogan kommer att än tydligare vara: Riv murarna, 

vidga nätverken, släpp kunskapssmittan loss.  

Ledarutvecklingen kommer med stor sannolikhet att följa andra trender i samhället. Tekniken 

och spelvärlden kanske får tag i detta guldägg och börjar utveckla nätbaserad kompetensöver-

föring via ledarspel och ledarsimulatorer. 
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Bilaga 4: Tabellersammanställning av webb enkäten 

Tabell 1  Totalt 

Kön? Procent 

Man 57 % 

Kvinna 43 % 

Totalt 100 % 

  

  
Tabell 2  Totalt 

Din ålder? Procent 

< 30 år 4 % 

30-50 år 59 % 

> 50 år 37 % 

Totalt 100 % 

  

  
Tabell 3  Totalt 

Antal år som chef/ledare? Procent 

< 2 år 9 % 

2-5 år 23 % 

5-15 år 41 % 

>15 år 27 % 

Totalt 100 % 
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 Tabell 4 Totalt 

Inom vilken sektor är du idag verksam? Procent 

Statlig verksamhet 11 % 

Kommunal verksamhet 26 % 

Landstinget 8 % 

Privat företag 45 % 

Intresseorganisation 11 % 

Totalt 100 % 

  

  
 Tabell 5 Totalt 

Genomförde du någon form av ledarutveck-
ling INNAN du tillträdde ditt första jobb 

som chef/ledare? 
Procent 

Ja, jag genomförde en längre förberedande 
ledarutbildning >3 månader 

9 % 

Ja, jag genomförde enstaka kurser inom 
ledarskap 

36 % 

Ja, jag genomförde ledarutbildningar inom 
ideell regi (inom föreningsliv etc.) 

17 % 

Nej jag genomgick min första 
chef/ledarkurs EFTER jag påbörjat mitt 
första uppdrag som chef/ledare 

47 % 

Totalt 109 % 

 
Fler än ett svar möjliga på denna fråga 
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Tabell 6  Totalt 

I vilken utsträckning har du kunnat påverka 
INNEHÅLLET i de ledarutbildningar som du 

genomfört? 
Procent 

Inget alls 20 % 

Enstaka detaljer 37 % 

Vissa delar 35 % 

En hel del 8 % 

Mycket 0 % 

Allt 0 % 

Totalt 100 % 

   
 
 

 
 Tabell 7 Totalt 

Har du vid något tillfälle genomgått en le-
darutbildning som du redan haft god kom-

petens inom? 
Procent 

Ja, vid ett flertal tillfällen 33 % 

Ja, vid något enstaka tillfälle 56 % 

Nej, aldrig 11 % 

Totalt 100 % 
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Tabell 8  Totalt 

Har du någon gång genomgått en ledarut-
bildning som HELT anpassats efter dina 

individuella kompetensbehov? 
Procent 

Ja, vid ett flertal tillfällen 3 % 

Ja, någon enstaka gång 33 % 

Nej, aldrig 64 % 

Totalt 100 % 

   
 

 
 Tabell 9 Totalt 

I vilken omfattning följer din organisation 
upp att syftet och målen med ledarutveck-

lingen uppfylls? 
Procent 

Ingen mer ingående uppföljning. Man utgår 
ifrån att kunskapen används i verksamhe-
ten. 

47 % 

Uppföljning sker av närmaste chef vid av-
slutad kurs 

46 % 

Uppföljning och avstämning av måluppfyl-
lelse sker vid flera tillfällen efter kurs, så att 
utveckling/förbättring verkligen sker 

7 % 

Totalt 100 % 
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Tabell 10  Totalt 

Har du tillgång till extern mentor eller 
coach som stöd i ditt ledarskap? 

Procent 

Ja, på regelbunden basis 8 % 

Ja, vid enstaka tillfällen 26 % 

Nej, men skulle uppskatta den möjligheten 41 % 

Nej 25 % 

Totalt 100 % 

 
 

 

  
Tabell 11  Totalt 

Har din organisation någon uttalad strategi 
för ledarutveckling? 

Procent 

Ja, det finns en uttalad strategi för hur le-
darutvecklingen ska ske på olika nivåer. 

38 % 

Ja, jag tro att det finns men är inte riktigt 
säker på vad den innebär 

37 % 

Nej, ingen strategi som jag känner till 25 % 

Totalt 100 % 

  
 

 

Här följer de frågor som respondenterna kunnat skriva fritext: 

Beskriv kortfattat hur du ÖNSKAR att framtidens ledarutveckling ska vara konstrue-

rad för att känna trygghet, kompetens och trivsel i din roll som chef/ledare? 

 Anpassat efter mina föreutsättningar och organisationens mål på ett mycket tydligare sätt, 

samt att ha tillgång till mentorskap regelbundet 

 Att vara flexibel 

 ta hänsyn till vad chefen ska utföra 

 Utgår från medarbetarnas krav 

 Baserad på individens förmågor samt vilken befattning individens skall verka i 

 Att jag får stöd i vardagen 

 Den ska starka mina självinsikter och självförtroende 
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 Mer konkreta övningar i coachande ledarskap, mindre teori. Korta men flera 

återkommande utbildningstillfällen med avstämning och uppföljning efter några månaders 

'praktik' samt mentorsprogram som en självklar del av ledarskapsutbildningen. Efterlyser 

även pass i arbetsrätt! 

 BPM modellen 

 Individuellt anpassad 

 Mer inriktad på det personliga ledarskapet, så att ledare känner sig trygga med sig själva 

och därmed i sin roll som chef. Förståelse för vad kommunikation är och då inte enbart 

lära sig vad en kommunikatiosmodell är utan verkligen testa vad som fungerar. Kunskap 

om vad förändring innebär.  / Förståelse för transperensens nytta i en organisation - att 

genomskinlighet ökar engagemang och lust att bidra, samt ger förståelse för helheten i ett 

företag/organisation.  / Tror även att det behövs utveckling av HR för att ledarutveckling 

ska bli lyckosam. Om inte HR har bra personligt ledarskap och förståelse för 

kommunikationens betydelse spelar det ganska liten roll om ledarna har motsvarande 

kunskap.  / Ordentlig genomgång av företagets/organisationens värdeord så att jag vet vad 

de innebär och kan ta ställning till om de stämmer överens med mina värderingar. 

 Det finns starka bevis för att kulturledarskap har goda effekter. 

 Mer helhet, hur vi människor påverkar och kan påverkar varandra, mindre resultatinriktad. 

 en tydlighet mellan relation, omvärld och resultat 

 Tid är alltid största problemet. Man bör inte ha större grupper än 10-12 att leda om 

ledarskapet ska kunna vara kvalitativ. Alla chefer behöver också ha tid med SIN chef, inte 

bara vid problemsituationer. Utomstående mentor för ledarskapet är inte lösning på allt, 

man behöver ha möjlighet att regelbundet stämma av med chefen utifrån uppdraget. 

 På min nivå vill jag att högre chefsutbildning ska anpassas efter mina behov och att jag är 

en aktiv del av att diskutera hur upplägget ska ske 

 Kontinuerlig, följas upp, stödjande i stället för granskande 

 Vore bra med mer direkt återkoppling inom min verksamhet så jag vet vad som förväntas 

bli uppfyllt och att resultat sedan följs upp. 

 Tid att få ta del av de som redan är duktiga. Mentorskap från duktiga chefer/ledare till 

yngre. Mer en form av lärlingssystem i vardagen isf intensiva kurser. Möjlighet att få 

utveckla en del i taget med uppföljning i sin egen verksamhet i stället för att förlora 

översikten i massor som ska förändras efter en kurs. 

 Handledare/mentor som Kontinuerligt har handledning och återkoppling. Bättre feedback 

i org och nätverk för ledare att träffa andra ledare och "bolla" idéer och probl 

 Jag vill lära mig att kunna avgöra en persons personlighet för att genom det leda den 

personen på just den personens villkor. I syfte att uppnå bästa möjliga resultat med gott 

humör och hög energinivå hos individen. 

 Mentorbaserad är ingen dum idé. 

 Gärna att högre chefer går samma utbildning så de kan cotcha en som chef på samma 

nivå. 

 Utvecklad utifrån personligheten och dess förutsättningar 

 Mer individuellt anpassad 

 Universitetsutbildningar som hjälper mig att tänka. 

 Utbildning som baseras på konflikthantering, coachande ledarskap samt 

produktionsledning 

 Tror på en bas av ledarskapsutbildning som sedan byggs på med extern coachning och 

uppföljning av extern partner ihop med egna ledningsgruppen (lite beroende på 

befattning) 
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 Stort inslag av övningar kring självinsiktoch grundläggande värderingar som bas för 

tryggt personligt ledarskap. / Gärna i annorlunda miljö ( lantgård, kloster etc) med inslag 

av föreläsare inom medicin, politik,filosofi och existentiella frågor typ präster,forskare, 

läkare etc. 

 Självförtroende 

 Att utbilda utanför "boxen" 

 att man har tid att gå igenom den på hemmaplan 

 att man har fler att bolla med under och efter utbildning 

 ge mig verktyg så jag känner självsäkerhet 

 Ledarutveckling bör vara individanpassad och långsiktig samt tilldela ett mentorskap i 

någon form. Ledarskapsutbildning bör formas utefter fölrutsättningar och behov. Som jag 

ser det är en utbildning inte det största behovet för ledare utan snarare 

beteendevetande/förståelse och egeninsikt. 

 Enligt min mening behöver chefer idag mycket mer utbildning i arbetsrätt och ekonomi. 

Många chefer blir osäkra och gör omedvetet fel när de inte kan arbetsrätten. 

 Hoppas verkligen att den personliga utvecklingen sätts i fokus ännu mera 

 få mer kunskap om olika personligheter och hur man kommunicerar med dom 

 Den ska vara skräddarsydd för dig och din verksamhet. Du ska ha ett kontinuerligt stöd 

och befogenheter i nivå med ditt ansvar 

 att den ger mig kunskap som ger mig självförtroende 

 Baserad på individernas kompetensnivå och faktisk situation. 

 måste vara individanpassad både för individen men även för organisationen/sektorn 

organisationen verkar i 

 Bort med alla föreläsningar och power points! / Bort med alla experter som talar om vad 

som är bra och dåligt. / Bort med alla akademiska forskningsrön om de inte är praktisk 

applicerbara! / Bort med alla quick-fix kurser där man på två dagar täcker in vad en bra 

kurs behöver sex dagar på sig för att åstadkomma. / Inse att det tar TID att tränga ner i 

grupprocesser (som är en ledares vardag) och för att förstå dem måste man UPPLEVA 

dem. / Ge mer träning i kurserna. Att HÖRA någon berätta om hur man ger bra feedback 

ger inte på långt när samma förståelse och chans till att sedan komma hem och praktisera 

det som om man själv fått gott om tid att öva det på en kurs. 

 Situations anpassat ledarskap 

 Att få befogenheter och tydliga ramar 

 coaching och kurser som är mer flexibla och utgår från individers enskilda behov 

 Mycket övning, tydliga upplevelser, tid för reflektion mellan lektioner/möten. en lyhörd 

lärare som anpassar innehåll utifrån individ. Mer kunskaper om olika 

kommunikationsstilar. 

 Ja..för att klara av framtidens ledarskap så måste det innehålla en stor mängg interaktion 

mellan ledning-chefer-medarbetare och en nyanserad syn på sig själv som ledare 

 att få chans till löpande uppföljnngar   oftare än nu.. 

 att man får tid att utvecklas 

 att känna trygghet i min funktion 

 Att få tid att använda sig av nya verktyg som man får på kurserna 

 för egen del anser jag det viktigt att man får utrymme i sitt ledarskap. Med det menar jag 

att man får tid att reflektera och analysera sin egen insats 

 mer tid för samtal kollegor emellan 

 att få växa in i rollen. Kanske mera utbildning före man blir chef 

 att undvika att få skygglappar är viktigt och därför bör nätverken bli mer omfattande 
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 mer anpassad efter min kompetens och förutsättningar 

 Jag tycker man borde förbredas bättre för uppdraget som ledare. Nu kastas man ofta rätt in 

i en ny roll som är svår att lära sig, med förväntningarna finns där från dag 1 

 Vill ha tillgång till en coach som kan stötta och puffa på mig när jag blir insnöad 

 ja..mer stöttning från externa mentorer skulle jag vilja ha 

 hela tiden ha möjlighet att träna på sitt ledarskap 

 att utvecklas 

 mer coackande inriktning 

 bli bättre på all form av kommunikation 

 Jag tror man lär sig mycket av att vara chef ledare om man skaffar sig insikter om sig 

själv. Först då tror jag att man kan leda andra på ett konstruktivt och utvecklande sätt. 

Dessutom måste man vara duktig på kommunikation till olika personligheter 

 Inriktad på eget handlande och engagerade förbättringar, erfarenhetsutbyte, samt modeller 

för resultatuppföljning 

 Fokus på att ledarskapet utgår från din egen trygghet i dig själv. / Coachande/utvecklande 

angreppssätt på individnivå. 

 

 

Vilka är de största utmaningarna i framtidens ledarskap som du ser det? 

 Att kombinera ett tydligt ledarskap  med tydliga beslut, värderingar och regler med ett 

stöttande coachande och motiveraande ledarskap i en miljö av mångkulturell verksamhet 

med stora krav på anpassningsförmåga 

 Att kunna vara transparent 

 Coacha 

 Att själv inse att vad DU som ledare tycker och tänker inte spelar någon roll utan vad dina 

underställda tycker och tänker skall vara din utgångspunkt, din "spelplan". 

 Kunna vara tydlig 

 Att få den unga generationen effektiv och ansvarskännande 

 Genom att ha insikt hur människan fungerar och reagerar. 

 Möta den yngre generationen. Svårighet att rekrytera rätt kompetenser 

 Att verkligen förstå människors reaktioner i förändringstider. Och hur man leder 

människor då. I grunden är det exakt samma saker som fungerar i "vanliga" tider, det är 

bara det att det blir mer accentuerat när det är förändringstider.  / Att kunna behålla mitt 

eget jag. Stora krav på mig som ledare utmanar mitt ego, vilket kan innebära att jag ibland 

inte vet vem jag är, vad jag drivs av och vilka värderingar jag egentligen har. Skulle jag 

dessutom inte vara medveten om denna risk, så är det ju ännu större risk... / I och med att 

alltfler företag/organisationer drivs med stöd av värdeord gäller det att arbeta på de företag 

vars värdeord passar överens med ens egna värderingar.  / Att orka. Kraven är enorma på 

dagens ledare och lär säkert inte minska framöver. Kunna sätta gränser mellan jobb och 

annat i livet. Kravet att alltid vara tillgänglig tror jag kommer bryta ner många ledare. / 

Jag tror att delat ledarskap kan vara en framtida lösning. Ledarskap idag är komplext och 

kräver så mycket att det kan vara mindre lätt för en enda person att fylla ledarrollen. 

 Samma som alltid. Se och stötta människor, berömma och skapa trygghet. Få människor 

att växa och känna glädje. 

 Hur vi kommer vidare med att se till så vi INTE får mer psykisk ohälsa, rätt  man på rätt 

plats, se värdet i varje människa. 

 att kunna möta krav från alla intressegrupper i en allt snabbare takt 



    

70 
 

 Vi uppmanas att  ha mod och vara kreativa men struktur och uppdrag är samtidigt a och o. 

Att vara kreativ och tänka utanför boxen kan rentav bli till en belastning. Vill man ha 

förändring för man sköta det själv, typ. Hela organisationen måste ha en strategi där 

kreativitet tillåts. Det måste vara uttalat och sanktionerat hela vägen. 

 Att alla chefer/ledare på arbetsplatsen har ett coachande förhållningssätt. Vad ett 

coachande förhållningssätt innebär ska tydligt framgå i chefsstrategin vill man inte ställa 

upp på detta ska man inte få/alternativt behålla sin chefsbefattning. 

 Anpassad efter individen. 

 Leda i förändring blir mer en konstant vardag. Omorganisation, nya uppgifter, nya system, 

nya motparter. Det kräver att man förstår mer om vad som händer i gruppen och hur man 

kan kommunicera genom delarna av processen. 

 Att skapa förutsättningar att mötas som människor i samtal och möten. Förutsättningar för 

att leda människor i form av tidsresurser. Tydliga resultatkrav och lämpliga 

uppföljningsmetoder för varje enskild verkssamhet. 

 Göra det man ska göra som ledare och inte alla andras uppgifter oxå, lita på anställda och 

släppa egenkontroll, delegera uppgifter. Följa med sin samtid och utv 

 Gränserna mellan chef och medarbetare suddas ut i och med att medarbetare involveras i 

allt högre grad i planering och att styra sina egna mål. Aningens knepig sits att leda och 
styra mot verksamhetsmål utan att trampa medarbetarens självupplevda rätt till 

involvering på tårna. 

 Att ha koll på alla lagar man skall följa. Att få tag i kompetent personal. 

 Att hitta kompetent personal som stannar. Idag vet medarbetarna sitt värde. Tex sem vik 

som inte kunde säga om de ville ha jobbet, de ville invänta det bästa erbjudandet. 

 Att orka med alla krav som ställs och ändå må bra 

 att under allt stramare ekonomiska ramar göra allt mer 

 Att få med sig medarbetarna och att få dem att förändra sina arbetssätt så snabbt som 

omvärldens krav kräver. 

 Att som chef kunna följa med i utvecklingen samt att kunna: / -Vara nyfiken på 

omgivningen,  / -Se och bekräfta människan, / -Våga lite mer än man tror att man vågar,  / 

-Dela "makt" och våga delegera  / -Anställa "kloka/smarta människor" med rätt attityd  / -

Värdesätta olikheten i människan  / -Vara äkta och närvarande  / -Våga utgå från sig själv 

samt att "le och säg hej"  / För att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv! 

 Motivera medarbetarna att göra ett riktigt bra jobb så att man får en fördel vs. 

konkurrenter. 

 Ledare som vågar ifrågasätta och tolka organisationens utmaningar och krav. / Ledare som 

vågar inse att de behöver tycka om sig själva och sina medarbetare och vara ärliga. 

 Att kunna motivera 

 Hantera en geografiskt spridd och mer digital arbetsstyrka. Våga ställa hårda krav utan att 

uppfattas som auktoritär. 

 Inspirera folk att ta ansvar och känna glädje 

 att kunna får allt färre att göra samma jobb 

 bli bättre beteendevetare 

 Att anpassa ledarskapet till Nya generationer uppväxta med nya värderingar och insikter. 

Generationsväxlingar och förändrade beteenden hos människan. 

 Som jag ser det behöver medarbetarna lyftas genom mer eget ansvar för olika 

arbetsuppgifter. De får visa att de kan och vill och jobbet blir mer stimulerande. Chefer 

bör satsa på att hitta kompetenser hos en bredare del av  sin personalgrupp istället för att 

hitta mycket kompetens hos ett litet fåtal som lyfts och belönas. Alla vill göra ett bra jobb, 

men vägen till målet kan se annorlunda ut än vad chefen planerat. Jag tror att de yngre 
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generationerna, precis som de äldre kommer att göra ett bra jobb och rättar in sig i leden. 

Men de kommer att vara mer ifrågasättande och vilja gå mer egna vägar. Resultatet 

kommer dock bli lika bra som tidigare. 

 att få ett tydligt stöd så att man kan jobba inom rimliga gränser utan att bli utbränd 

 att känna att man faktiskt klarar av sitt ledarskap 

 Dom är många. Framförallt att ROLLEN ledare blir moderniserad och anpassad efter en 

förnyelsetakt som troligen blir än större 

 allt nytt som kommer. i teknisk utveckling etc 

 Att hinna med, att attrahera och behålla specifik kompetens, att jobba mindre med 

administrationen runt omkring och istället lägga tid på individen. 

 Att förespråkarna för det "gamla" ledarskapet inte har förståelse för det "nya" ledarskapet 

vilket ger upphov till konflikter på flera plan inom företagen. 

 att hantera förändringar i marknaden och tekniken samt inte minst värderingsskiften bland 

medarbetare 

 Att dagens kärva ekonomi medför att de mjuka delarna av ledarskapet sätts på undantag. 

 Informationsflödet , subjektivitet 

 Att ledning en lyssnar 

 ledarroll som coach för medarbetare, individ- och situationsanpassad 

 Att tydlighet betyder samma sak för mig och mina medarbetare. / Att skapa positiva 

attityder, få personer att förstå att gnäll föder gnäll, och detsamma med glädje. / Att 

positivitet är lönsamt på individ och organisatorisk nivå. 

 Tt med allt mindre tid lära sig att förstå sina medarbetares och gruppens funktioner. 

 att hantera stress från både mig själv och personalen 

 beteendefrågor   förstå sin personal  motivera 

 svårt att svara på 

 Att hinna med allt. Att inte stressas sönder 

 Att motivera nya generationer. Det är redan idag en tydlig skillnad mellan yngre och äldre 

 det blir allt svårare att vara ledare på grund av en ständig förnyelse 

 att få arbetet gjort under allt mindre resurser 

 en lång rad, men det viktigaste är nog att förstå sin omgivning rätt och lämna gamla 

ledartraditioner 

 ser med viss oro an på framtiden. Mycket sker och mycket förnyelse för förnyelsens skull 

verkar det ibland som 

 förändring förnyelse......tills man kört varvet 360 grader 

 att få människor som vill vara chef. Där har vi en stor utmaning. Som chef är timlönen 

oftast sämre 

 kunna motivera olika människor med olika kulturell bakgrund 

 ta hand om medarbetare på ett hälsosamt sätt 

 kan inte svara på detta 

 att bli bättre på att lyssna och förstå medarbetarna i olika lägen. 

 allt tydligare krav med allt mindre resurser 

 det finns en mängd olika utmaningar. Framförallt att ha förmåga att se vikten av den 

mänskliga resursen 

 Att inte tappa engagemanget i verksamheten, finns med där det händer på riktigt. Vara en 

förbild i värderingarna. Enheterna blir för stora för att kunna göra detta, vilket gör att 

denna del måste bli tydligare och få mer tillåtelse. Inte bara fokus på resultat och ekonomi. 

 Tid till att ta hand om medarbetarna. / Förståelse för att människor är olika och behöver 

synas/ledas för att prestera bra, trivas och utvecklas. 


