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Abstrakt  
Denna C-uppsats i sociologi har som syfte att problematisera användandet av ett 

ledarstödsprogram som en del av ett förändringsprojekt. Problematiseringen utgår ifrån fem 

kommunledares upplevelser av ett ledarstödsprogram med ett genomgående genusperspektiv. 

En kvalitativ metod har använts och datainsamling har skett genom semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet från intervjuerna visar att ledarna upplever en hel del hinder med att 

återföra den kunskap de har förvärvat under programmet till sina verksamheter. Med hjälp av 

relevant teoribildning om ledarskap, genus, organisation och förändringsarbete analyseras 

ledarnas upplevelser. Genom analys och diskussion framkommer det av denna studie att det är 

problematiskt att sätta ett likhetstecken mellan en utvecklad ledare och en utvecklad 

organisation, eftersom detta likhetstecken tycks ha sitt ursprung i en idealiserad bild av ledare 

och ledarskap som är svår att i verkligheten leva upp till. 

 

Nyckelord: Ledarskap, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, genus i organisationer 

 

 

Abstract  
This thesis in sociology aims to problematize the use of a management support program as 

part of a change project. The problematization is based on five municipal leaders' experiences 

of a management support program with a consistent gender perspective. A qualitative 

approach was used and data collection occurred through semi-structured interviews. The 

results from the interviews show that the leaders are experiencing a lot of obstacles in 

returning the knowledge they have acquired during the program to their organizations. Using 

relevant theories about leadership, gender, organization and change management the leaders 

experiences are analyzed. Through analysis and discussion it becomes clear from this study 

that it is problematic to put an equal sign between a developed leader and a developed 

organization, as this equal sign seems to have originated in an idealized image of leaders and 

leadership that is difficult to actually live up to. 

 

Keywords: Leadership, leadership development, organizational development, gender in 

organizations 
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1. Problembeskrivning  

Ledarskap är idag något av det mest populära att ta upp när man talar om vad som gör en 

organisation framgångsrik (Alvesson och Sveningsson, 2010:14). Det finns de som säger att 

ledarskap direkt påverkar en organisations effektivitet och framgång. Man menar då att ett bra 

ledarskap skapar en framgångsrik organisation, medan ett dåligt ledarskap får direkt negativa 

konsekvenser för hela organisationen (Hogan & Kaiser, 2005). Intresset för att utveckla ledare 

är därmed stort, vilket inte minst märks genom att många organisationer investerar allt mer 

resurser i olika typer av ledarskapsutvecklingsprogram (Bilhuber-Galli & Müller-Stewens, 

2011 & Day, 2001). På senare tid har dessa utbildningar kommit att skifta fokus från 

utveckling av främst individuella egenskaper hos ledare, till att man nu även ser det som en 

utvecklingsmöjlighet som ska gynna hela organisationen (Leonard & Goff, 2003). För att se 

ledarskapsutvecklingens popularitet räcker det egentligen med en sökning på Google på 

relaterade begrepp. Man får på så vis fram mängder av ledarskapsutvecklingsprogram, kurser 

och liknande som ofta lovar olika former av positiva effekter både för person och 

organisation. Enligt Alvesson (2009:128) ses utbildning av ledare många gånger som ett 

lösningsförslag på alla möjliga typer av organisatoriska problem, särskilt inom den offentliga 

sektorn. Det man hoppas på när man sätter in utbildningsinsatser och liknande är att den nya 

kunskapen ska översättas till organisatorisk handling, men det finns forskning som visar på att 

ledarskapsutveckling ofta är ineffektivt när det handlar om att förändra organisatoriska 

arbetssätt, oavsett hur innehållet ser ut, hur utbildningarna är upplagda eller hur ofta de sker 

(Pfeffer & Sutton, 1999). Vår studie bidrar med en problematisering av ledarstödsprogram, 

vilket vi menar är någonting angeläget utifrån hur man idag ser på ledarskap och användandet 

av ledarstödsprogram som en åtgärd för att utveckla organisationer. Den aktuella 

problematiseringen utgår från några kommunledares upplevelser och erfarenheter från ett 

ledarstödsprogram.  
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2. Bakgrund till projektet i Krokoms kommun 

Vår studie har sin utgångspunkt i ett projekt som genomförts i Krokoms kommun, Jämtlands 

län. En del i projektet bestod av ett ledarstödsprogram som vi sammanfattat huvuddragen i 

nedan. Mer om själva ledarstödsprogrammet återfinns i resultat och analysdelen där ledarnas 

egna beskrivningar presenteras.  

 

  

2.1 ”Pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands län”  

Krokoms kommun har varit en av de kommuner i landet med de högsta sjuktalen bland sina 

anställda. Projektet i kommunen har haft som syfte att utveckla metoder och processer för en 

verksamhetsnära företagshälsovård med ett genusperspektiv. Genusperspektivet har 

genomgående varit i fokus i alla delar av projektet. Genom att arbeta med ett genusperspektiv 

ville man minska skillnaderna mellan kvinnor och män när det handlar om sjukskrivningar. 

Den tydliga tendensen som man har sett i Krokom är att andelen sjukskrivna kvinnor är högre 

än andelen män. Dessutom är kvinnorna i genomsnitt sjukskrivna längre än männen (Sjöstedt-

Landén & Olofsdotter, 2013:159-163). Genom projektets gång har man haft för avsikt att 

utveckla processer och arbetsformer som möjliggör en optimal återgång i arbete för 

långtidssjukskrivna samt att på sikt förhindra nya långtidssjukskrivningar i framtiden. En del i 

förändringsprojektet bestod av ett gediget ledarstödsprogram som pågick under arton 

månader, mellan 2009 och 2011, där drygt sextio chefer deltog. Målet med programmet var 

att ”ge chefer ökad medvetenhet kring och tillgång till det egna ledarskapet och dess påverkan 

på medarbetares hälsa och verksamheten”. För att detta projekt skulle få en långsiktig verkan, 

så menade man att det är en förutsättning att chefer med personalansvar får ledarstöd och 

coachning för att bidra till en förbättring i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Ledarna antas 

dessutom spela en viktig roll i och med att de skapar förutsättningar för en god 

kommunikation och samverkan mellan olika parter i hälsofrämjande åtgärder (Sjöstedt-

Landén & Olofsdotter, 2014).   
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att belysa och problematisera kommunledares upplevelser och 

erfarenheter av ett ledarstödsprogram som de har deltagit i.  

• Vilka är ledarnas upplevelser och erfarenheter av att återföra kunskap till sina 

organisationer efter att ha genomgått ett ledarstödsprogram? 

• Hur tycker ledarna att de kan använda ny kunskap för att utveckla organisationen? 

• Vilka utmaningar, svårigheter och eventuella hinder upplever ledarna att de stöter på 

när det handlar om att implementera nya arbetssätt och liknande?  
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4. Relevant teoribildning  

Efter en presentation av tidigare forskning har vi valt att dela upp den resterande teoridelen i 

fyra olika avsnitt, som alla innehåller relevanta begrepp för denna studie. De teorier och 

begrepp som vi presenterar nedan använder vi oss sedan av när vi analyserar resultaten.  

 

 

4.1 Tidigare forskning om ledarskapsutveckling 

Forskning om ledarskapsutveckling har en relativt kort historia och det är först de senaste 10-

15 åren som intresset har varit stort för att studera detta. Man har studerat 

ledarskapsutveckling inom flera olika forskningsfält, så som sociologi, psykologi och 

företagsekonomi, vilket har gjort att den tidigare forskning som presenteras här kommer ifrån 

flera olika forskningsfält. Detta visar på fenomenets bredd och komplexitet. Den forskning 

som vi presenterar här är sedan vår utgångspunkt för en sociologisk problematisering av 

ledarskapsutveckling.  

 

Historiskt sett har intresset riktats mot ledarskapsforskning och särskilt olika 

ledarskapsteorier, vilket har resulterat i att det finns en utbredd missuppfattning om att om 

man bara lyckas identifiera och komma överens om den “korrekta” ledarskapsteorin och lära 

ut beteenden i enlighet med denna, så skulle sedan utvecklingen av ledare följa automatiskt. 

Forskning om ledarskapsutveckling har kommit fram till att detta är en förenklad syn och att 

ledarskapsutveckling är ett komplext fenomen med många olika dimensioner, vilket gör det 

svårt att hitta samstämmiga och allmänna definitioner som ger en tydlig bild av vad 

ledarskapsutveckling är och bör vara (Day et al., 2013). Ledarskap är någonting som alla 

organisationer bryr sig om och intresset ligger främst i hur man kan utveckla ledare och 

ledarskap så bra och effektivt som möjligt, därför är det föga förvånande att de flesta 

ledarutvecklingsprogram har som mål att förbättra ledares effektivitet (Bilhuber-Galli & 

Müller-Stewens, 2011). Det finns även forskning som försöker att höja 

ledarskapsutvecklingens effektivitet genom att ta fram praktiska riktlinjer för hur 

ledarskapsutveckling mest fördelaktigt ska gå till (Burgoyne & Turnbull-James, 2001). Day et 

al. (2013) menar däremot att forskningsområdet som behandlar ledarskapsutveckling 

fortfarande är relativt outvecklat, vilket innebär att det finns många möjligheter för forskare 

att upptäcka nya saker som skulle leda till en ökad förståelse för fenomenet. De menar även 
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att om man fortsätter att forska på detta så kommer det att leda till en utveckling av ledarskap 

som kommer att forma bättre organisationer.  

 

En viktig del i arbetet med att forma bättre organisationer är att synliggöra hur genus skapas 

och upprätthålls i organisationer. Att studera genusperspektiv i organisationer är något som 

har blivit allt vanligare och Acker (1990) konstaterar att genus är djupt inbäddat i både 

organisatoriska processer och teorier. Denna forskning belyser att organisationer idag 

genomsyras av en substruktur av könsskillnader som marginaliserar kvinnor och bidrar till att 

upprätthålla könssegregering och hierarkier som bygger på stereotypa föreställningar om kön. 

Genusforskare menar man att man genom forskning och teoretiserande måste fortsätta reda ut 

hur genus ligger till grund för hur vi organiserar oss. Detta för att i framtiden utrota 

framförallt kvinnors underordning i den organisatoriska världen. Ett annat tidigare 

forskningsprojekt har uppmärksammat och problematiserat hur ett genusperspektiv var en 

central del i ledarstödsprogrammet som vår studie utgår ifrån (Sjöstedt-Landén & Olofsdotter, 

2014).  

 

Något man kan se är att synen på ledarskapsutveckling har förändrats genom åren och fokus 

har skiftat från att det ska handla om en individuell utveckling av ledaren till att vara något 

som ses som en utvecklingsmöjlighet för hela organisationen (Leonard & Goff, 2003). Att 

ledarutvecklingsprogram ses som en organisatorisk utvecklingsmöjlighet gör att intresset även 

har ökat för att bland annat studera ledares kontext i samband med programmen. Något man 

har kommit fram till är att man många gånger glömmer bort i vilken situation som ledarskapet 

utövas när man utformar programmen, vilket man menar försvårar för ledaren att fungera på 

ett effektivt sätt i sin egen organisation (Fiedler & Macaulay, 1999).  

 

Enligt Alvesson och Sveningsson (2010) är det viktigt att man ställer frågan om hur man som 

ledare upplever hur det är att försöka leva upp till de krav och förväntningar som ställs på en 

utifrån dagens rådande ledarskapsideal. Vi anser också att det finns ett behov av att få höra 

ledarnas egna upplevelser och erfarenheter av hur kan vara att komma tillbaka från ett 

ledarutvecklingsprogram med syftet att leda till organisatorisk utveckling. Genom att 

analysera dessa upplevelser menar vi att man kan problematisera användandet av 

ledarstödsprogram som en förändringskraft i organisationer. 
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4.2 Dagens syn på ledare och ledarskap  

Vår utgångspunkt för denna studie är ledarnas upplevelser av det ledarstödsprogram som de 

har deltagit i och hur tiden efter detta har varit när de har kommit tillbaka till sina 

verksamheter. Med denna utgångspunkt så menar vi att en problematisering av 

ledarskapsutövande och synen på detta är något som bidrar till en problematisering av 

ledarskapsutveckling som fenomen.    

 

Det transformella ledarskapet har växt fram och blivit en populär syn på ledarskap. Burns 

(1978, se Alvesson & Sveningsson, 2010:30) kontrasterar transformellt ledarskap mot 

ledarskapsperspektivet som kallas transaktionellt ledarskap. Transaktionellt ledarskap kan 

sägas utgöra själva basen för effektivt ledarskap, där ledaren förväntas upprätthålla den 

dagliga driften av verksamheten. Transformellt ledarskap förknippas istället med ett 

överlägset ledarskap, där ledaren förväntas prestera utöver det vanliga. Den transformella 

ledaren ska inte bara upprätthålla den dagliga driften av sin verksamhet, utan dessutom 

ständigt förändra och utveckla den till det bättre. Transformellt ledarskap är ett brett begrepp 

som täcker många olika ledaraktiviteter, för att nämna några ska en transformell ledare skapa 

visioner, engagera, driva på utveckling och inge förtroende (Northouse, 2013:185-217).   

Det finns en idé om en distinktion mellan chefskap och ledarskap, då man kan säga att den 

transaktionella ledarens utövar ett chefskap och den transformella ledaren utövar “riktigt” 

ledarskap. Chefskap kan ses vara av mer traditionell administrativ karaktär som syftar till att 

vidmakthålla och kontrollera, medan ledarskap kan ses handla om inspirerande 

kommunikation och agerande förknippat med nyskapande och utveckling (Alvesson & 

Sveningsson, 2010:30-34). Att skilja mellan chef/chefskap och ledare/ledarskap är i teorin en 

relativt enkel uppgift, däremot är detta mycket svårare i praktiken. Detta beror på att de mer 

moderna begreppen ledare och ledarskap ofta har kommit att innebära att dessutom vara chef 

och bedriva mer traditionellt chefskap (Granberg, 2011:578). Även om transformellt 

ledarskap brukar förknippas med “stora ledare”, så har det även blivit så att chefer på olika 

nivåer i en organisation fått liknande förväntningar på sig (Alvesson & Sveningsson, 

2010:14).  

 

Intresset för medarbetarskap är relativt nytt inom forskningen och genom tiderna har 

medarbetare framställts som ett objekt för chefers ledarskap (Granberg, 2011:626). Nyberg 

(2008) menar till skillnad från detta att medarbetarna har ett starkt inflytande över ledaren, då 
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de tillsammans konstruerar förväntningar och liknande på ledaren som de sedan avgör om 

denne lever upp till eller inte.  

 

Vi har valt att ta upp det transformella ledarskapet på grund av att vi anser det ligga nära vad 

ledarna beskriver när de talar om ledare och ledarskap. I analysen liknar vi denna beskrivning 

med en idealbild för hur ledare är och förväntas vara. Vi har även för avsikt i vår analys att se 

om denna populära syn på ledarskap kan vara något som präglar hur ledarna ser på sig själva 

som ledare. Idealbilden av ledare och ledarskap är även något som skulle kunna påverka de 

förväntningar som läggs på ledarna särskilt i samband med ledarstödsprogram. Anledningen 

till att vi har valt att ta upp skillnader mellan chefskap och ledarskap i teoribildningen är för 

att vi menar att detta till viss del kan förklara en del av ledarnas upplevelser från sin vardag. 

Sedan kommer vi i analysen att diskutera kring ifall ledarnas arbete i vardagen kan liknas vid 

“chefskap” eller ett “riktigt ledarskap” och vad detta får för konsekvenser för dem.  

 

 

4.3 Genusperspektiv  

I vår studie är teorier om genus viktiga för att bättre förstå begreppet ledarskap, särskilt med 

tanke på att genusperspektivet var en integrerad del i det aktuella ledarstödsprogrammet. 

Genus är ett övergripande begrepp när det handlar om forskning om kön (Soidre, 2009:389). 

Det är inte helt enkelt att finna en tydlig definition av vad genus innebär. Connell (2009) 

hävdar att genus framförallt handlar om de sociala sammanhang där individer och grupper 

agerar inom. Den allmänna uppfattningen om genus är att det är en avspegling av de naturliga 

skillnaderna mellan manliga och kvinnliga kroppar. Genusbegreppet är däremot mycket mer 

än detta i form av en social struktur som kan sägas vara hur samhället förhåller sig till våra 

kroppar och hur det får konsekvenser för oss (Connell, 2009:25).  

 

Flertalet genusforskare talar om att könsstereotyper är kategoriseringar av individer där man 

tillskrivs olika karaktärsdrag utifrån vilket kön man tillhör (Cleveland, Stockdale & Murphy, 

2000). Kvinnlighet och manlighet förknippas ofta med något som är en del av vår identitet. 

Man blir påverkad av vilket kön man tillhör i princip hela tiden, i vilket sammanhang man än 

befinner sig, då det överallt finns förväntningar om vad som är typiskt manligt och vad som är 

typiskt kvinnligt (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:21). Typiskt manliga karaktärsdrag är 

sådant som att vara framåt, självsäker, dominant och ambitiös. Manlighet förknippas ofta med 

sådant som logiskt tänkande och ledarskap. Detta medan den kvinnliga stereotypen innefattar 
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karaktärsdrag som att vara känslosam, snäll, medkännande och generös. Kvinnor tillskrivs 

ofta en mer passiv roll än män (Eagly, 1987 & Martinsson, 2006:127). Trots att man har 

uppmärksammat könsstereotyper under en lång tid och många motsätter sig att dela in män 

och kvinnor i kategorier och tillskriva dem allmänna egenskaper, så det har visat sig att dessa 

inte alls är enkla att ändra på (Duehr & Bono, 2006). Könsstereotyper är något av det som ses 

som en direkt orsak till diskriminering i arbetslivet (Dovidio & Hebl, 2005).  

 

I en tidigare sociologisk studie om genus i organisationer konstaterade Acker (1990) att man i 

många organisationsstrukturer kan se att det finns en inbyggd manlig dominans. Detta döljs 

genom förkroppsligandet av arbetets natur och en uppfattning om vad en arbetande person är. 

Uppfattningen om den arbetande personen är förknippad med den manliga kroppen, vilket 

leder till en marginalisering av kvinnor i arbetslivet och upprätthåller könssegregering i 

organisationer. Även Holter (1992, se Soidre, 2009:390) konstaterar att arbetstagaren ses som 

en man och att det är det manliga som är det normala. Empirisk forskning och offentlig 

statistik har identifierat en tydlig könsarbetsdelning i arbetslivet. Populärt talar man om ett 

glastak och en glasvägg. Med glasvägg menas den sorteringsprincip vilken fördelar män och 

kvinnor till olika branscher, olika yrken och skilda jobb. Med glastaket syftar man till att män 

har högre, mer kvalificerade och ledande positioner i arbetslivet i betydligt högre utsträckning 

än kvinnor. Detta innebär att kvinnor tenderar att vara underordnade män (Soidre, 2009:396-

397). Enligt Eriksson-Zetterquist (2006) skapas genus dagligen av organisationer, och genom 

att man får insikt i detta så kan man lättare se svårigheter med att få till en förändring när det 

gäller till exempel jämställdhet i organisationen.  

 

Inom genusforskning som fokuserar på ledarskap finns det flera olika synsätt på hur eller om 

män och kvinnor skiljer sig åt vad det gäller ledarstil och ledareffektivitet. Ett vanligt synsätt 

är ändå att könstillhörighet har en liten eller ingen påverkan på hur man är som ledare eller 

hur effektivt ens ledarskap är, men däremot kan synen på ledarskap som någonting manligt 

kodat ha betydelse för vad som ses som gott ledarskap eller ej (Eagly & Johnson, 1990). Att 

ledarskapsidealet är manligt kodat får konsekvenser för kvinnor i ledarpositioner då de bryter 

“mönstret” för vad ledare och ledarskap är. Detta kan leda till att de blir mer försiktiga i sin 

ledarroll än män och således ses som mindre kompetenta än manliga ledare (Granberg, 

2011:309). Det finns de som anser att kvinnliga chefer har en tendens att underskatta sin 

prestation som ledare (Connerly et al., 2008).  
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Av vår studie framkommer att det finns en skillnad mellan hur de manliga ledarna och de 

kvinnliga ledarna talar om genus och ledarskap, vilket vi menar gör det angeläget att 

analysera detta med hjälp av teorier om genus. Vi använder den ovanstående teoribildningen 

som utgångspunkt när vi senare i analysen diskuterar hur ledarna talar om genus i samband 

med ledarskap och sin vardag som ledare.  

 

 

4.4 Lärande och kunskap i organisationer  

Lärande och kunskap i organisationer är något som är centralt i denna studie, eftersom ledarna 

genom ledarstödsprogrammet förvärvade kunskap som de sedan förväntades återföra till sina 

organisationer. Särskilt fokus i denna studie ligger på spridandet av individuell kunskap i 

organisationer, eftersom det enbart är ledarna som deltog i programmet och som förväntades 

kommunicera den nya kunskapen till de övriga i organisationen. Det är viktigt för 

organisationer att hitta strategier för att sprida individuella kunskaper internt (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006:275). Huber (1991) talar om ett begrepp inom 

organisatoriskt lärande som han kallar för organisationsinterna distributionen av information 

och kunskap, vilket han menar innebär spridning av information och kunskap mellan individ 

och individ och mellan individ och organisation. Denna process är något som måste ske för att 

hela organisationen ska kunna få nytta av den kunskap som en individ eller en grupp individer 

har inhämtat. Larsson (2001) menar att med tanke på att kommunikation är så grundläggande 

i en organisation, så kan organisationen inte utvecklas om den inte fungerar. Enligt Jacobsen 

& Thorsvik (2008) är kommunikation i organisationer inte helt okomplicerat, då det till 

exempel är lätt hänt att budskapet förvrängs om det ska gå igenom många mellanhänder. Att 

sprida kunskap i organisationer är således inte alltid något som är självklart att man lyckas 

med, eftersom mycket hänger på om kommunikationen fungerar (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre, 2006:275). Det ligger ofta förväntningar på ledare att de inte ska ha några 

problem med att förmedla visioner, och vara raka och tydliga i vad de vill kommunicera 

(Alvesson & Sveningsson, 2010:14). 

 

Enligt Jacobsen (2005) innehåller de flesta idéer om ett förändringsinitiativ ett visst mått av 

osäkerhet. Han menar då att det gäller att konkretisera vad dessa idéer handlar om för att det 

överhuvudtaget ska ske en förändring. Abstrakta lösningar och idéer måste översättas till 

praktiskt handlade för att förändringar ska komma till stånd, vilket gör att en 

förändringsprocess kan ses som en form av översättningsprocess från tankar och visioner till 
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konkret handlande (Jacobsen, 2005:168). Simonin (1999) talar om begreppet kausal 

tvetydighet i kunskapssammanhang, vilket innebär att man har svårt att se vilken nytta den 

nya kunskapen skulle ha i organisationen och vilka effekter som man skulle kunna uppnå 

genom att använda sig av kunskapen.   

 

De flesta av ledarna upplevde att det hade skett en individuell utveckling genom att de deltog 

i programmet. De uttryckte även att det var svårt att bland annat sprida deras nya kunskaper 

till andra, vilket gör att vi har använt ovanstående teoribildning som grund för att analysera 

ledarnas upplevda svårigheter. Vi tycker att det är av stor vikt att problematisera detta i 

förhållande till att det finns teori som säger (se t.ex. Alvesson & Sveningsson, 2010 & 

Jacobsen, 2005) att man ofta förväntar sig att man som ledare inte ska ha några problem att 

förmedla sina nya kunskaper och idéer, särskilt i samband med ledarutvecklingsprogram.  

 

 

4.5 Organisationer, förändringar & kultur  

Ledarstödsprogrammet i Krokom var en del i ett projekt som syftade till att utveckla och 

förändra kommunens verksamhet för att minska sjuktalen i kommunen utifrån ett 

genusperspektiv. Därför kommer vi att använda teorier som rör fenomenet 

organisationsförändring för att tolka och analysera vissa resultat som framkommer i den här 

studien.  

 

Enligt Heide et al. (2012) kan organisationsförändringar ske av många olika anledningar och 

ha många olika syften. I dagens organisationer ses förändringar som ett naturligt inslag och 

nödvändiga för att en organisation ska kunna överleva. Ledarskap ses ofta som särskilt viktigt 

och centralt i förändringsprocesser, då ledarskap ofta förknippas med just förändring och 

utveckling (Jacobsen, 2005:265 & Alvesson & Sveningsson, 2010:14). Det är sällan endast 

strukturer eller värden som en organisationsförändring avser att förändra, utan för att en 

förändring ska kunna betraktas som reell måste beteenden inom organisationen ha ändrats 

(Jacobsen, 2005:109). Man kan säga att förändringar innebär att vi flyttar oss från något som 

vi vet och som vi är trygga i till något som vi inte helt säkert kan veta hur det blir (Granberg, 

2011:756). En populär utgångspunkt är att ledarna i organisationen spelar en viktig roll i att 

minska det motstånd som ofta uppstår gentemot förändringar hos bland annat medarbetarna 

(Jacobsen, 2005:48).  
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I vår problematisering av ledarstödsprogrammet i Krokom, så ligger fokus på 

organisationskulturen och hur den påverkar ledarna när det handlar om deras upplevda 

möjligheter att återföra kunskap till deras verksamheter. Organisationskultur kan definieras 

som en uppsättning delade värderingar som fungerar som riktlinjer för det “lämpliga” sättet 

att bete sig inom en organisation (Watson, 2012:121). Organisationskulturen är mycket viktig 

att ta i beaktning när man ska förstå hur organisationer fungerar. Den rör allt från vardagligt 

ledarskap till strategisk förändring och påverkar hur kunskap används, delas och vidmakthålls. 

Man kan säga att hanterande av kunskap i organisationer delvis ses som en fråga att hantera 

organisationskultur (Alvesson, 2009:9). Det finns en tendens att när man talar om 

organisationskultur i praktiken, så står det ofta för de av ledningen definierade visioner och 

ideal. Detta kan ses som en mycket förenklad bild av det komplexa fenomenet 

organisationskultur (Alvesson, 2009:62).  

 

Organisationer består inte bara av en formell struktur, utan även en organisationskultur och 

informella maktförhållanden som har stor betydelse för hur väl man lyckas genomföra 

förändringsprocesser (Jacobsen, 2005:148-149). Northouse (2013) talar om att det i huvudsak 

finns två olika typer av maktförhållanden i organisationer. Informell makt är inte kopplad till 

ens position i en organisation, utan det handlar snarare om att en individ kan få med sig andra 

genom att de till exempel upplever denne som kompetent eller som en bra förebild. Den 

formella makten är till skillnad från detta kopplad till just den formella position man har. 

Detta är den inflytelsekraft som ledare har i egenskap av att de har en högre status än vad 

efterföljarna har.  

 

I denna studie framkommer att ledarna har olika förutsättningar för att återföra kunskap till 

sina organisationer. Dessa förutsättningar menar vi särskilt är kopplade till den 

organisationskultur där ledarna utövar sitt ledarskap. Vi såg att de ledare som verkade ha haft 

“enklare” att genomföra förändringar i enlighet med vad de lärt sig på ledarstödsprogrammet 

var de som hade en organisationskultur som var mer öppen för detta.  
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5. Metod och material  

Med denna studie har vi haft för avsikt att undersöka kommunledares erfarenheter av ett 

ledarstödsprogram, samt hur de upplever att det var att komma tillbaka till sina verksamheter 

efter ledarstödsprogrammets slut. Vi har valt Krokoms kommun som ett fall där vi kan 

undersöka ledarutveckling som en del av ett förändringsprojekt med genusperspektiv 

(Merriam, 1994:24). Ett kvalitativt metodval med enskilda intervjuer som huvudsaklig källa 

var naturligt, eftersom vi ville fånga ledarnas personliga erfarenheter av programmet och dess 

effekter (Wallén, 1996:73). Vi har anlagt en konstruktivistisk kunskapssyn i vår studie. Det 

innebär att man ser på kunskap som något som “konstrueras” i en gemensam process av 

forskare och deltagare i studien. Detta innebär att vår förförståelse, syfte med studien och 

vilka frågeställningar vi har valt tillsammans med ledarnas erfarenheter har lett till det resultat 

vi har kommit fram till (Wallén, 1996:14-16). 

 

 

5.1 Urval  

Urvalet har skett bland de ledare i Krokoms Kommun som deltagit i ledarstödsprogrammet 

som pågick mellan 2009-2011. Vi har sökt att intervjua ledare från olika verksamhetsområden 

för att ta hänsyn till kommunens komplexa organisation. En jämn könsfördelning hos 

intervjupersonerna har eftersträvats, eftersom vi har varit intresserade av hur både män och 

kvinnor beskriver sina erfarenheter av ledarstödsprogrammet. Inbjudningar för att medverka i 

vår studie skickades till ledare via e-post. Vårt mål var att genomföra 6-8 intervjuer, men det 

visade sig vara svårt för oss få tag på ledare som kunde tänka sig att vara med. Efter 25 

utskickade inbjudningar plus påminnelser fick vi tillslut 5 ledare som ville delta i en intervju. 

 Av dessa var 3 kvinnor och 2 män. De arbetar inom 4 olika verksamhetsområden i 

kommunen, som är utspridda över 3 olika nämnder (se appendix 1 för organisationsöversikt).  

 

Trots att det var 60 ledare som har deltagit i programmet, så upptäckte vi att det var ett flertal 

av ledarna som inte längre jobbade kvar eller hade bytt tjänst inom kommunen. Med tanke på 

att vi hade som urvalskriterium att ledarna skulle arbeta inom olika verksamhetsområden, så 

begränsade även detta oss när det gäller hur många ledare vi kunde tillfråga. En av 

anledningarna till att vi tror att så många av ledarna inte svarade eller tackade nej till vår 

inbjudan att delta i studien kan vara att ledarstödsprogrammet ägde rum för ganska länge 

sedan, och att man då kan uppleva det som svårt att tala om detta nu. Man kanske inte tänker 
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att man ska komma ihåg så mycket av det som hände och liknande. Sedan skulle det också 

kunna vara så att man upplever det som svårt att tala om till exempel vad man har förändrat i 

sin verksamhet efter ledarstödsprogrammet om man har svårt att riktigt se detta själv. Fler 

intervjuer hade möjligtvis gett oss en ökad bredd och variation i materialet, men vi hoppas 

kunna visa på att rikedomen i vårt material är tillräckligt för att undersöka vad vi med vår 

studie har avsett att göra.   

 

 

5.2 Datainsamling och etik  

Kvalitativa forskningsintervjuer har möjliggjort för oss att ställa relativt öppna frågor och 

följa upp svar med relevanta följdfrågor för att fördjupa informationen och klargöra 

eventuella ståndpunkter. På så vis skapade vi goda förutsättningar för att kunna tolka och 

förstå innebörden av ledarnas egna beskrivningar av de handlingar och situationer som är 

betydelsefulla i just deras erfarenheter kring ledarstödsprogrammet. 4 av 5 intervjuer gjordes 

på ledarnas egna arbetsplatser, medan den sistnämnda intervjun genomfördes i ett grupprum 

på Mittuniversitetet i Östersund efter intervjupersonens egen önskan. Till varje intervjutillfälle 

avsattes cirka 1 timme och samtalen spelades in, vilket samtliga informanter godkände innan 

intervjustart (Repstad, 1988:47). Intervjuerna var semistrukturerade och vi använde oss av en 

intervjuguide (se appendix 2) som grund för samtalet. Denna gav oss stöd och vägledning 

under intervjun och garanterade också att ungefär samma områden belystes vid samtliga 

intervjutillfällen (Descombe, 2009:234-235). I intervjuguiden finns främst frågor kring 

ledarnas lärdomar och erfarenheter från programmet och om de upplever några svårigheter 

med att använda sig av den nya kunskapen som de har fått med sig från ledarstödsprogrammet 

i deras praktiska arbete. Någon provintervju genomfördes inte, vilket skulle kunna ses som en 

svaghet. Däremot diskuterades genomförandet och andra intryck från samtliga intervjuer 

noggrant, vilket vi menar minskar behovet av en ren provintervju. Detta medförde att vi 

gjorde några små justeringar för att utveckla vår intervjuguide, frågeteknik och intervjuarens 

agerande i övrigt (Repstad, 1988:46). Under den första intervjun började informanten 

exempelvis att prata om att han lärt sig saker av ren teoretisk karaktär som han tyckte var 

svåra att använda i praktiken. Detta tyckte vi var intressant och lade till en fråga kring detta i 

intervjuguiden, eftersom vi ville höra om de resterande informanterna hade med sig 

erfarenheter i enlighet med detta. Detta var ingenting som vi hade tänkt på innan intervjuerna, 

men som berikade både vårt resultat och vår analys. 
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Samtliga intervjuer genomfördes under april och maj månad 2014, och informanterna deltog i 

det aktuella ledarstödsprogrammet 2009-2011. Vi tycker att dessa intervjuer genomfördes så 

pass nära programmets slut att det inte borde minska trovärdigheten i våra framkomna resultat 

på grund av minnesfel, däremot är det ju svårt att säga om något av intervjuresultaten är 

efterhandskonstruktioner. Vi upplever en stor detaljrikedom i informanternas svar och det 

verkade inte vara något problem för ledarna att beskriva vad de till exempel hade gjort under 

ledarstödsprogrammet (Esaiasson et al., 2003:310-311). Dessutom handlade mycket i våra 

intervjuer om ledarnas arbete med att sprida sina kunskaper och erfarenheter efter, vilket 

ligger ännu närmare i tiden än själva ledarstödsprogrammet.    

 

Inför intervjuerna gjordes vissa åtgärder för att säkra studiens etiska hänsyn. Vid 

intervjutillfället gavs informanten ett samtyckesformulär att läsa och signera innan vi började 

med intervjun. I samtyckesformuläret blev de informerade om vad som var det allmänna 

syftet med studien, hur vår studie var upplagd samt hur intervjuresultaten skulle användas. 

Något som även är i enlighet med principerna för informerat samtycke är att de personer som 

intervjuas ska delta frivilligt i studien och informeras om att de har rätt avbryta sin medverkan 

när som helst de önskar (www.codex.vr.se).  

 

När man talar om begreppet konfidentialitet i forskningssammanhang, så handlar det om att 

forskaren inte ska lämna ut personlig data som på något vis kan identifiera de personer som 

deltar i studien. Om någon form av data lämnas ut i studien som skulle kunna identifiera 

informanten, så bör denne i sådana fall ha godkänt det först. När man utför kvalitativa studier 

så måste konsekvenserna av studien noggrant bedömas. Både när det handlar om vilken skada 

de personer som deltar i studien kan lida av sitt deltagande och vilka vetenskapliga fördelar 

som studien kan medföra. Principen man bör stå efter är att det ska finnas en så liten risk som 

möjligt för att deltagarna i studien påverkas negativt av sin medverkan (Kvale & Brinkmann, 

2009:87-89). En fullständig anonymitet av de intervjuade ledarna är i denna typ av studie inte 

möjlig, däremot har materialet behandlats med försiktighet från vår sida för att göra så gott vi 

kan för att skydda de intervjuade ledarnas identiteter. 

 

 

5.3 Validitet och reliabilitet  

I en forskningsprocess kan datainsamling ses som en produkt, där forskaren är med och 

producerar datamaterial som denne behöver för att belysa vissa frågeställningar. Liksom 
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andra produkter kan också datamaterialet i olika undersökningar vara av varierande kvalitet, 

och eftersom en så hög kvalitet som möjligt bör eftersträvas, behövs riktlinjer för vad som 

anses vara en god datakvalitet. Validitet och reliabilitet är kriterier som används för att 

bedöma datakvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (Grønmo, 2006:217).  

 

Med validitet menas giltigheten i datamaterialet gentemot de frågeställningar som ska belysas. 

Validiteten bedöms som tillfredsställande om det är uppenbart att insamlande data är 

värdefulla och träffande i förhållande till studiens intentioner (Grønmo, 2006:221). Genom att 

utforma en intervjuguide som anpassats efter vårt syfte med studien menar vi att validiteten i 

denna studie är hög. Vid vissa tillfällen har vi upplevt en viss svårighet med att intervjua 

ledarna. Då har det verkat som att de inte riktigt velat svara genom att prata runt den aktuella 

frågeställningen, trots att vi upprepat frågorna och bett om förtydliganden. Vi tror att detta 

kan bero på att vi intervjuade just ledare om svårigheter och hinder för dem att genomföra 

förändringar och sprida kunskap efter ett ledarstödsprogram. Dagens idealbild av ledare är att 

de är starka individer som ska stå för utveckling (Alvesson & Sveningsson, 2010:15). Vi 

menar att det kan finnas ett motstånd hos ledarna att tala om sådant som inte är i enlighet med 

idealbilden som de är intresserade av att upprätthålla. Detta gör att vi har betraktat deras 

berättelser som partiska källor, eftersom det heller inte är helt otänkbart att informanterna 

känner en viss lojalitet till organisationen de verkar inom. Det här skulle kunna ha påverkat 

vad vi kunde få reda på under intervjuerna. Vissa gånger upplevde vi att några av ledarna 

backade och ville ändra fokus eller ämne när de sa någonting som kunde uppfattas kritiskt 

mot programmet eller övriga organisatoriska förhållanden, och tillade någonting positivt i 

sammanhanget istället (Esaiasson et al., 2003:311-312). Vi menar ändå att ledarnas berättelser 

har bidragit till den problematisering av ledarstödsprogram som vi har haft för avsikt att göra. 

   

Varje intervju transkriberades ordagrant nära i tid efter genomförandet, där pauser, 

förändringar av tonläge och skratt markerades i materialet. Transkriberingen av samtliga 

intervjuer menar vi är en styrka med vår uppsats. Det är också är ett sätt att validera de 

tolkningar som görs, eftersom det har varit enkelt att gå tillbaka till intervjuerna och se exakt 

var informanten sa. Vi anser även att det faktum att vi tillsammans har kommit fram till de 

tolkningar och analyser vi har gjort styrker validiteten i vår uppsats, eftersom alla tolkningar 

noggrant har diskuterats och övervägts. Vi har även skickat uppsatsen till informanterna för 

att ge dem en chans att kommentera innehållet innan publicering.   
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Reliabilitet å andra sidan syftar till hur pålitligt datamaterialet är och innebär att en 

undersökning ska vara möjlig att replikera och att man då får fram samma resultat. Detta är 

inte möjligt i en kvalitativ undersökning, eftersom datainsamlingen är mycket beroende av när 

studien genomförs och vem som genomför den. Därför syftar reliabilitet i kvalitativ forskning 

till att det empiriska material som presenteras är baserade på data om faktiska förhållanden, 

och att dessa data inte bygger på forskarens rent subjektiva bedömning eller beror på 

slumpmässiga omständigheter under forskningsprocessen (Grønmo, 2006:220-230). Vi 

bedömer att det inte finns någon anledning att tro att informanterna skulle svara annorlunda 

om andra forskare eller studenter skulle genomföra intervjuer i samma syfte och med en 

liknande intervjuguide. Möjligtvis hade en mer erfaren intervjuare, som är säkrare i 

intervjusituationen, fått fram rikare information genom att titta mindre i intervjuguiden och 

fokusera mer på att ställa följdfrågor kring det som ledarna tog upp. Vi bestämde oss för att 

låta en av oss intervjua samtliga informanter, så att denne genom erfarenhet har kunnat 

utveckla intervjutekniken så mycket som möjligt. På så sätt menar vi att vi har kunnat få fram 

ett mer fylligt resultat än om vi hade delat upp intervjuerna. Vi märkte en stor skillnad på den 

av oss som intervjuade bara efter 2 intervjuer, genom att intervjuerna flöt på bättre när till 

exempel intervjuguiden inte behövde följas lika mycket. Dessutom skulle förmodligen en mer 

erfaren intervjuare med mindre sannolikhet styra intervjun i oväntad riktning (Svenning, 

2003:164).  

 

 

5.4 Analysmetod  

Vi gick in i den här studien med en förförståelse och idéer kring vilka hinder ledarna 

möjligtvis skulle ta upp, men efterhand fick vi tänka till för att få vår förförståelse och våra 

idéer att mötas med det som ledarna faktiskt tog upp. Detta gjorde vi genom att vi under hela 

uppsatsarbetet aktivt tänkte kring vad som var en del av vår förförståelse och vad ledarna 

själva tog upp. Efter att insamlingen av materialet var avslutat och alla intervjuer var 

transkriberade, så började vi gå igenom de nedskrivna intervjuerna för att söka framförallt 

likheter och skillnader i de olika informanternas erfarenheter av ledarstödsprogrammet. 

Mycket av det som de olika informanterna pratade om visade sig ha många gemensamma 

nämnare. Detta gjorde att vi utifrån detta kunde börja urskilja ett antal teman som vi senare 

kom att bygga resultatdelen på.  
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När vi hittat de teman som vi tyckte återspeglade vad som gick att finna i vårt material på ett 

bra och representativt sätt, så gick vi igenom litteratur och tidigare forskning som vi tidigt i 

processen hade letat fram och sökte även efter ny litteratur för att komma fram till vilka 

teorier och nyckelbegrepp som vi skulle kunna tolka och analysera vårt material med hjälp av. 

Vi har därmed arbetat i enlighet med ett abduktivt synsätt, vilket innebär en växelverkan 

mellan teori och praktik (Wigblad, 1997:31). Något som kom fram under intervjuerna och 

som vi inte egentligen hade tänkt fokusera på var det faktum att ledarstödsprogrammet hade 

ett genomgående genusperspektiv och att ledarna delades upp i könshomogena grupper. Vi 

frågade aldrig något om genus under våra intervjuer, men ledarna talade om detta och 

uttryckte att det var något som har satt avtryck i dem. Detta lyftes därför som en viktig del i 

analysen.  

 

Under studiens gång har vi blivit allt mer varse om hur komplext det vi valt att studera är. Det 

har ibland varit svårt att skilja analyserna från varandra, eftersom mycket går in i varandra 

och mycket av vårt resultat skulle kunna tolkas på många olika sätt. Vi har i denna uppsats 

valt att låta resultatet från intervjuerna ta upp en ganska stor del av uppsatsens disposition, 

eftersom syftet har varit att problematisera ledarstödsprogram med hjälp av intervjuade 

ledares upplevda erfarenheter och lärdomar av det aktuella ledarstödsprogrammet i Krokoms 

kommun.  

 

De litterära källor vi har använt oss av i denna studie är utbildningsmaterial som redan blivit 

granskat, granskade vetenskapliga artiklar samt beskrivning av det aktuella projektet i 

Krokoms kommun. 
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6. Resultat och analys  

Detta avsnitt börjar med en kort sammanfattning av hur ledarna beskrev 

ledarstödsprogrammet och hur det var upplagt. Sedan presenterar vi hur ledarna talade om sin 

roll som ledare, samt vilken bild som fanns hos dem om hur ledare är och förväntas vara. 

Sedan följer genusperspektivets betydelse i praktiken. Återstående del av resultat och analys 

har vi delat upp i sex centrala delar. Några av dessa delar innehåller sådant som ledarna själva 

identifierar som svårigheter och hinder med att återföra ny kunskap till sina verksamheter 

efter deltagandet i programmet. Vi har även själva valt lyfta fram några centrala delar utifrån 

våra tolkningar av det som ledarna berättar för oss, som vi menar är viktigt i 

problematiserandet av ledarstödsprogram.    

 

 

6.1 Ledarstödsprogrammets innehåll och upplägg  

Under intervjuerna talade ledarna om ledarstödsprogrammet i positiva termer och menade på 

att innehållet hade varit bra och känts relevant. Ledarna berättade gärna om vad de hade fått 

göra under programmet och flera av dem beskrev målande olika övningar som de tyckte var 

bra. En av ledarna beskrev att de fick göra en övning med en kortlek, som gick ut på att man 

satt på olika rader och skulle förmedla information till de som satt bakom om vilket kort man 

hade utan att prata med varandra. En annan av övningarna som man arbetade med under 

ledarstödsprogrammet kallas för det “reflekterande teamet”. Under intervjuerna beskrev flera 

av ledarna att detta handlade om att man tog in två personer i mitten av en ring, som de andra 

personerna bildat, för att de skulle få diskutera ett problem medan de andra bara fick lyssna 

och inte delta i samtalet. Efter några minuters diskussioner bytte man personer som satt i 

mitten av ringen och gjorde så tills alla hade fått diskutera problemet. Vi fick veta att syftet 

med att använda sig av det reflekterande teamet som samtalsövning var att skapa ett aktivt 

lyssnande och få till mer djupa och kreativa reflektioner. De flesta av de intervjuade ledarna 

beskrev det som mest värdefullt att få bli lyssnad på av andra ledare och diskutera i lugn och 

ro med varandra. En av de manliga ledarna uttryckte att programmet hade ett tempo som han 

inte var van vid, det vill säga ett lugnt och behagligt tempo. Han beskrev att programmet var 

som en oas i vardagen och att det var planerat så att det skulle bygga på reflektion. Han 

berättade också om att han personligen tror väldigt mycket på att jobba i den anda som 

ledarstödsprogrammet var tänkt och skapa nätverk med andra ledare. 

Under ledarstödsprogrammet var ledarna uppdelade i könshomogena grupper.     
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6.2 Att ”vakta gränser” för att upprätthålla ett ledarskapsideal  

Flera av ledarna talar om att de är viktigt för dem hur andra uppfattar dem som ledare. Vi 

ställer oss frågan varför detta tycks så viktigt och menar att detta kan vara kopplat till den bild 

som finns av hur ledare “ska vara”.   

 

“För chefer är väl också ganska… Jamen alltså, men det är väl inte för inte 

man blir chef… man har väl liksom ett behov av att få styra och ställa och 

bestämma (skratt) och sådär… att jamen, det som jag tänker är ju 

naturligtvis det rätta… Så att det är ju… det är nog en tuff, men ganska 

viktig uppgift att hålla ihop på något sätt.”  

- Intervjuperson 2, kvinna 

 

Detta som intervjuperson 2 säger tolkar vi som att det i detta fall finns en tendens även hos 

ledarna att man kan ha en allmän bild av hur man är som ledare och att denna kan vara 

uppbyggd av de föreställningar som finns av ett ledarskapsideal. När man beskriver (bra) 

ledare så görs detta ofta i termer av att de är starka individer som besitter förmågor som att 

styra, förändra och utmana (Alvesson & Sveningsson, 2010:15). Det tycks vara så att 

idealbilden av hur man är eller vill uppfattas som ledare är djupt rotad hos flera av de ledare 

som vi intervjuade. Intervjuperson 1 ger uttryck för att bilden av sig själv som ledare är 

mycket svår att förändra, framförallt med tanke på att det finns en farhåga att man ska mista 

en del av sin trovärdighet hos medarbetarna:   

 

“Det är inget unikt för den här utbildningen. Det spelar ingen roll vilken 

chefsutbildning man går, så är det fortfarande så att när man kommer hem 

så är det jättesvårt… då ska man ju helst byta jobb (skratt). Det är ju svårt 

att bli profet i sitt eget land. Det är svårt att… alltså, mina medarbetare 

känner ju till hur jag är… men att jag skulle försöka förändra mig från en 

dag till en annan, det är omöjligt, det gör jag ju inte.” 

- Intervjuperson 1, man 

 

Utifrån ovanstående, och liknande, citat från de intervjuade ledarna drar vi slutsatsen att det 

kan vara så att man som ledare ofta bygger upp en bild av sig själv som ledare och att man 
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sedan är mån om att denna bild upprätthålls. Intervjuperson 1 talade mycket om att man inte 

får visa sig osäker i sin roll som ledare, eftersom det befaras skapa otrygghet hos personalen. 

Vi menar att osäkerheten inte enbart behöver skapa en otrygghet hos personalen, utan även en 

osäkerhet hos ledaren om denne “kliver utanför” det normenliga beteendet. Att ledare tycks 

vara rädda om sin roll ser vi som ett potentiellt hinder för all sorts förändring som skulle 

kunna gå emot hur de vill uppfattas som ledare. Det kan vara så att starka professioner är 

något som är en källa till tröghet vid förändringar (Jacobsen, 2005:205-206). Vi menar att 

ledare i detta fall kan likställas med en stark profession i och med den roll de har i 

organisationen, och att de kan vara ovilliga att genomföra särskilt vissa förändringar som går 

emot hur de vill uppfattas i sin roll. Att de är måna om att behålla sin starka ställning i 

organisationen menar vi således skulle kunna vara en form av hinder för att förändringar 

genomförs. En lärdom som man har dragit av projektet i Krokom är att det är svårt att 

förändra ett invant ledarskap även om det upplevs som ofördelaktigt (Sjöstedt-Landén & 

Olofsdotter, 2014). Detta menar vi kan ha att göra med att man inte riktigt vågar lämna det 

invanda och beprövade samt att man inte vill “utmana” den bild av sig själv som ledare som 

man har byggt upp.   

 

För att ledarstödsprogram ska få ökad chans att leda till den (tänkta) organisatoriska 

förändringen, anser vi att det är viktigt att belysa den idealbild och de förväntningar som 

kommer med att vara ledare och utöva ledarskap. Trots att man kan tycka att mycket i dagens 

samhälle går ut på att ifrågasätta och utmana normer och ideal, så menar vi att 

ledaskapsidealet är en närvarande kraft som påverkar de intervjuade ledarna på ett eller annat 

sätt i hög utsträckning.  

 

 

6.3 Ledarskap och genus i praktiken  

Genom följeforskning har man genom hela projektet i Krokom studerat genusperspektivet i 

programmet (Sjöstedt-Landén & Olofsdotter, 2014). Detta var således inte vårt primära fokus 

att tala med ledarna om, men trots detta faktum var genusperspektivet och de könshomogena 

grupperna något som både kvinnliga och manliga ledare spontant reflekterade över när de 

beskrev programmet under intervjuerna.  

 

När en av intervjupersonerna talar om hur hon har utvecklats som ledare genom att gå 

ledarstödsprogrammet, så uttrycker hon att det hon främst har lärt sig är att vakta gränserna 
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mer på sin ledarroll. När vi frågar henne om vad hon menar med att “vakta gränserna” och 

varför hon känner att hon behöver göra detta, så fortsätter hon genom att säga: 

 

“Jamen, jag vet inte, så kanske undermedvetet… man kanske är lite rädd för 

att tappa ansiktet. Jamen du vet den här fasaden, att man har en roll som 

man är lite mån om… att är det jag som är chefen, så är det jag som är 

chefen… Det kan jag tänka mig att det finns sådana… rädslor… som det 

säkert gör i alla, vad ska jag säga… vart man än befinner sig i olika nivåer 

och i olika grupperingar, så har man ju sina roller och sina förväntningar 

och… Så det kan nog vara…” 

- Intervjuperson 2, kvinna 

 

Vi tolkar det som att intervjuperson 2 tänker kring olika roller och vad som kommer med den 

rollen man har. Nu i efterhand ställer vi oss frågan om hon som kvinna känner att hon har ett 

större behov av vakta sin roll än sina manliga ledarkollegor med tanke på att ledarskap 

traditionellt sett har förknippats med manlighet. Det finns flera forskare som sedan länge visat 

på att ledarskap är något som förknippas med manlighet och de karaktärsdrag som ses som 

typiskt manliga (Eagly & Karau, 2002). Detta medan kvinnlighet traditionellt sett har 

förknippats med egenskaper som står i kontrast till det starka manliga ledaridealet 

(Martinsson, 2006:127). En annan av de kvinnliga ledarna uttrycker att hon inte vill och törs 

visa sig svag och sårbar i sin roll som ledare. Att uppvisa svaghet och sårbarhet är inte i 

enlighet med dagens rådande idealbild av ledare (Alvesson & Sveningsson, 2010:15). 

Kvinnor förväntas traditionellt sett vara passiva och beroende av män (Martinsson, 2006:127), 

vilket vi menar kan ta sig uttryck i detta fall som en ovilja att visa sig just svag och sårbar. Att 

göra det skulle kunna upplevas som en bekräftelse av att kvinnor på något sätt skulle vara 

svagare än män och således inte leva upp till ledarskapsidealet. Kvinnor i organisationer kan 

redan ses vara i en mer sårbar position än män, då idealbilden av den arbetande individen är 

av manlig karaktär (Acker, 1990). När man då kopplar ihop detta med kvinnor i en ledande 

position, där vi menar att ledarskapsidealet verkar vara ännu mer maskulint än vad kanske 

synen på den arbetande individen är, så ser vi det som särskilt angeläget att inte visa sig svag 

och sårbar för kvinnliga ledare.   

 

Genusperspektivet var något som skulle integreras i alla delar av projektet. I 

ledarstödsprogrammet tog detta sig bland annat i uttryck genom att man hade delat upp 
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ledarna i könshomogena grupper. En av de kvinnliga ledarna talar om ett par erfarenheter från 

hennes vardag som ledare: 

 

“Det finns ingen riktig äkta insikt ifrån den här stora manliga gruppen om 

att vissa saker faktiskt kan ha betydelse för oss, utan mer såhär: ja, ja, ja! 

Sådär tjafs… men jag tror ju inte att det är av illvilja (skratt), det tror jag 

absolut inte… och jag skulle nog önska att kanske kommunledningen var 

tydlig med det och gå ut med att såhär ser det faktiskt ut.” 

- Intervjuperson 2, kvinna 

 

Intervjuperson 2 (kvinna) talar en hel del under intervjuns gång om att hon ibland upplever att 

hon blir bemött på ett särskilt sätt för att hon är kvinna i vissa sammanhang. Hon uttrycker att 

hon ibland inte blir tagen lika mycket på allvar som sina manliga ledarkollegor. Martinsson 

(2006) har i en studie uppmärksammat hur man talar om en grupp kvinnor som “tjattrig”, 

vilket vi menar att intervjuperson även säger att hon har upplevt genom att en manlig grupp 

talar om den kvinnliga gruppen som att de bara tjafsar om saker som de kanske inte ser som 

så viktiga. Här menar vi att det blir tydligt att det i det här fallet är något man tänker kring att 

ens könstillhörighet skulle kunna spela in när det handlar om hur man som ledare uppfattas 

och blir bemött. Hon talar också om att hon inte tror att männen har några onda baktankar 

med sitt bemötande och agerande, utan snarare att det finns en brist på förståelse för varandra 

när man ska diskutera saker och ting. I detta avseende så tror vi att det skulle ha varit en 

fördel om man inte delat in ledarna i könshomogena grupper, eftersom ovanstående signalerar 

om att en ökad förståelse för varandra oavsett kön skulle bidra till ett bättre arbetsklimat och 

förenkla arbetsrelationer inom kommunen. De könshomogena grupperna tror vi snarare kan 

öka bristen på förståelse för det andra könet, eftersom man kanske inte ens ser behovet av att 

förstå. Könshomogena grupper upplevdes dock ofta som positivt av deltagarna.   

Intervjuperson 1 beskriver entusiastiskt hur han upplevde att det var att vara en del av en 

manlig ledargrupp:   

 

“De hade ju också delat upp det på det sättet att det var bara män och 

kvinnor utifrån ett genusperspektiv. Och jag har aldrig varit med om det 

förut att i en sådan stor församling män så satt alla och lyssnade… 

fantastiskt… man kunde höra alltså en knappnål släppas, så tyst var det när 

man pratade och alla tog in vad man sa och det gjorde ju någonstans att 
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man… jaa, jag tyckte att jag utvecklades utifrån att man fick höra mycket 

kloka saker.” 

- Intervjuperson 1, man 

 

Under intervjun med intervjuperson 1 (man), så tolkar vi det som att han är ganska fascinerad 

över att det var så tyst i den manliga gruppen. Martinsson (2006) har i sin studie sett exempel 

på att män kan uppfattas som mer ohövliga och grövre i sitt sätt att vara än kvinnor. Vi menar 

inte att män nödvändigtvis skulle vara mer högljudda eller liknande än vad kvinnor är, men att 

det ändå tycks finnas en bild här om att det skulle kunna vara på det sättet och att detta är 

något som intervjuperson 1 funderar kring.  

 

Intervjuperson 3 (kvinna) funderar också kring hur hon upplevde klimatet under 

ledarstödsprogrammet: 

 

“Det här med ansvarstagande och professionaliteten i rummet… dels ja, de 

som höll i det här och sedan vi som var där också… nämen, för det vet jag 

att jag reagerade på och vet att jag uttryckte också, det här att bli behandlad 

som en vuxen… och det kan ju låta jättekonstigt…” 

- Intervjuperson 3, kvinna 

 

När intervjuperson 3 (kvinna) reflekterar över programmet och minns att hon tyckte att något 

av det bästa med ledarstödsprogrammet var att det var ett seriöst upplägg och att hon fick 

utrymme att ta eget ansvar. Vi tolkar detta i enlighet med en av Stathams studier (1987) som 

har kommit fram till att kvinnliga ledare till stor del övervakas, utvärderas och bedöms av 

manliga kollegor. Resultatet från Stathams studie skulle vidare kunna hjälpa till att förklara 

varför intervjuperson 3 också uttryckte en extra stor osäkerhet i sin ledarroll genom att hon 

inte gärna ville göra någonting utan att alla hennes medarbetare var med henne. Om man 

upplever att man är bedömd och övervakad i sin roll som ledare, så menar vi att detta skulle 

kunna bidra till att man särskilt gärna vill få med sig så många av sina medarbetare som 

möjligt och inte göra någonting som man tror att de inte skulle tycka var bra. Vi menar att det 

skulle kunna vara så att det är just sådant som hon har upplevt i sin vardag som gör att hon 

upplevde det som en positiv kontrast under ledarstödsprogrammet att hon med hennes egna 

ord blev “behandlad som en vuxen”.   
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6.4 En ”rent teoretisk” utveckling av ledarna  

Under intervjuerna var några av de första frågorna vi ställde ledarna om vad de tyckte att de 

hade lärt sig under ledarstödsprogrammet och om de upplevde att detta bidragit till att de hade 

utvecklats som ledare. Dessa frågor hade vi tänkt som en bra ingång för att få ledarna att börja 

prata om sådant som kanske låg nära till hands för dem att svara på. Det blev tydligt ganska 

snabbt att ledarna hade väldigt svårt att konkretisera och sätta ord på vad de var de egentligen 

hade lärt sig. 

 

När en av intervjupersonerna fick frågan om vad han främst hade tagit med sig från 

programmet bad han om att få fundera en stund, vilket sedan följdes av en lång tystnad. När 

han tillslut tog till orda började han först sammanfatta innehållet i ledarstödsprogrammet och 

efter en stunds utlägg om detta återknöt han till den ursprungliga frågan: 

 

“… det är svårt… jag har svårt att ta fram någonting sådär som var specifikt 

som kom från det där ledarstödsprogrammet, som bara: Wow, det där är 

någonting som jag tar med mig därifrån.” 

- Intervjuperson 5, man 

 

Även andra ledare förde liknande resonemang och några konstaterade att de helt enkelt inte 

kunde säga vad det var som de tagit med sig från programmet. Däremot tyckte de att de kunde 

“känna själva” att de hade utvecklats, men att detta troligtvis enbart har handlat om en rent 

personlig utveckling. Vi tycker att denna upptäckt är anmärkningsvärd, med tanke på att 

ledarna tidigare så enkelt och målande beskrev vad det var som de hade fått göra under 

programmet.  

 

När ledarna pratade om lärdomar från ledarstödsprogrammet berättade de att de upplevde de 

nya kunskaperna att vara av en teoretisk karaktär, och uttryckte att de känner att de har 

utvecklats rent teoretiskt. Att ledarstödsprogrammet hade ett integrerat och genomgående 

genusperspektiv kan vara en tänkbar del av förklaringen till att lärdomar från programmet 

upplevdes teoretiska och svåra att sätta ord på. Genus kan uppfattas och beskrivas på flera 

olika sätt, vilket vi tror bidrar till att det är svårt för ledarna att redogöra för vilka kunskaper 

de tar med sig från programmet (Connell, 2009:22-26). Genusperspektivet menar vi bidrar till 

att den kunskap som ledarna har tagit med sig inte bara är av teoretisk karaktär utan även av 
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en “tyst” sådan, eftersom det är svårt att sätta ord på någonting som upplevs vara så abstrakt. 

Med anledningen av att många av de nya kunskaperna upplevs vara av “tyst” karaktär tror vi 

att det är lätt att den fastnar hos ledarna själva. Observera att vi drar slutsatsen om att deras 

kunskaper kan kallas tyst, eftersom de har svårt att förmedla den i ord och dessutom menar vi 

att den är tyst i det avseende att den endast upplevs vara hos dem själva. Leonard & Sensiper 

(1998) menar att det är svårt att dela med sig av personlig tyst kunskap, just av den 

anledningen att den ligger dold i personen själv. Att ledarna inte kan sätta ord på sina 

kunskaper från programmet menar vi är väldigt problematiskt, eftersom syftet med 

programmet var att ledarna skulle återföra kunskap till organisationen för att uppnå en 

långsiktig effekt.   

 

 

6.5 Nya kunskaper stannar hos ledarna  

Erfarenheter och kunskaper från ledarstödsprogrammet är det ju i första hand bara ledarna i 

organisationen som besitter. För att dessa kunskaper och erfarenheter ska spridas till dem som 

inte deltagit i programmet, är det en förutsättning att ledarna kan förmedla den nya 

kunskapen. Östebo & Härenstam (2013) talar om att kommunikation är avgörande i en 

organisation och att det är väldigt viktigt att kommunikationen flyter på bra, särskilt under en 

förändringsprocess. Att lyckas med att kommunicera individuell kunskap är ingenting som 

man kan ta för givet, då det aldrig är helt oproblematiskt att förvandla individuella kunskaper 

till något som gynnar resten av organisationen (Granberg & Ohlsson, 2004:33). Vi tror att det 

faktum att ledarna hade så svårt att sätta ord på vad de lärt sig under ledarstödsprogrammet 

försämrar förutsättningarna för ledarna att kommunicera och sprida deras kunskaper så att det 

bidrar till lärande hos de som inte deltagit i programmet. Vi undrar hur ledarna ska kunna 

kommunicera vidare sina nya kunskaper och erfarenheter om de inte ens kan sätta ord på dem. 

Trots att ledarna har svårt att sätta ord på vad de har lärt sig, så kan man ändå märka hos flera 

av ledarna att programmets innehåll har uppfattats som viktigt och relevant.   

 

“Eftersom programmet satte sådant avtryck i mig… så kan jag ha svårt att 

förhålla mig till de som inte har deltagit… men de har ju inte fått det där, de 

har ju liksom inte gått det. De har ju gått andra utbildningar då naturligtvis, 

men… jaa.” 

- Intervjuperson 3, kvinna 
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Om det hade varit okomplicerat att sprida individuell kunskap så skulle hon kanske annars 

inte ha uttryckt det som ett så stort problem att det nu finns nya ledare i kommunen som inte 

har gått ledarstödsprogrammet. Man kan annars tänka sig att alla ledare som faktiskt har gått 

programmet skulle ha kunnat bidra till att sprida kunskapen till både sina ledarkollegor och 

andra medarbetare. Detta borde i sådana fall ha lett till att hela kommunens organisation nu är 

förändrad i enlighet med vad man lärde sig och att detta nu är något som nya cheferna märker 

av och kan ta till sig. Det tycks finnas en upplevd svårighet när det handlar just om att sprida 

sin individuella kunskap till andra i organisationen, eftersom hon till och med menar att de 

nya ledarna också skulle behöva gå samma utbildning.  

 

 

6.6 Svårt att använda ”teoretisk kunskap” i praktiken  

Många av de intervjuade ledarna menade, som sagt, att vad de lärt sig under programmet till 

stor del upplevdes vara av teoretisk karaktär. I intervjuerna beskrev de flesta ledarna det som 

svårt att använda sig av dessa teoretiska kunskaper i praktiken. Intervjuperson 4 (kvinna) 

berättade att när hon tillsammans med en grupp andra ledare gick från ett utbildningstillfälle 

pratade man om just detta, och frågade sig tillsammans: “Jaha, hur ska man göra det här då?”. 

Intervjuperson 1 säger att det alltid är svårt när man kommer från utbildningar att hitta sätt att 

använda dessa i praktiken, vilket även är något som intervjuperson 4 (kvinna) ger uttryck för: 

 

“Ja, egentligen vet jag inte om jag har gjort så väldigt mycket… Ja, jag har 

ju lärt mig några sådana såhär teoretiska delar, men det där blir alltså inget 

som jag använder, tycker jag...” 

- Intervjuperson 4, kvinna 

 

Många av ledarna pratade om att de hade svårt att använda sina teoretiska kunskaper i 

praktiken. Intervjuperson 1 gav exempel på saker som skulle kunna fungera som praktisk 

arbetsmetodik som han uttrycker som väldigt positiv och fördelaktig. När detta beskrevs var 

det som att ledaren själv tyckte att det är märkligt att de/man inte gjorde någonting av det i 

praktiken och ställer sig själv frågan som vi undrar: 

 

“Varför, om det här var så bra, varför gör vi inte det då?… och jag vet inte! 

Jag kan inte svara på det (skratt)! Faktiskt, det där är ett mysterium, tycker 

jag, för rent teoretiskt så känns det som att det vore ju världens grej…” 
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- Intervjuperson 1, man 

 

Vi menar att det verkade som om intervjuperson 1 började fundera under intervjuns gång vad 

man faktiskt gjorde under ledarstödsprogrammet och finner det allt mer märkligt att det inte 

har hänt någonting mer konkret som märks i hans verksamhet idag. Det är ett vanligt fenomen 

att förändringsprocesser stannar upp och att organisationer lätt går tillbaka till gamla invanda 

mönster, trots att det kan tyckas irrationellt (Abrahamsson, 2002). Med tanke på att ledarna 

tyckte att ledarstödsprogrammet var roligt och nyttigt, så menar vi att det bör finnas vissa 

svårigheter och hinder när man kommer tillbaka till sina verksamheter, eftersom de troligen 

annars hade använt en hel del av det som de lärde sig. Vi ställer oss frågan vad det då kan vara 

som gör att ledarnas teoretiska kunskaper inte utan vidare leder till konkreta 

handlingsåtgärder. 

 

Stigmar (2010) menar att man kan se teori och praktik som motsatser, vilket vi anser gör det 

problematiskt att anta att något man lär sig i teorin direkt ska översättas till praktisk handling. 

Det är däremot inte alla ledare som upplever något problem att använda teoretiska kunskaper 

praktiskt. En av de manliga ledarna säger att han upplever att det finns en god 

överensstämmelse mellan teori och praktik. Det vi däremot menar är intressant i detta fall är 

att han ändå, trots detta, har svårt att sätta ord på konkreta handlingar som har skett som en 

följd av den teoretiska kunskapen. Han väljer istället gärna att klä sina resonemang under 

intervjuerna med teorier, vilket vi menar tyder lite på att det ändå kan finnas någon form av 

glapp som han inte sprider ljus över. Om det hade funnits en självklar koppling mellan teori 

och praktik, så borde han kanske kunnat välja att berätta om saker och ting som skett i 

praktiken när det var detta vi frågade om. Vi ställde inga frågor som rörde vilka teorier som 

ledarna hade lärt sig under programmet, utan snarare hur de har kunnat använda sig av den 

nya kunskapen i praktiken när de kommit tillbaka från programmet. Sedan kan det även vara 

så att vissa personer upplever ett större teoretiskt glapp än andra och detta kan till exempel ha 

att göra med vilket verksamhetsområde man är verksam inom. Vissa verksamheter kanske är 

mer “teorinära” än andra. Vi ser en koppling mellan närhet till teori och närhet till genus i 

detta fall. När genusdiskussionerna inte kändes främmande, så menar vi att det kanske var 

lättare att ta till sig det här ”teoretiska” innehållet.   

 

“För mig var det nog så att: Jamen, beror det på det! Nu kan jag ju inte säga 

till hundra… men alltså jag kan känna det på ett annat sätt idag... att det är 
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en genusfråga: Det är banne mig det för kommer det en manlig kollega och 

säger samma sak, men nu hände det igen att det gick tre gånger så fort som 

när jag ringer om det…” 

- Intervjuperson 2 kvinna 

 

Av våra resultat framkommer att de kvinnliga ledarna pratar mer kring genus än de manliga 

ledarna, samtidigt som de kvinnliga ledarna är de som upplever att de gjort mest i enlighet 

med programmet. För en kvinnlig ledare upplevde vi att genusdiskussionerna till och med gav 

henne insikt i varför vissa saker som hon varit med om i sitt arbete kunde bero på genus. 

Igenkänningen och insikten om detta tror vi kan bero på att hon är kvinna, som kanske ibland 

känt sig underordnad vissa manliga ledarkollegor. Hon tycks inte innan ledarstödsprogrammet 

ha kopplat vissa händelser till att det skulle kunna vara någonting som berodde på hennes 

könstillhörighet.  

 

Något annat intressant som framkommer under flera av intervjuerna är att ledarna själva 

uppfattar begränsade ekonomiska resurser som ett av de största hindren för att genomföra 

förändringar i enlighet med ledarstödsprogrammet. En av de kvinnliga ledarna menar till 

exempel att de på sista tiden haft lite dålig ekonomi och att hon då inte kan göra så mycket. 

Frågan är bara om mer ekonomiska resurser hade löst problemet med att omsätta teoretiska 

kunskaper till praktisk handling. Vi har lite svårt att se vad man skulle kunna göra som ledare 

med endast ökade ekonomiska resurser i det avseendet, utan tror snarare att det ledarna skulle 

behöva är kunskaper om hur man översätter kunskap till praktik (Jacobsen, 2005:168). 

Jacobsen (2005) menar att man i förändringsprocesser behöver översätta abstrakta idéer till 

konkret handling. Av våra intervjuresultat framkommer att det ligger ganska långt ifrån 

många av ledarna att kunna göra detta. En av de kvinnliga ledarna föreslår en lösning på 

översättningsproblemet, nämligen att hon ser det som en fördel om två personer delade på en 

chefsroll, där en var mer teoretiskt och den andra mer praktiskt lagd. Detta tycker vi visar hur 

svårt denne ledare tycker att det verkligen är. Utifrån detta förslag så menar vi att det verkar 

som att denna ledare ser att det i hennes fall är för mycket att begära att hon både ska bedriva 

ett mer traditionellt chefskap samtidigt som hon också ska vara ledare och driva 

organisationens utveckling framåt. Enligt vår uppfattning tycks det vara ett vanligt fenomen 

att man sätter ett likhetstecken mellan att bedriva chefskap och att bedriva ledarskap, vilket 

för många av de ledare som vi har pratat med inte är rimligt i vardagen. Vi anser då att många 

av förväntningarna som läggs på ledarna är orimliga utifrån detta.  
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6.7 Tidsbrist som hinder för att utöva ledarskap  

Flera av ledarna upplever att tidsbristen i vardagen är en av de främsta svårigheterna för dem 

när det handlar om att genomföra förändringar i sina verksamheter och arbeta i enlighet med 

vad de lärt sig under ledarstödsprogrammet. Granberg (2011) tror att de flesta ledare/chefer 

känner igen sig i att ständigt ha ont om tid. Han talar om att det är en ständig balansgång 

mellan att ha tid att förebygga och planera och att lösa mer akuta problem. Förändringar 

innebär nästan alltid att det tillkommer extraarbete, vilket i sig kan vara något som gör att man 

kanske stöter på motstånd (Aronsson et al., 2012:307-308). Detta uttrycks av intervjuperson 1 

genom att han säger: 

 

“... men det blir som det blir när man kommer tillbaka till sin vardag, då blir 

det liksom att man springer på de här… ja, lite brandkårsutryckningarna…”. 

- Intervjuperson 1, man 

 

Intervjuperson 1 säger även att han upplever att han skulle ha haft stora möjligheter att sprida 

kunskap och förmedla information om förändringar om det var så att han i sin vardag räckte 

till att kunna vara ute hos sina personalgrupper. När han talar om sin vardag som ledare, så 

menar han att det blir mycket så att han måste lösa “akuta” saker som dyker upp nästan hela 

tiden. Granberg (2011) listar några av de kännetecken för chefers arbete där bristen av tid är 

centralt i många delar. Chefer har ofta ont om tid både för medarbetare, för sig själva och sin 

egen utveckling. Detta gör att de ofta får svårt att balansera mellan att ha tid att förebygga och 

planera kontra att lösa akuta problem (Granberg, 2011:601). Även Carlsson (1951/1991, se 

Lind, 2011:38-39) som har studerat ledningsarbetets vardag, menar att chefer har väldigt lite 

tid, framförallt för mer övergripande strategiska frågor. Det är ofta saker som är av 

administrativ karaktär eller som handlar om att lösa olika typer av personalfrågor på 

arbetsplatserna som ingår i ledarens arbetsuppgifter. Detta anser han går ut över ledarens 

möjligheter att arbeta lika mycket som denne kanske skulle vilja med olika 

förändringsprojekt. Detta kopplar vi till att ledarna som har gått det aktuella 

ledarstödsprogrammet i Krokom kan ha svårt att överhuvudtaget hinna använda den nya 

kunskapen som de har fått med sig från ledarstödsprogrammet. Något man kan märka när man 

talar med ledare om deras dagliga arbete är just att de inte verkar ha tid att utöva speciellt 

mycket ledarskap, genom att till exempel arbeta med visioner och liknande, utan snarare 
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handlar mycket av det dagliga arbetet om att hantera administrativa uppgifter (Alvesson & 

Sveningsson, 2010:83). Ledarstödsprogrammet beskrevs av de manliga ledarna som “en oas i 

vardagen”, vilket är raka motsatsen till hur han beskriver sin vardag. Flera av ledarna 

uttryckte att det var positivt att programmet hade ett lugnt tempo där de hade tid att reflektera 

och för att få reflektionstiden hos ledarna att leva kvar kanske man borde se över ledarnas 

vardagssituation. Det finns tidigare forskning som visar att det är en fördel att 

ledarutvecklingsåtgärder ges i en liknande miljö som den där ledarskapsutövningen äger rum 

(Leonard & Goff, 2003). Det vi här tänker på är att de beskrev ledarstödsprogrammet som en 

oas i vardagen, medan deras vardag inte ser ut på det sättet. Vi menar att det åtminstone hade 

kunnat vara en fördel att se till att ledarna har möjlighet att ta sig mer tid att reflektera i sin 

vardag.   

 

En annan av ledarna funderar över vikten av tid:  

 

“Sedan är det ju det här att man kan behöva tid… Att fundera på att, hur blir 

det här nu då? Det här med att ta sig tid är svårt… att sätta sig ned och 

planera och sedan genomföra och sedan göra en uppföljning på det, så att 

man liksom kan använda det. Annars blir det nog att man glömmer bort 

dem. Det är det här att nu ska vi ha möte och så har vi de här punkterna som 

ska tas upp, och sedan just att komma ihåg det att nu skulle vi kunna 

använda det här… Det är ju så att det var ju ett tag sedan det här var nu 

då…”  

- Intervjuperson 3, kvinna 

 

Intervjuperson 3 talar om att det är svårt att komma ihåg och agera i enlighet med 

ledarstödsprogrammet eftersom att det var ett tag sedan. Ledarna skulle egentligen vara de 

som såg till att det här programmet fick långsiktiga effekter, men detta tycks inte förankrat 

hos dem. Vi menar att risken för att glömma bort saker även skulle kunna bero på att man har 

svårt att se ett “klockrent” samband mellan det man har lärt sig och vardagen i den egna 

verksamheten. Om man inte ser ett samband så tror vi att det är svårare att både komma ihåg 

och att faktiskt tillämpa sina nya kunskaper. En av de kvinnliga ledarna berättade att hon 

upplever att det varit svårt att komma igång med någonting praktiskt, eftersom att nyttan med 

det har varit svår att se. Vi menar att begreppet kausal tvetydighet kan förklara detta, då det 

innebär att man har svårt att se vad ny kunskap skulle medföra för nytta i praktiken (Simonin, 
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1999). Detta skulle kunna vara en annan förklaring på att det inte görs speciellt mycket av det 

som de lärde sig under ledarstödsprogrammet. Det finns helt enkelt inte tid för att det är så 

mycket runt omkring som ledarna upplever att de måste göra. Vi menar att det faktum att man 

inte har tid i sin vardag kanske gör att det är enkelt att glömma bort sina nya kunskaper. Det 

kan nog vara så att det är särskilt enkelt att falla tillbaka i gamla invanda mönster när man inte 

har speciellt mycket tid att fundera kring hur man ska kunna arbeta med det nya som man har 

lärt sig. Då nyttan är svår att se tror vi istället att det ligger nära till hands att använda sig av 

invanda beteendemönster som man är trygg i.  

 

 

6.8 Sättet att organisera och organisationskulturens betydelse  

Fyra av fem ledare nämner att antal underställda, framförallt om dessa är utspridda, är något 

som de upplever försvårar att arbeta i enlighet med vad de har lärt sig under 

ledarstödsprogrammet. Intervjuperson 2 ger uttryck för att det är väldigt stor skillnad mellan 

ledare i kommunen vad gäller hur många de arbetsleder. Hon berättar att det finns chefer som 

har fyra, fem stycken att arbetsleda inom samma kontorslandskap, medan hon själv har många 

fler underställda utspridda över en stor yta. I Östebo & Härenstams studie (2013) har man 

kommit fram till att den så kallade chefskvoten, eller antalet underställda, har en påverkan på 

ledarens möjlighet att till exempel utveckla sin verksamhet. Av resultaten framgår att ledarna 

ser det som fördelaktigt att kunna samla sina underställda på ett enkelt och smidigt sätt. Att 

som ledare ha sina underställda nära är något som spelar en stor roll när det handlar om 

möjligheterna att kommunicera en förändring (Östebo & Härenstam, 2013).  

 

Resultatet av vår studie visar att detta inte kan vara det enda som påverkar hur väl man 

upplever att man har kunnat agera i enlighet med ledarstödsprogrammet. Intervjuperson 2 

(kvinna), som var den som hade flest underställda utspritt, berättar om att hon upplevde sig ha 

relativt enkelt att arbeta i enlighet med särskilt vissa saker som man gjorde under 

ledarstödsprogrammet. Vi gör tolkningen utifrån intervjuerna att den ledaren med det minsta 

antalet underställda inte upplever det enklast att utveckla sin verksamhet i enlighet med 

programmets innehåll. Dessutom ser vi att den intervjuperson som borde ha svårast att samla 

sin personal, genom att de är många till antalet och utspridda över kommunen, också är den 

som uttrycker sig ha agerat mest i enlighet med programmet. Detta menar vi pekar mot att 

borde finnas andra betydande orsaker som påverkar deras möjligheter att tillämpa den nya 

kunskapen.  
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Något som vi menar ligger närmare till hands som en tänkbar förklaring än antalet 

underställda när det handlar om att arbeta i enlighet med ledarstödsprogrammet är i detta fall 

verksamhetens mottaglighet. Enligt oss var intervjupersons 2 verksamhet mottaglig för att 

börja arbeta snabbare i enlighet med programmet, eftersom det var mycket likt hur de tidigare 

jobbade och därför också en mycket mindre förändring än de som andra ledare stod inför. 

Alvesson och Sveningsson (2008) talar om att organisationskulturens öppenhet och 

mottaglighet för nya idéer och liknande är en förutsättning för en lyckad förändringsprocess. 

En annan av de kvinnliga ledarna konstaterar att hon tror att vissa 

ledarskapsutvecklingsprogram passar vissa ledare bättre än andra. Vi tror att det kan vara så 

att man upplever att vissa utbildningar ligger närmare vad som känns möjligt att genomföra i 

ens egen verksamhet när man kommer tillbaka från programmet.  

 

Efter programmets “formella slut” hade kommunen, för att underlätta det fortsätta arbetet i 

enlighet med programmet, organiserat frivilliga träffar dit ledarna kunde komma och fortsätta 

reflektera tillsammans. Av intervjuresultaten framgick att ledarna beskrev dessa träffar som 

något som rann ut i sanden. Intervjuperson 2 (kvinna) funderar på en förklaring till den dåliga 

uppslutningen på dessa träffar:  

 

“Jag tror att… dels så tror jag att alla prioriterade inte lika högt att 

närvara… men alla har ju naturligtvis en pressad agenda… och… alla har 

inte samma… jag tycker ju att den här typen av möten och samspel är 

viktiga för mig i mitt arbete, så jag prioriterar ju gärna det. Medan andra 

tycker att det där bara tar tid och har kanske inte riktigt sett det som ett 

verktyg och det kanske inte är ett lika bra verktyg för alla heller, det vet jag 

ju inte. Man har ju lite olika… lite olika stil.” 

- Intervjuperson 2, kvinna 

 

Enligt Sveningsson (2011) kan synen på ledarskap sägas vara kopplad till 

organisationskulturen, då kulturen inverkar på vilken syn man har på hur ledarskap ska 

utövas. De upplevda olika stilarna som intervjuperson 2 talar om menar vi skulle kunna vara 

en effekt av den organisationskultur som ledaren verkar inom. De ledare som inte prioriterade 

att närvara vid de frivilliga träffarna kan ha upplevt att innehållet låg långt ifrån deras ledarstil 

och verksamheter. Ett par av ledarna har uttryckt sig ha väldigt svårt att göra någonting 
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överhuvudtaget i enlighet med programmets syfte. En förklaring till detta skulle kunna vara 

att den rådande kulturens ideologi är så stark att det gör att man är skeptisk mot andra 

kulturers idéer (Smirchich, 1983). Är den rådande kulturens ideologi stark och ligger långt 

ifrån vad man lärde sig under programmet, så kan det finnas ett särskilt motstånd att förändra 

saker, trots att man kanske har ganska svårt att säga vad det egentligen beror på att man har 

svårt för det. Alvesson & Sveningsson (2008) menar att det mer troligt att det är 

organisationskulturen som präglar ledarskapet än tvärt om.  

 

“Där kan ju olika enheter i en organisation ha olika förändringsbenägenhet, 

och vi har alltid gjort som vi har gjort liksom och vi är trygg med det. Det 

svåraste som ledare tycker jag är att skapa ett klimat som är öppet för 

förändring”. 

- Intervjuperson 5, man 

 

Intervjuperson 5 talade om att det svåraste som han upplever i sin roll som ledare när det 

handlar om att genomföra organisationsförändringar är att skapa ett klimat som är öppet för 

förändringar och att när man väl har gjort det så upplevs det som enklare att förändra saker 

och ting. Vi tolkar det som att det klimat han pratar om är kopplat till organisationskulturen 

och att det svåraste att förändra enligt honom således är just kulturen. Tushman och O´Reillie 

(1996) menar i likhet med detta att olika organisationskulturer är mycket svåra att förändra. 

Enligt Alvesson (2009) så kan de personer som är i den positionen att de kan dra nytta av att 

besitta makt också vara underkastade vissa former av makt. Det kan till exempel vara så att 

ledare anpassar sig efter kulturella idéer och normer som de tar för givna. Vi menar att det kan 

vara så att organisationskulturen utövar en form av informell makt över ledarna som de 

kanske inte alla gånger är medvetna om utan tar för givet och anpassar sig efter. 

 

 

6.9 Medarbetare och motstånd mot förändringar  

Förväntningarna som finns från kommunledningen på att ledarna ska kunna genomföra 

förändringar och sprida kunskap om nya arbetssätt skulle kunna vara kopplade till att man 

anser att ledarna i kraft av sin position borde ha “enkelt” att genomföra saker och ting. Ett 

vanligt synsätt är att ledarskapet är särskilt viktigt i förändringsprocesser (Jacobsen, 

2005:265). Formell makt är sådan makt som kommer med den position man har i en 

organisation (Northouse, 2013:10), men någon vi menar att man även bör tänka på är att 
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formell makt inte är den enda makttypen inom en organisation. När man har förväntningar på 

att ledare ska kunna genomföra saker och ting med hjälp av den makt de har som kommer 

utifrån position som ledare, så menar vi att man då bortser från det faktum att bara för att man 

har formell makt, så behöver inte det betyda att man är ensam potentiell maktutövare inom en 

organisation (Northouse, 2013:11). Informell makt är till exempel något som vi menar att 

medarbetare skulle kunna använda sig av om de till exempel upplever att det som ledaren vill 

besluta om inte är något bra.   

 

“Finns det ingen chef som tar tag i det här rodret, finns det ingen som styr i 

början, då blir det någon i gruppen som gör det, och då får vi de där 

informella ledarna… Vi måste ha med alla… Ja, man ska inte underskatta 

en grupps styrka på något sätt. Har man inte gruppen med sig, då är det 

nästan omöjligt att göra ett bra förändringsarbete. Man måste liksom ha med 

alla på tåget… Vi kan sitta och prata hur mycket som helst här uppe, men 

det händer som ingenting där nere. Vi måste ha med alla. Så att det är ju inte 

såhär att: Jamen nu har chefen varit på kurs. Mhmm… nu är det ett nytt 

arbetssätt…” 

- Intervjuperson 1, man 

 

Intervjuperson 1 talade om att man som ledare inte kan förvänta sig att man som ensam ledare 

ska kunna genomföra förändringar som man inte har fått med sina medarbetar på. När han 

talade om att inte underskatta en grupps styrka, så menar vi att detta kan vara ett uttryck för 

att det finns en risk för att medarbetare tar över om de inte tycker att en förändring är bra. 

Detta menar vi skulle kunna vara en form av uttryck för en farhåga att medarbetarna ska utöva 

informell makt, då detta är en typ av makt som inte behöver vara kopplad till ens sociala 

position utan snarare till sådant som personliga kvalitéer (Northouse, 2013:10). Intervjuperson 

2 talar om att förändringar upplevs som obekvämt i samband med att hon pratar om att en av 

de stora utmaningarna med att genomföra förändringar är att få medarbetarna med sig. De 

allra flesta förändringsprocesser kännetecknas av någon form av motstånd som kommer till 

uttryck på olika sätt och olika starkt (Jacobsen, 2005:191). Även om intervjuperson 1 talade 

om att det är viktigt att man som ledare styr upp saker och ting, så att inte medarbetarna ska ta 

över makten, talar ändå flera av ledarna om vikten av att samarbeta med medarbetarna. Det 

framkommer under intervjuerna att något som verkar avgörande för att man som ledare ska 

lyckas genomföra förändringar, egentligen oavsett vad dessa förändringar handlar om, är att 
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man har med sig medarbetarna. Medarbetare som inte är “med på tåget” talar flera av ledarna 

om som något av det mest besvärliga att hantera i förändringsarbeten.  

 

“Så att det ligger ett ansvar hos mig som ledare och det ligger ett ansvar hos 

varje enskild medarbetare och det ansvaret handlar ju inte bara om 

kommunikation. Det handlar om att vi har ett gemensamt ansvar”. 

- Intervjuperson 5, man 

 

Intervjuperson 5 är tydlig med att det inte är mycket en enskild ledare kan göra utan att ha 

medarbetarna med sig, genom att prata i termer om vi, inte jag som ledare. Vi tolkar detta som 

att man ibland kan uppleva att man är ensam i sin ledarroll (vilket en person faktiskt också 

uttrycker i klartext). Även om man måste få med sig sina medarbetare i förändringar och så, 

så tror vi ändå att det är så att ledarna känner sig lite ensamma trots detta på grund av att de 

befinner sig i den här “formella rollen” av att vara ledare. Man är inte “en i gänget” på samma 

sätt, utan man har den här rollen man är rädd om och så vidare. Sedan kan det nog vara så att 

man är rädd för att “släppa in” medarbetarna allt för mycket, eftersom man är rädd för att 

medarbetare ska ta över med hjälp av informell makt. Det har skrivits en hel del om delat 

ledarskap och att ledaren kanske inte har så mycket makt som man skulle kunna tro. 

Andersson & Tengblad (2009) menar till exempel att det inte är mycket som en ledare kan 

göra ensam utan att ha sina medarbetare med sig. Även intervjuperson 1 ger uttryck för detta 

såhär:  

 

“Jag sitter där och utvecklas själv och blir klokare och klokare (skratt) 

Förhoppningsvis. Men det gör ju inte de andra. De är ju kvar i sina, jag 

brukar kalla det för bubblor…”. 

- Intervjuperson 1, man 

 

Vi tolkar det som att intervjuperson 1 upplever att det är mycket svårt att nå ut med nya 

kunskaper till sina medarbetare som han menar är lite “avskärmade” från honom. Han ger 

själv ett förslag på vad som skulle kunna vara lösningen på detta bekymmer: 

 

“Jaa… alltså jag tror att när man gör en sådan här satsning med chefer, så 

tror jag att man parallellt också behöver göra en satsning på medarbetare, så 

att de får liksom samma input, sedan måste det ju vara chefens uppgift att 
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driva det vidare, men att få alla liksom på samma bana. Det är inte så lätt 

när man har så stor verksamhet, utan då skulle det kanske ha funnits en 

medarbetarskapsutbildning parallellt med det här på något sätt som länkade 

ihop litegrann, så att alla får en förståelse för varför jag har min roll och vad 

jag gör i min roll och vad de gör i sin roll och så vidare, så att man öppnar 

upp klimatet.” 

- Intervjuperson 1, man 

 

Intervjuperson 1 talade om att han tycker att det skulle vara önskvärt om medarbetarna också 

gick en liknande utbildning som han som ledare har gjort. Vi menar att detta kan vara ett 

uttryck för att han har svårt att se att han som ledare själv skulle kunna nå ut med sina nya 

kunskaper till sina medarbetare. Det kan också vara så att han känner av att han som ledare 

kanske har en annan uppfattning av verkligheten än medarbetarna (Berger & Luckman, 1967, 

se Jacobsen 2005) som enligt honom arbetar “i sina bubblor”. Av den anledningen upplever 

han det kanske som svårt att skapa en samsyn utan att man tar till någon åtgärd där 

medarbetarna får input från något annat håll. Något som kan tyckas lite märkligt i 

sammanhanget är att det samtidigt med ledarstödsprogrammet pågick ett 

rehabiliteringsprogram för långtidssjukskrivna, men utifrån det som ledarna talade om, så var 

det ingen av dem som kopplade ihop programmen med varandra och att de skulle kunna ha 

setts som kompletterande. Att programmen var separerade från varandra kan man tolka som 

en indikation på att ledare och medarbetare tillskrivs olika egenskaper och behöver få helt 

olika “input”. Detta är något som vi kopplar ihop med rådande idealbilder av ledare och 

medarbetare som inte nödvändigtvis behöver stämma överens med verkligheten (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003:29). Vi menar att det kunde ha varit fördelaktigt att koppla 

samman de olika programmen för att vinna en ökad förståelse för varandras situation och 

också skapa ett bättre samarbete mellan ledare och medarbetare.   

 

 

6.10 Vikten av att som ledare ha ett stöd  

“Det jag tycker är jättesvårt och jobbigt är när man är jätteensam.” 

- Intervjuperson 4, kvinna 

 

Granberg (2011) menar att ledare ofta upplever att de är i en ensam position, och att de inte 

har någon att anförtro sig åt. Även om inte alla ledare säger rakt ut att de känner sig ensamma 
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i sin roll som ledare, så kan vi ändå urskilja och tolka många citat som skulle kunna vara ett 

uttryck för att de ofta finns en känsla av att de står själva i sin roll.  

 

“Det blev väldigt tydlig för mig (under ledarstödsprogrammet), att jag nog 

är väldigt beroende av att ha en nära partner, liksom i mitt ledarskap. Det är 

viktigt för mig att ha någon som lyssnar och kan hjälpa till med att sätta ord 

på mina tankar… Detta kan bli som en bekräftelse på att, jamen det där jag 

gjorde var ju inte så farligt… annars blir det mer som ett stort svart spöke på 

insidan på något sätt.” 

- Intervjuperson 2, kvinna 

 

Att ha någon som lyssnar och ser ens problem från ett annat perspektiv kan vara väldigt 

värdefullt. Man brukar ofta kalla den typen av samtalspartner för bollplank och detta är något 

som kan ses som ett bra stöd för chefer i deras vardag (Granberg, 2011:602). Något som alla 

de intervjuade ledarna uttrycker som något som skulle underlätta för dem i sin vardag när det 

handlar om att arbeta med sådant som de lärt sig under ledarstödsprogrammet är någon form 

av stöd. Detta tolkar vi som ett uttryck för att ledarna ibland kan känna sig ensamma i sin roll 

som ledare. Några av de ledare som uttrycker att de har haft ett stöd att bolla saker och ting 

med, är också de som upplever att de har kunnat arbeta mest med saker som de har lärt sig 

under programmet. Enligt intervjuperson 3, som har ett stöd på sin arbetsplats i en kollega 

som också har gått det aktuella ledarstödsprogrammet, menar att hon har tyckt att det har varit 

väldigt skönt att de nya kunskaperna och förändringarna inte enbart finns inom, och kommer 

ifrån, henne utan att hon har en form av delat ansvar i detta. Vi menar att stödet inte behöver 

vara i form av en extern utbildare, vilket ledarna också ger uttryck för när det tyckte att något 

av det mest värdefulla under ledarstödsprogrammet var att reflektera tillsammans med 

personer som befann sig i liknande situationer som de själva. Det är viktigt att poängtera att 

det gav dem väldigt mycket att utbyta erfarenheter med andra ledare och detta är någonting 

som alla organisationer skulle kunna tänka på. Något som kan upplevas vara problem är dock 

tystnadsplikt, men detta tror vi att man kan överbygga genom att man inte behöver tala om så 

känsliga ärenden. Vi tror att det är själva utbytet som är en stor del av poängen och att det 

kanske inte är lika viktigt just vad det är man avhandlar. Förmodligen är det viktigaste att man 

får träffa andra i liknande situation som sig själv, och att detta många gånger är stöd nog i 

arbetet. Ambitionen med programmet upplever vi var att ledarna skulle ha stöd av varandra 
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efter programmets avslut. Det tycks dock inte riktigt ha blivit så. Intervjuperson 2 ger uttryck 

för detta: 

 

“Alltså då blev det att de här grupperna, för vi skulle ha fasta grupper, och 

det skulle liksom avsättas då en tid plus att vi skulle träffas några gånger 

emellan. Så då blev de där grupperna väldigt haltande, jag menar det ena 

gången kunde vi vara tre, nästa gång så var vi fem… vi var åtta tror jag från 

början.” 

- Intervjuperson 2, kvinna  

 

Ovanstående citat är bara ett exempel av många på när ledarna ger uttryck för att de icke-

obligatoriska träffarna rann ut i sanden. Något som vi menar att kommunledningen i det här 

fallet hade kunnat göra annorlunda är att göra ledarträffarna mellan de ordinarie träffarna 

obligatoriska och förespråka närvaro vid dessa mer, eftersom ledarna annars inte riktigt 

upplevde sig ha tid eller prioriterade att närvara. Regelbunden gemensam reflektion kan vara 

en viktig del i organisatoriska lärprocesser (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006:34). 

Detta menar vi är ett ytterligare argument (förutom att de tyckte att detta var så värdefullt) för 

att det hade varit viktigt för ledarna att fortsätta reflektera tillsammans i 

ledarstödsprogrammets anda.  

 

Vi ser att man borde ha utnyttjat det faktum att man är så många ledare inom kommunen som 

har gått samma program och att de är samlade relativt nära varandra. Vi menar att det skulle 

vara relativt enkelt att ordna stödträffar och liknande just för att organisationen ser ut som den 

gör. Vi anser att det här med att ha ett stöd när man kommer tillbaka är avgörande för att man 

som ledare ska ha en rättvis möjlighet att genomföra förändringar som är i enlighet med det 

nya man har lärt sig. Det är enligt oss inte rimligt att lägga krav om en verksamhetsutveckling 

på ledarnas axlar när de kommer hem till en vardag eller verksamhet som ser likadan ut som 

innan de gick programmet. Det vi menar är att det är en för stor uppgift att klara av helt själv 

och att det därför känns angeläget att ordna med stöd. Detta är även något som Östebo och 

Härenstam (2013) talar om när de säger att förändringsarbetet blir väldigt sårbart om ansvaret 

för en organisationsförändring vilar på en ensam individs axlar. Enligt oss kan det vara en god 

idé att se till att ledare som går den här typen av ledarstödsprogram har ett redan ordnat stöd 

hemma i sin organisation när de kommer tillbaka igen. Detta för att vi tror att de då kan 

använda sig av de nya kunskaperna på ett mer fördelaktigt sätt.  
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7. Slutdiskussion  

Ledarstödprogrammet i Krokom lade mycket förväntningar på ledarna, genom att det var dem 

som skulle genomföra nödvändiga förändringar och upprätthålla en långsiktig effekt av 

programmet. Genom vår problematisering i arbetet med denna studie har vi funderat kring 

ifall dessa höga förväntningar kan ha någonting att göra med det faktum att de är just ledare 

och ifall dessa förväntningar verkligen är rimliga och verklighetsförankrade.  

Dagens bild av ledare och ledarskap gör att ledare på olika nivåer inom en organisation i hög 

utsträckning förväntas kunna skapa förändring och utveckling genom att kommunicera ut 

visioner och få människor engagerade. Bilden av ledare kan sägas likna någon form av 

heroisk gestalt som har ansvar för hela organisationens välgång (Alvesson & Sveningsson, 

2010:15). Vi menar att kommunledningen i detta fall kan ha tagit till sig den rådande 

idealbilden av hur ledare ska vara en aning okritiskt och att de utifrån denna bild inte riktigt 

såg att ledarna skulle kunna ha problem med att sprida sina nya kunskaper så att de blir en del 

av organisationen. En av anledningarna till att vi tycker att det är viktigt att problematisera 

ledarstödsprogram är för att skapa en mer nyanserad bild av vad som kanske är möjligt och 

rimligt att förvänta sig av de ledare som går dessa utbildningar. Vi menar däremot inte att 

organisationer inte ska ha tilltro till sina ledare eller inte satsa på att kompetensutveckla dem, 

utan att man snarare bör tänka igenom sina förväntningar en extra gång. Förväntar man sig 

saker som är kopplade till bilden av ledare och ledarskap, men som inte är förankrat i 

verkligheten, så menar vi att detta kan ge upphov till en onödig press på ledarna om att de ska 

fixa allting själva likt superhjältar. Detta kan även försvåra förändring och hindra kollektiv 

organisering bland de anställda. Det finns även en överhängande risk att lärdomar och 

kunskaper hos ledarna inte används eller glöms bort, vilket vi sett en tendens till i Krokoms 

kommun.  

 

Något som också har framkommit under vårt arbete med denna studie är att det blir 

problematiskt när man inte tar hänsyn till att olika ledare har olika förutsättningar med tanke 

på att deras organisatoriska miljö, kultur, hierarki och liknande ser väldigt olika ut. Att man 

då tillskriver alla ledare samma möjligheter att återföra kunskap till sina organisationer och 

utveckla organisationen ser vi som orimligt. Vi menar att man bör tänka på att anpassa 

ledarstödsprogrammen så de blir lite mer “skräddarsydda” för att passa den verklighet som 

man kommer tillbaka till efter programmet slut. Annars menar vi att det finns en 
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överhängande risk att det inte sker så mycket utveckling av och förändringar i organisationen 

efter ledarstödsprogrammet.  

 

Vår uppfattning som vi har bildat oss genom att gå igenom intervjuerna med ledarna är att det 

kan vara så att ledarna själva känner att det ligger ganska långt ifrån dem att faktiskt kunna 

förändra sina verksamheter helt på egen hand, vilket gör att de kanske inte ser det som rimligt 

att dessa förväntningar skulle finnas på dem. Vi menar att syftet med ledarstödsprogrammet i 

detta fall kan ha varit lite väl otydligt uttalat från kommunledningens sida. Genom arbetet 

med denna studie har vi sett att ledarna har en del svårigheter med att förhålla sig till vad 

effekten förväntades kunna bli om de skulle arbeta i enlighet med vad man hade tänkt sig 

utifrån programmet. Vi tror att syftet med programmet och de förväntningar som lades på 

ledarna, var så otydligt uttalade kanske just på grund av att de är ledare. Vi menar att det är 

viktigt att man tänker till innan man bestämmer sig för att genomgöra en 

ledarskapsutbildningsinsats, och att man är tydlig med vad syftet är samt vilka krav och 

förväntningar man har på ledarna. Det skulle förmodligen vara fördelaktigt om det både 

innan, under och efter ledarstödsprogrammet fördes en dialog mellan kommunledning och 

ledarna för att skapa en förståelse och samsyn. Detta menar vi avsevärt skulle öka chanserna 

till att deltagandet i ledarstödsprogrammet skulle bidra till långvariga effekter i 

organisationen.    

 

Vårt perspektiv bidrar med uppmärksammandet av ledarnas insikter i vad som de upplever 

som både nyttigt och svårt, vilket vi menar bidrar till en ökad förståelse för 

ledarsskapsutveckling. Vi menar att det är upp till forskare att analysera detta komplexa 

fenomen genom att analysera tänkbara hinder och svårigheter med mera, eftersom det kan 

vara svårt för ledarna att göra detta själva i den position som de befinner sig i. Genom denna 

problematisering av ledarstödsprogram vill vi skapa en diskussion om vad som är rimligt att 

förvänta sig för effekter av den typen av åtgärd. Under arbetets gång med denna studie så har 

många potentiella hinder när det handlar om ledarstödsprogram som en utvecklingskraft i 

organisationer dykt upp, därför menar vi att det är problematiskt att se någon form av 

likhetstecken mellan utvecklad ledare och utvecklad organisation.     
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8. Förslag till fortsatt forskning  

Under arbetet med denna studie har vi stött på många intressanta uppslag och frågeställningar 

som har väckt vårt intresse. Vi har således många förslag på tänkbara saker som vi menar att 

man skulle kunna studera vidare. Något som vi särskilt tänkte kring under denna studies gång 

var att det hade varit intressant att få höra hur flera ledare tillsammans hade diskuterat kring 

deras upplevelser under och efter ett ledarstödsprogram, genom exempelvis en gruppintervju 

(Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1991:123). Vi tänker oss att det hade kunnat framkomma 

en del andra resultat genom att höra ledare diskutera med varandra om man jämför mot vad vi 

fick fram under våra enskilda intervjuer.    

 

Något som för oss har varit en aktuell frågeställning som vi har funderat kring under arbetet 

med denna studie är hur de som ligger bakom utvecklandet av ledarstödsprogram skulle tänka 

kring det ledarna upplever och hur de då tänker att de skulle kunna utforma program som 

skulle underlätta för ledarna i arbetet med att implementera förändringar och sprida ny 

kunskap så att den får effekter i organisationen.  

 

Något som vi upplever när vi söker efter tidigare forskning kring ledarstödsprogram och 

liknande åtgärder är att trots att intresset är så stort, så finns det ändå inte så speciellt mycket 

problematiserande forskning kring detta område. Detta menar vi gör det angeläget att utföra 

fler studier kring detta fenomen.  
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Appendix  

Appendix 1 – Organisationsöversikt, Krokoms kommun  
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Appendix 2 – Intervjuguide  

 
• Kan du lite kort berätta om hur verksamheten du ansvarar för ser ut. Hur länge har du 

arbetat här? Hur många medarbetare är du ansvarig för?  

 

• Kan du berätta om vad ni fick göra under programmet? Är det något särskilt du 

kommer ihåg?  

o Är det någonting annat särskilt som du har tagit med dig från 

ledarstödsprogrammet? Något särskilt bra/jobbigt.  

 

• När du fick reda på att du skulle gå det här ledarstödsprogrammet, vad hade du för 

förväntningar på att din medverkan skulle leda till?  

 

• Hur tycker du att programmet har utvecklat dig som ledare? På vilket vis? Hur 

märks/syns det? Beskriv. 

 

• Är det här ledarstödsprogrammet något som du upplever har utvecklat verksamheten 

på något sätt. Hur då?   

o Kan du ge några konkreta exempel. Finns det exempelvis några 

arbetssätt/rutiner som är förändrade?  

o Hur tror du att medarbetarna upplever de här förändringarna?  

 

• Om man tänker lite mer generellt, vilka möjligheter tycker du att du som ledare har 

att påverka och utveckla verksamheten? 

o Vilka svårigheter/hinder/begränsningar stöter du på?  

o Vad kan man som ledare göra för att ta sig förbi hindren enligt dig?  

 

• Finns det några uttryckta förväntningar från kommunledningens sida vad 

ledarstödsprogrammet skulle leda till? Vad förväntades du som ledare ta med dig till 

ditt ledarskap? Förväntades det leda till någon utveckling av verksamheten?  

o Har förväntningarna känts rimliga? Utifrån dig själv, verksamhetsområdet och 

handlingsutrymmet.  
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• Vilka upplever du som de största utmaningarna med att vara ledare i just din 

verksamhet? 

 

• Upplever du att något har varit lättare eller svårare att förändra i din verksamhet (tycks 

organisationen vara “mer öppen” för någon form av förändring)? 

o Finns det något som du känner att du skulle vilja göra men helt enkelt inte har 

möjlighet till?  

 

• Upplever du att de kunskaper som du har fått med dig från ledarstödsprogrammet är 

någonting som du enkelt kan använda dig av i ditt dagliga arbete?  

 

• Hur ser samarbetet ut mellan er ledare som gått programmet när det handlar om att 

utveckla verksamheterna?  

o Diskuterar ni någonting sinsemellan för att hjälpas åt med att komma med 

idéer? 

o Upplever du att du kan ha stöd av de andra ledarna?   

 

• Har du någonting som du skulle vilja tillägga eller några ytterligare tankar kring det vi 

pratat om som dykt upp innan vi börjar avrunda?  
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