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underlättande respektive hindrande faktorer för tillämpningen. Resultaten visar att deltagarna dels tillämpar specifika konkreta 

färdigheter som ingår i KL, dels använder erfarenheterna från kursen i grupp- och individutvecklingssyfte, samt att kursdeltagarna 

upplever att KL utgör ett medel för att utöva ett tydligare ledarskap och ta tillvara medarbetarnas resurser. Kursdeltagarna 

uppfattar också metoden som ett stöd i svåra samtal med medarbetare. Resultaten visar också de egna begränsningarna i form av 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta arbete var att med hjälp av en kvalitativ intervjustudie 

undersöka kursdeltagares och deras kollegors upplevelse av användningen 

av utbildningen Klart ledarskap (KL), samt vad kursdeltagarna upplevde 

som underlättande respektive hindrande faktorer för tillämpningen. 

Resultaten visar att deltagarna dels tillämpar specifika konkreta 

färdigheter som ingår i KL, dels använder erfarenheterna från kursen i 

grupp- och individutvecklingssyfte, samt att kursdeltagarna upplever att 

KL utgör ett medel för att utöva ett tydligare ledarskap och ta tillvara 

medarbetarnas resurser. Kursdeltagarna uppfattar också metoden som ett 

stöd i svåra samtal med medarbetare. Resultaten visar också de egna 

begränsningarna i form av gamla beteendemönster och svårigheter att 

vidmakthålla kunskaperna upplevs som primära hinder för att tillämpa 

färdigheterna, men även omgivnings- och utbildningsfaktorer framstår i 

enlighet med tidigare forskning som relevanta för deltagarnas tillämpning. 

Studiens specifika bidrag ligger i att individer och organisationer med 

intresse för ledarskapsutbildning särskilt bör beakta organisatoriska och 

individuella variabler så som exempelvis ledarskapsfilosofi och -strategi, 

så att dessa harmoniserar med utbildningens mål, för att öka sannolikheten 

att kunskaperna från utbildningen kommer implementeras.  
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ÖVERFÖRING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER  
FRÅN UTBILDNING TILL ORGANISATION 

-ANVÄNDNING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN 
KLART LEDARSKAP 

Lärande är idag en central komponent i organisationers strategi för att 

bemästra en omvärld som förändras allt snabbare (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Ledarskapsutbildningar har i denna process blivit ett av flera 

medel för organisationer att säkra sin konkurrenskraft i den ökande 

utvecklingstakten (Yukl, 2005). Det är dock snarare undantag än regel att 

sådana utbildningsinsatser idag resulterar i en eftersträvad 

kompetenssäkring, då deltagandet i utbildning inte automatiskt innebär 

beteendeförändringar på arbetsplatsen (Cheng & Ho, 2001; Burke & 

Hutchins, 2007). Det finns inte heller något direkt samband mellan 

deltagarnas reaktioner på en viss utbildning och huruvida denna sedan har 

någon effekt i form av ökat lärande eller beteendemässiga förändringar på 

arbetet (Alliger & Janak, 1989). 

 

Klart ledarskap (hädanefter KL) är en ledarskapsutbildning som är 

utvecklad av Gervase Bushe (2006) och vars rättigheter i Sverige ägs av 

organisationskonsultbolaget Provins Fem. Mot bakgrund av de ovan 

beskrivna forskningsfynden kring utbildningsinsatsers generellt sett små 

effekter tedde det sig angeläget att utvärdera användningen av 

kunskaperna från KL. Denna process, som har studerats under 

samlingstermen transfer of training (överföring av utbildning) (Baldwin 

& Ford, 1988) ligger därför i fokus för denna uppsats. Syftet med 

utvärderingen var dels att se hur deltagarna använde KL men också att 

undersöka vad de uppfattade som hinder respektive underlättande 

faktorer för tillämpningen av färdigheterna och kunskaperna. För detta 

syfte valde jag att intervjua dels kursdeltagare men också deras kollegor. 

Kollegorna valde jag att intervjua då jag ville bilda mig en uppfattning 

om hur de som arbetade med deltagarna i KL-utbildningen uppfattade 

den eventuella tillämpningen av kursinnehållet. Min förförståelse på 

området var när jag inledde arbetet liten men växte efterhand som jag 

både läste in mig på området och själv gick utbildningen i KL under 

hösten 2008. 

 

TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
Vid genomgången av teori och tidigare forskning ges först en kortare 

presentation av fenomenet ledarskapsutbildning samt en mer ingående 

beskrivning av den aktuella studerade ledarskapsutbildningen, för att 

därefter utförligt redogöra för överföringsbegreppet. Avslutningsvis knyts 
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dessa två områden samman under rubriken Klart ledarskap och 

överföring.  

Ledarskapsutbildning 
Yukl (2005) ser formell ledarskapsutbildning som en av flera tänkbara 

metoder för att utveckla olika aspekter av ledarskapet, så som 

interpersonella färdigheter, beslutsfattande, strategi eller analys. Formell 

utbildning sker oftast under en kortare period och baseras antingen på en 

analys av uppgifter och färdigheter som ingår i ledarskapet, eller på 

någon teori om ledarskap (ibid).  

 

Vanliga tekniker i ledarskapsutbildning är rollspel, att utgå från 

fallbeskrivningar och simuleringar av vanliga scenarion som man som 

ledare kan ställas inför, för att på så vis öva den aspekt av ledarskapet 

som utbildningen syftar till att utveckla (Yukl, 2005). Det har påpekats att 

formell utbildning inte kan ersätta den erfarenhet som det välutvecklade 

ledarskapet bygger på och de flesta moderna ledarskapsutbildningar 

strävar därför efter att integrera utbildningsinsatsen i ledarnas dagliga 

arbete (ibid). 

Klart ledarskap 

Bakgrund 
KL är en ledarskapsutbildning som utvecklats av Gervase Bushe vid 

Simon Fraser University i Vancouver, Kanada, och som syftar till att öka 

interpersonella färdigheter i en organisation för att öka dennas effektivitet 

(Bushe, 2006). KL har i Sverige introducerats av Anders Risling (Bushe, 

2006) och utbildningar i KL bedrivs idag av bland annat Provins Fem. 

Målgruppen för utbildningen är främst arbetsledare på olika nivåer men 

Bushe menar att alla i en organisation egentligen kan använda sig av 

metoden. Detta hänger samman med Bushes ledarskapsdefinition, som 

innebär att ”En person erbjuder ledarskap varje gång som de gör något 

som hjälper en grupp uppnå sina mål eller öka dess effektivitet (ibid, s 

27)”.  

 

Grundläggande teorier & koncept  
KL utgår från en postmodern syn på kunskap där flera, parallellt 

existerande och subjektiva sanningar finns hos individerna i en 

organisation. Enligt Bushe (2006) präglas de flesta organisationer idag av 

vad han kallar ”interpersonal mush” (sörjiga relationer) vilket innebär att 

organisationens medlemmar skapar sig obekräftade uppfattningar om 

andra medlemmars intentioner och beteende. Sörjiga relationer har enligt 

Bushe (ibid) sin grund i främst två psykologiska processer. Den ena är 

begreppet begripliggörande, vilket i detta fall handlar om människors 

inneboende vilja att förstå motiven till andra människors handlande. I vår 
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strävan efter mening och begriplighet använder vi oss av så kallad 

triangulering, vilket innebär att positionsbestämma en punkt genom två 

andra referenspunkter. Bush lånar begreppet för att beskriva hur 

människor tillsammans skapar mening åt andra personers beteende (t ex 

chefens), med hjälp av vad som i dagligt tal skulle benämnas som 

skvaller. Dessa positionsbestämningar förblir sedan obekräftade men 

behandlas av de inblandade som sanningar, vilket ofta leder till 

ryktesspridning och oklarhet i de interpersonella relationerna. Den andra 

processen som ligger bakom sörjiga relationer har att göra med det 

kognitiva begreppet perceptioner och dess koppling till Bushes 

upplevelsebegrepp. Inom KL beskrivs en upplevelse som resultatet av 

tolkningen av perceptioner, som i sig består av yttre och inre 

förnimmelser (ibid). Upplevelsen är därmed inte objektivt sann och 

existerande oavsett vår tolkning av situationen, vilket stämmer väl 

överens med hur man ser på perception inom den kognitiva psykologin 

(Eysenck, 2005). Problemet med detta är att många behandlar sina 

upplevelser som om de vore absoluta sanningar (Bushe, 2006). Om vi gör 

detta oreflekterat och utan att beskriva våra upplevelser för andra, är 

risken stor att det leder till problem i interpersonella relationer på arbetet. 

Det faktum att upplevelser är subjektiva och att människor har en 

benägenhet att triangulera för att skapa mening, parat med det faktum att 

de uppfattningar man skapat sig om andra tenderar att vara negativt 

färgade, leder sammantaget till den interpersonella sörjan. Ett exempel på 

detta är när två medarbetare tillsammans skapar sig en uppfattning om 

bakgrunden till att chefen under ett möte verkar bekymrad och 

frånvarande. Detta kan med hjälp av de beskrivna processerna resultera i 

missuppfattningen hos de båda medarbetarna att neddragningar inom 

organisationen är på gång. I själva verket kan det finnas en rad andra 

anledningar till chefens bekymrade uppsyn, inklusive 

matsmältningsproblem eller tankar på en förestående deadline. 

 

Ytterligare en grund till oklarhet i organisationer är enligt Bushe (2006) 

att många chefer inte klarar av att agera differentierat i förhållande till 

sina medarbetare och kollegor. Differentieringsbegreppet kan ses längs 

ett kontinuum där motpolerna utgörs av ytterligheterna avskuren – 

sammansmält (fused – disconnected). Bushe menar att alla människor 

och därmed även ledare styrs av separations- eller intimitetsångest i 

förhållande till sina medarbetare. En ledare som styrs av sin 

separationsångest är mer eller mindre sammansmält med människor 

omkring sig och kan inte skilja sina egna reaktioner från sina 

medarbetares. Om en medarbetare uttrycker ångest eller andra negativa 

känslor, kommer den sammansmälta chefen medvetet eller omedvetet 

signalera att detta påverkar honom/henne negativt och att det inte är 
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önskvärt att medarbetaren ger uttryck för denna känsla. Detta får till följd 

att medarbetarna lär sig att dölja negativa upplevelser för chefen, vilket 

leder till oklarhet. Motsatsen, att en ledare är avskuren och styrd av sin 

intimitetsångest, bidrar mer direkt till sörjiga relationer då ledaren i det 

här fallet tydligt signalerar att han/hon inte har något intresse av 

medarbetarnas upplevelser. Målet vid KL är att uppnå ett differentierat 

ledarskap, där man som ledare är medveten om de egna upplevelserna 

och kan skilja på egna och andras upplevelser. Den differentierade 

ledaren är nyfiken på medarbetarnas upplevelser och beskriver också 

tydligt de egna upplevelserna. Differentieringsbegreppet utgör enligt 

Anders Risling (personlig kommunikation, 2009-03-28) kärnan i KL och 

det som utbildningen ytterst syftar till att uppnå. 

 

Förändringsmekanismer 
Sörjiga relationer hindrar den moderna organisationen från att fungera 

optimalt på flera sätt (Bushe, 2006). Dels skapar det faktum att de flesta 

är omedvetna om det subjektiva i den egna upplevelsen 

samarbetssvårigheter i organisationer eftersom kommunikationen inte 

fyller ett klargörande syfte. Om upplevelser inte kommuniceras, innebär 

det också att de involverade personerna har olika uppfattningar om vad 

som sagts. Om personerna sedan baserar sina handlingsmönster på dessa 

subjektiva upplevelser står organisationen inför reella problem.  

 

Ett odifferentierat ledarskap hindrar också medarbetare från att klart 

uttrycka sina åsikter om exempelvis förändringsstrategier, vilket kan 

innebära att medarbetarna inte kommer att handla i linje med uppsatta 

mål utan efter vad de själva tror är en vettig handlingsstrategi (Bushe, 

2006). Genom att klargöra olika upplevelser och ståndpunkter kan man 

öka följsamheten och effektiviteten i organisationen genom att skapa 

förutsättningarna för gemensamma uppfattningar om beslut och 

överenskommelser. Sörjiga relationer och triangulering kan dessutom på 

sikt skapa samarbetssvårigheter och konflikter, vilket bidrar till stress och 

arbetsrelaterad ohälsa och i förlängningen ökade sjukskrivningstal och 

högre personalomsättning (ibid).  

 

Moderna organisationer bygger på teamarbete, medarbetarinitiativ och 

flexibilitet, vilket innebär att man måste kunna samarbeta och ta vara på 

allas kunskap och idéer (Bushe, 2006). I moderna organisationer är det 

också av stor vikt att individer kan fatta egna beslut och handla 

självständigt. KL syftar till att hjälpa ledare att utveckla ett ledarskap som 

på sikt påverkar organisationens effektivitet, genom att  
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 Öka det organisatoriska lärandet 

 Reducera oklarheter och missförstånd 

 Förebygga onödiga konflikter  

(Bushe, 2006) 

 

Kursens uppläggning 
KL i regi av Provins Fem består av fyra utbildningsdagar. De teoretiska 

begrepp och teorier som beskrivits ovan (begripliggörande, upplevelser, 

perceptioner, triangulering, sörjiga relationer och 

differentieringsbegreppet) ingår som en del av den första 

utbildningsdagen men kursens tonvikt ligger på praktiska färdigheter. 

Utbildningstillfällena domineras av praktiska övningar så som rollspel 

där kursdeltagarna uppmanas ta upp egna exempel och problem från 

arbetet, demonstrationer av kursledarna och arbete i så kallade lärpar. 

Lärparen utgör basen för inlärningen under de fyra dagarna och innebär 

samarbete i rollspel och övningar tillsammans med en och samma person 

under alla fyra utbildningsdagarna. Deltagarna får också uppgifter att 

slutföra mellan lärtillfällena. I Bilaga 1 bifogas ett schema över de fyra 

kursdagarna. 

 

Färdigheter 
KL bygger på fyra grundläggande färdigheter som kallas för Det 

medvetna självet (the aware self), det beskrivande självet (the descriptive 

self), det nyfikna självet (the curious self) och det uppskattande självet 

(the appreciative self) (Bushe, 2006). Det uppskattande självet ingick inte 

i utbildningen mer än på en ytlig nivå då deltagarna gick kursen, varför 

denna färdighet i det följande endast behandlas översiktligt. De fyra 

själven har ingen psykologisk empiri- eller teorigrund, utan syftet med 

dem är istället snarare att utgöra en pedagogisk modell för hur man som 

ledare agerar differentierat (A. Risling, personlig kommunikation, 2009-

03-28), vilket innebär att man som ledare ska uppnå en tydlighet inför sig 

själv och andra angående vilken upplevelse man har. Upplevelsen 

innefattar fyra aspekter som sammanfattas i Upplevelsekuben: 

observationer, tankar, viljor och känslor (Figur 1). I figuren avbildas 

kuben som en kvadrat indelad i fyra fält som representerar upplevelsens 

olika delar. Bushe menar dock att upplevelser kan vara mer eller mindre 

tillgängliga för individens medvetande, vilket illustreras av ett djup i 

kuben i dess ursprungliga form. 
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Observation 

 

 

Tanke 

 

 

Vilja 

 

 

Känsla 

 

Figur 1. Upplevelsekuben utan den tredje dimensionen. Upplevelsens 

olika delar består av observationer, tankar, känslor och viljor (Bushe, 

2006). 

 

Syftet med Upplevelsekuben är att utgöra ett hjälpmedel för individen att 

tydliggöra sin upplevelse för sig själv och andra, och den används primärt 

för att utöva det medvetna, det beskrivande och det nyfikna självet. Det 

långsiktiga syftet är att reducera den interpersonella sörjan och skapa 

effektivare organisationer genom de mekanismer som beskrivits ovan 

(Bushe, 2006). 

 

Det medvetna självet. Det medvetna självet handlar om att som 

ledare bli medveten om vad man observerar, tänker, känner och vill 

(Bushe, 2006). Detta övas under utbildningstillfällena genom övningar i 

medvetenhet. 

 

Det beskrivande självet. Det beskrivande självet handlar om 

färdigheter för att kommunicera sina upplevelser till andra med hjälp av 

kuben (Bushe, 2006). Man övar under utbildningen på att beskriva sin 

upplevelse i termer av ”Jag ser…”, ”Jag känner…”, ”Jag tänker…”, ”Jag 

vill…”. Till en början övar man på triviala situationer men syftet är att 

tekniken också ska kunna tillämpas i situationer där det uppstått 

missförstånd eller oklarheter med medarbetare och kollegor. 

 

Det nyfikna självet. Det nyfikna självet handlar om att som ledare 

bjuda in och aktivt lyssna på andras upplevelser. Det nyfikna självet 

innefattar färdigheter som att lyssna och fråga efter andras upplevelser 

genom kuben, att Spegla/parafrasera i samtal med andra, att vara öppen 

och nyfiken samt att Parkera sina reaktioner. Det sistnämnda innebär att 

man som ledare bör kunna känna upprördhet eller ilska utan att uttrycka 
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denna förrän man lyssnat färdigt på den andra personen (Provins Fem, 

2008a). 

 

Det uppskattande självet. Det uppskattande självet handlar om 

att leta efter positiva avsikter hos medarbetare och att förstärka dessa 

(Bushe, 2006). Det uppskattande självet innebär att ge uppmärksamhet 

till de beteenden hos medarbetarna som fungerar och inte till sådant som 

inte fungerar.  

 

Övriga färdigheter. Förutom de fyra grundläggande färdigheterna 

ingår andra färdigheter i KL, dessa är Här och nu, Klart språk och 

Lärande samtal (Provins Fem, 2008a). I processen att bli medveten om 

den egna upplevelsen och beskriva den för andra, är det viktigt att försöka 

vara så mycket här och nu som möjligt. Rekommendationen inom KL är 

med andra ord att man i sin kommunikation bör sträva efter att vara 

konkret och hålla sig till det som är problemet just nu, och inte till 

exempel dra upp gamla oförrätter när man ger kritik. Här och nu syftar 

också på en sinnesnärvaro hos den individuella ledaren i varje enskild 

stund, vilket underlättar att bli medveten om och beskriva sin upplevelse 

för andra. Klart språk innebär att ledaren bör använda sig av jag-budskap, 

det vill säga uttrycka ”jag tänker/jag känner/...”, vilket resulterar i att 

ledaren blir tydligare och tar ansvar för det han/hon säger på ett annat sätt 

än om man använder ”man”-form (ibid).  

 

Lärande samtal står i fokus under den fjärde utbildningsdagen och 

handlar om att man uttrycker egna upplevelser och lyssnar på andras, för 

att på så vis kunna skapa nya kunskaper. Det går till så att två personer 

varvar det medvetna och det beskrivande självet med det nyfikna självet, 

tills båda parter uppfattat vad den andra personen har observerat, tänkt, 

känt och vill inför en viss situation. Därefter utvärderar man vad man lärt 

sig av samtalet och uttrycker vad man är beredd att göra annorlunda i 

framtiden. Målet med det lärande samtalet är inte primärt att uppnå 

konsensus eller komma fram till något nytt beslut, utan att förstå 

varandras upplevelser. När man uppnått detta har också det 

organisatoriska lärandet ökat genom att osäkerhet och oklarhet har 

reducerats i de interpersonella relationerna, menar Bushe (2006).  

 

Transfer of training/Överföring 
Kirkpatrick och Kirkpatrick (2005) har identifierat fyra nivåer av 

utvärdering av en utbildningsintervention: reaktioner på utbildningen, 

lärande, beteendeförändringar till följd av utbildningen och slutligen de 

långsiktiga organisatoriska effekterna av utbildningen. Överföringen av 

kunskaper från utbildningskontext till organisationskontext 
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(beteendemässiga förändringar i Kirkpatricks nomenklatur) har 

definierats som ”…i vilken grad kursdeltagare effektivt applicerar de 

kunskaper, färdigheter och attityder de erhållit i en utbildningskontext på 

arbetet” (Baldwin & Ford, 1988, s 63, min översättning).” Överföring kan 

sägas bestå i både generalisering (användning av färdigheterna i 

jobbkontexten) och vidmakthållande av färdigheter över tid (ibid). En rad 

faktorer som påverkar överföringen har identifierats och kan delas in i 

individuella faktorer, utbildningsfaktorer och omgivningsfaktorer 

(Baldwin & Ford, 1988; Tannenbaum & Yukl, 1992; Cheng & Ho, 2001; 

Leberman, McDonald & Doyle, 2006; Burke & Hutchins, 2007). I Figur 

2 illustreras hur dessa tre faktorgrupper inverkar på överföringen direkt 

eller indirekt, genom att påverka inlärningen. 
 

 
Figur 2. Baldwin och Fords (1988) modell över överföringsprocessen. 

Publicerad med tillåtelse av Wiley-Blackwell. 

 

Följande presentation av teoribakgrunden kommer följa den ovan 

beskrivna indelningen i individuella, omgivnings- och 

utbildningsfaktorer. Forskningen har tidigare fokuserat på individuella 

faktorer, men de senaste femton åren har intresset skiftat till 

organisatoriska- och omgivningsvariablers inverkan på överföringen 

(Burke & Hutchins, 2007). 



9 

Individuella faktorer 

En rad karaktäristika hos den individuella deltagaren har setts påverka i 

vilken grad kunskaperna från utbildningen används. Individens allmänna 

begåvning relaterar till förmåga att tillgodogöra sig kursmaterialet samt 

till i vilken grad man sedan använder sig av detta (Ree & Earles, 1991; 

Colquitt, LePine & Noe, 2000). Man har också kunnat konstatera att grad 

av ångest och negativ affekt tycks vara negativt korrelerade med alla 

typer av utbildningsutfall inklusive överföring (Colquitt, LePine & Noe, 

2000) medan högre grad av positiv affekt är korrelerat med högre grad av 

motivation att tillämpa kunskaperna (Burke & Hutchins, 2007).  

 

Self-efficacy (själv-effektivitet) innebär individens uppfattning om den 

egna förmågan att organisera sitt beteende på ett sätt som resulterar i 

eftersträvade prestationer (Bandura, 1997). Detta har i 

överföringskontexten setts vara kopplat till grad av överföring, både vad 

gäller generalisering av och vidmakthållande av förmågorna (Chiaburu & 

Marinova, 2005; Stevens & Gist, 1997). Det närbesläktade begreppet 

locus of control (LoC) myntades av Rotter (1972) och kan definieras som 

individens uppfattning om huruvida de ansträngningar hon gör kommer 

att leda till eftersträvade förstärkningar. LoC har traditionellt sett delats 

upp i inre och yttre (ibid). Det förra innebär att individen anser sig kunna 

styra skeenden i livet genom sitt eget beteende, medan yttre LoC kan 

liknas vid uppfattningen att man är ett offer för yttre omständigheter. 

Forskningsfynden vad gäller LoC och överföring av kunskaper är 

motstridiga, då både inre LoC (Tziner, Haccoun & Kadish, 1991) och 

yttre LoC (Colquitt, LePine & Noe, 2000) har setts vara kopplat till en 

högre grad av överföring. Burke & Hutchins (2007) konstaterar att mer 

forskning behövs på området. Individens grad av motivation inför och 

efter en utbildningsinsats är en annan grundligt beforskad faktor som har 

setts vara positivt korrelerat med överföring (Burke & Hutchins, 2007).  

 

En rad faktorer som rör individens inställning till sitt arbete och 

vidareutbildning är också kopplade till grad av överföring (Burke & 

Hutchins, 2007). Individens uppfattning om relevansen av en viss 

vidareutbildning är korrelerat med högre grad av överföring (Axtell, 

Maitlis & Yearta, 1997), liksom den attityd individen har till sin karriär 

och sitt arbete (Colquitt, LePine & Noe, 2000). Intressant i 

sammanhanget är Clarkes (2002) fynd att brittiska socialarbetares 

uppfattning om vidareutbildning som främst ämnat att fungera som 

”personlig utveckling” och inte primärt något man skulle använda sig av 

på jobbet, tycktes inverka menligt på överföringen. Organisatoriskt 

engagemang, vilket kan definieras som i vilken grad individen 

identifierar sig med en specifik organisation (Colquitt, LePine & Noe, 



10 

2000), påverkar hur individen uppfattar värdet av vidareutbildning både 

för sig själv och för organisationen, och därmed motivationen inför en 

utbildningsinsats (Tannenbaum, Mathieu, Salas & Cannon-Bowers, 

1991). Ytterligare en aspekt som tycks påverka motivation är huruvida 

kursdeltagaren har haft möjlighet att själv påverka vilken utbildning 

han/hon ska gå (Baldwin, Magjuka & Loher 1991). När kursdeltagaren 

själv fått påverka valet av kurs, var motivationen att lära sig högre i 

Baldwin, Magjuka och Lohers studie.  

Utbildningsfaktorer 

Det finns få studier som explicit kopplar samman specifika metoder med 

överföring av kunskap från utbildning till organisation (Burke & 

Hutchins, 2007). Den mesta forskningen är gjord på hur exempelvis olika 

pedagogiska metoder påverkar inlärningen (ibid). I fråga om målsättning 

har man dock sett att kursdeltagare som delges eller själva skapar 

konkreta målsättningar i högre grad tillämpar kunskaperna 

(Kontoghiorghes, 2001) samt att användningen av både kortsiktiga och 

långsiktiga mål för vidareutbildningen ökar tillämpningen av 

kunskaperna jämfört med enbart långsiktiga mål (Brown, 2005). Vidare 

har man sett att när innehållet i ett visst kursmaterial framstår som 

relevant för de uppgifter som individen har att utföra i sitt arbete, ökar 

detta överföringen (Holton, Bates & Ruona, 2000; Axtell, Maitlis & 

Yearta, 1997). Detta beskrevs ovan som en individuell faktor men kan 

också sägas utgöra en utbildningsfaktor, där ett kursinnehåll som är illa 

anpassat till individens faktiska arbetsuppgifter blir både irrelevant och 

svårt att applicera. Taylor, Russ-Eft och Taylor (2009) visade i sin 

metaanalys ett något starkare samband mellan utbildningar som utgick 

från specifika färdigheter än de som utgick från teorier, och överföring. 

 

Vad gäller pedagogiska metoder och strategier saknas ofta vetenskaplig 

förankring för det aktuella syftet i form av direkta samband med 

överföring. Bland annat överinlärning, aktiv inlärning och uppföljning 

eller så kallad återfallsprevention har föreslagits påverka överföringen 

och indirekta samband kan misstänkas då dessa faktorer påverkar 

inlärningen (Burke & Hutchins, 2007). Taylor, Russ-Eft och Taylor 

(2009) konstaterade att de utbildningar som inkluderade övning i någon 

form resulterade i bättre överföring än kurser som inte innehöll 

övningsmoment. Rollspel konstaterades av Taylor, Russ-Eft och Chan 

(2005) vara positivt korrelerat med överföring, speciellt när 

rollmodellerna utgjordes av både positiva och negativa förebilder. Man 

har också sett att kursdeltagare som får någon typ av uppföljning av vad 

de lärt sig, är mer benägna att använda kunskaperna (Burke & Baldwin, 
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1999), men Burke & Hutchins (2007) påpekar att forskningen på detta 

område behöver replikeras och utvidgas ytterligare. 

Omgivningsfaktorer 

Med omgivningsfaktorer menas i det följande aspekter av den 

organisatoriska omgivningen som påverkar överföringen i positiv eller 

negativ riktning. Den faktor som erhållit starkast stöd i både kvantitativa 

och kvalitativa studier av sambandet med överföring är socialt stöd från 

överordnade och kollegor (Burke & Hutchins, 2007). Socialt stöd från 

överordnade kan bestå i att chefen diskuterar kursen med kursdeltagaren, 

att den överordnade själv deltar i utbildningsinsatsen, uppmuntrar 

användningen av kunskaperna, coachar deltagaren i tillämpandet samt ger 

positiv feedback på användningen av kunskaperna (Lim & Johnson, 

2002). Det sociala stöd från kollegor som kursdeltagarna i Hawley och 

Barnards studie (2005) uppfattade som effektivast var att skapa nätverk 

med kollegor som gått samma utbildning och att så dela idéer och tankar 

kring utbildningen. Cromwell och Kolbs studie (2004) ifrågasätter dock 

betydelsen av så kallade ”peer support networks”, då detta var den enda 

aspekt av socialt stöd som inte uppvisade ett samband med överföring i 

deras studie.  

 

En viktig faktor för överföringen har visats vara kursdeltagarnas 

möjlighet att genomföra de uppgifter som de lärt sig under utbildningen, 

vilket kan begränsas av exempelvis arbetsbörda, tidsbrist eller avsaknad 

av resurser eller lämpliga arbetsuppgifter (Ford, Quinones, Sego & Sorra, 

1992; Lim & Johnson, 2002; Clarke, 2002). En annan aspekt som setts 

påverka överföringen är i vilken grad utbildningsinsatsen ses som 

kopplad till verksamhetens mål och strategi (Burke & Hutchins, 2007). 

Lim och Johnson (2002) konstaterade att de kursdeltagare som upplevde 

att de använde kunskaperna från en chefsutbildning mest, var de som 

uppfattade att målen med utbildningen matchade verksamhetens 

övergripande mål.  

 

Den allmänna inställningen på arbetsplatsen till ny kunskap har setts vara 

positivt korrelerat med överföring (Colquitt, LePine & Noe, 2000). En 

modell för hur det organisatoriska lärandeklimatet påverkar överföringen 

har formulerats av Tracey, Tannenbaum och Kavanagh (1995) i form av 

begreppet lärandekultur. Detta begrepp bygger på Scheins (2004) 

definition av organisationskultur som en uppsättning delade uppfattningar 

och värderingar inom en organisation. Lärandekultur kan därmed ses som 

en uppsättning delade uppfattningar och värderingar angående betydelsen 

av nya kunskaper, där medlemmarna av en organisation med en positiv 

lärandekultur delar uppfattningen att nya kunskaper är viktiga för att 
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kunna utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Uppfattningen om värdet 

av ny kunskap inom en organisation har setts ha både indirekta och 

direkta effekter på graden av överföring av kunskaper och/eller 

färdigheter från en utbildning (Tracey, Tannenbaum & Kavangh, 1995; 

Facteau, Dobbins, Russell, Ladd & Kudisch, 1995; Tracey & Tews, 

2005).  

 

Ett något mer avgränsat begrepp, som enbart rör användningen av nya 

kunskaper utgörs av överföringsklimat. Rouiller och Goldstein (1993) 

operationaliserade detta inom ramen för ett inlärningsperspektiv som 

”…de situationer och konsekvenser som antingen förhindrar eller 

underlättar överföringen av det som lärts in under utbildningen till 

arbetssituationen (s 379, min översättning)”. De menade att ett 

överföringsklimat består av 8 dimensioner som antingen utgör 

antecendenter, det vill säga något som förekommer ett beteende, eller 

konsekvenser av beteenden, där en positiv konsekvens som ökar 

sannolikheten för överföring är att man exempelvis erhåller positiv 

feedback på tillämpandet av sina nya kunskaper (ibid). En typ av 

antecendent som kan öka sannolikheten för användning är fysiska 

påminnelser om färdigheterna (ibid).  

 

Klart ledarskap och överföring 
Gilpin-Jackson och Bushe (2007) syftade i en studie till att se i vilken 

grad deltagarna använde sig av det de lärt sig under en 

organisationsutvecklingsinsats där KL ingick som en modul. Resultaten 

visade att det man främst använde sig av från den totala 

utbildningsinsatsen var just färdigheterna från KL, och att det som 

upplevdes som det största hindret för att använda färdigheterna var en 

rädsla för att bryta mot arbetsplatsens sociala normer. Det som användes 

mest var Upplevelsekuben. Färdigheterna användes mest genom att lära 

andra använda dem eller stödja och instruera andras interaktion med hjälp 

av färdigheterna, alternativt använda dem i egen interaktion eller 

konfliktlösning. Deltagarna kände sig betydligt tryggare i att använda 

färdigheterna när andra på arbetsplatsen också gått utbildningen, speciellt 

då deras chef gått samma utbildning tycktes detta bidra till att man 

använde färdigheterna i högre grad. Att observera andra som använde 

färdigheterna var också förknippat med högre grad av användning. 

Gilpin-Jackson och Bushe (2007) drar slutsatsen att det är av största vikt 

att överväga insatser som syftar till långsiktiga kulturförändringar i 

organisationen i samband med dylika utbildningsinsatser för att försäkra 

sig om att de ska få någon effekt, samt att se till att så många som möjligt 

i en organisation går samma utbildning.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med föreliggande examensuppsats är att undersöka hur deltagarna i 

ledarskapsutbildningen KL upplever att de använder sig av kunskaperna 

och färdigheterna från kursen, samt vad de upplever som hinder 

respektive underlättande faktorer i denna process. Jag använder i det 

följande termen överföring som ett samlingsbegrepp för termerna 

tillämpning och användning, där det förra avser en snävare definition som 

syftar på tillämpningen av specifika färdigheter, medan det senare i denna 

uppsats är ett bredare begrepp som innebär att kunskaper, erfarenheter 

och lärdomar från utbildningskontexten sammantaget kan bidra till att 

uppnå de mål man hade med en utbildningsinsats. I den första frågan har 

jag valt att fokusera både på hur deltagarna använder sig av KL i bred 

bemärkelse samt hur de tillämpar specifika färdigheter från KL. Detta 

innebär att jag strävat efter en öppenhet inför hur deltagarna själva 

uppfattar att de haft nytta av såväl färdigheter som kunskaper och 

erfarenheter från kursen i relation till deras ledarskap. Ledarskap i detta 

sammanhang definieras i enlighet med Bushe (2006) som handlingar som 

hjälper grupper eller organisationer att uppnå mål och öka effektivitet. 

För den andra frågeställningen har jag valt att titta på vad kursdeltagarna 

upplever påverkar den specifika tillämpningen av KL-färdigheter. Mina 

frågeställningar är således: 

 

1. På vilka sätt använder sig deltagarna i Klart ledarskap av färdigheterna, 

kunskaperna och erfarenheterna från kursen, och hur upplever de och 

deras kollegor att detta fungerar i relation till deras ledarskap? 

2. Vad upplever deltagarna som hinder respektive underlättande faktorer i 

tillämpningen av färdigheterna från Klart ledarskap? 

 

I det följande används begreppet upplevelse för att beteckna dels den 

innebörd som ges begreppet inom ramen för KL, dels i en vidare 

bemärkelse som samlingsterm för de subjektiva erfarenheter som 

deltagarna delgav i intervjuerna. Då upplevelsetermen syftar specifikt på 

KL-begreppet har jag försökt tydliggöra detta genom att noggrant 

redogöra för sammanhanget. 

 

METOD 
Val av metod 

Då forskningsfrågorna avser de subjektiva uppfattningarna av ett 

fenomen valde jag en kvalitativ ansats som är att föredra för detta syfte 

(Kvale, 1997; Silverman, 2000). Semistrukturerad intervju är lämpligt då 

intervjuaren besitter förkunskap om de områden som ska undersökas och 

ämnar utforska individernas uppfattningar om dessa begrepp samt 
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inbördes relationer mellan olika fenomen (Lantz, 2007). Valet att 

inkludera kollegor till deltagarna gjordes utifrån en analogi med 360-

graders feedback i ledarutvärderingar. 360-graders feedback är en form 

av ledarskapsutvärdering där man intervjuar ledarens över- och 

underordnade samt chefskollegor (Morgeson, Mumford & Campion, 

2005). Fördelarna med sådan utvärdering är bland annat att 

respondenterna har möjlighet att observera och bedöma den evaluerades 

(kursdeltagarens) beteende och att de därmed besitter värdefull 

information som också borde kunna utnyttjas i forskningssammanhang 

som detta.  

 

Innehållsanalys är en metod för att tematiskt analysera texter 

(Krippendorff, 2004; Granheim & Lundman, 2004). Innehållsanalys har 

sina rötter i grundad teori (Burnard, 1991) och syftet med dess 

tillämpning har ofta varit att finna textens ”egentliga” innehåll. En annan 

riktning inom innehållsanalysen erkänner dock istället forskarens eget 

bidrag i form av tolkningsprocessen som sker i samband med 

tematiseringen av texten (ibid). Man menar här att texten inte har några 

egna, inneboende egenskaper som är oberoende av läsaren och som kan 

hittas och beskrivas av en oberoende forskare. Däremot kan tolkningar av 

en text äga giltighet i en viss kontext, och slutsatserna av en analys kan 

göras gällande i specifika sammanhang inom vilka man kan uppnå 

samstämmighet om tolkningarnas giltighet. Den sistnämnda ansatsen är 

den riktning inom innehållsanalysen som används i föreliggande arbete.  

 

Organisationsbeskrivning 
Provins Fem är ett konsultbolag med inriktning på organisation och 

ledarskap som är baserat i Stockholm och grundades år 2000. För 

närvarande arbetar ett tiotal konsulter på Provins Fem, varav de flesta är 

legitimerade psykologer. Man arbetar med konsultinsatser mot företag 

och organisationer och uppdragen handlar om ledar- och 

ledningsgruppsutveckling, storgruppsmetodik, teambuilding, coachning 

och konflikthantering. Provins Fem äger idag rättigheterna i Sverige till 

utbildningen KL, som grundades i Kanada av Gervase Bushe. 

KLutbildningen sker antingen i form av en öppen utbildning där chefer 

och arbetsledare från flertalet organisationer deltar, eller i form av en 

internutbildning där enbart medlemmar från en organisation deltar. 

Genom Provins Fems konsultutbildningar licensieras 

organisationskonsulter från andra utbildningsföretag/konsultbyråer att bli 

instruktörer i KL.  
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Ingång i organisationen och förberedelser 

Under vårvintern 2008 fick jag kontakt med organisationskonsulten 

Anders Risling på Provins Fem och vi inledde ett samarbete kring en 

utvärdering av deras ledarskapsutbildning KL. Syftet var att ta reda på 

hur och om KL hade några effekter i form av utvecklings- eller 

beteendemässiga förändringar hos deltagarna efter avslutad utbildning. Vi 

kom överens om att utvärderingen skulle ske i form av ett examensarbete 

och att Provins Fem skulle bistå med utbildning och handledning 

gällande KL. Under hösten 2008 och fram till januari 2009 pågick 

planeringen av utvärderingen och parallellt med detta, förhandlingar om 

hur samarbetet och ansvarsfördelningen mellan Provins Fem, 

universitetet och mig skulle se ut. Ett kontrakt upprättades, där ramarna 

för samarbetet samt överenskommelse om ekonomisk ersättning angavs 

(se Bilaga 2). Under hösten 2008 deltog jag också i ett antal 

planeringsmöten på Provins Fem, samt träffade vid ett tillfälle 

upphovsmannen till konceptet KL, Gervase Bushe, tillsammans med 

representanter för Provins Fem, för att diskutera tidigare forskning kring 

konceptet och metodologiska överväganden inför utvärderingen. Jag 

deltog även under hösten själv i den fyra dagar långa utbildningen i KL, 

detta för att själv skapa mig en bild av vad utbildningen innebar och 

syftade till. 

Urval 
Kvale (1997) anger 10-15 deltagare som ett rimligt antal för en kvalitativ 

intervjustudie. I detta fall utgör kursdeltagarna ett urval och deras 

kollegor ett annat. Sammantaget intervjuades tolv kursdeltagare och 13 

kollegor till dessa för att på så vis kunna bilda mig en balanserad 

uppfattning om både deltagares och kollegors upplevelse om 

användningen av KL. Tanken var från början att två kollegor per 

deltagare skulle intervjuas. Efter ett tag upptäcktes dock att väldigt lite 

information som inte redan fanns tillgängligt i den insamlade datan från 

kollegorna nu framkom i intervjuerna. Då denna ”mättnad” uppstod i 

materialet reducerades antalet till en kollega per deltagare under 

datainsamlingens senare del. Bortfall bland kollegorna skedde på grund 

av att två kursdeltagare saknade kollegor som kunde uttala sig i frågan 

samt på grund av att inspelningsutrustningen inte fungerade. De tekniska 

missödena gjorde att två kollegeintervjuer och en halv intervju med en 

kursdeltagare föll bort, vilket gjorde att det slutgiltiga antalet intervjuer 

med kursdeltagare blev elva och en halv och för kollegeintervjuerna elva. 

Figur 3 och 4 beskriver urvalsgrupperna grafiskt. 
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Figur 3. Beskrivning av urvalet för organisation ett och två. I 

organisation ett intervjuades två deltagare och fyra kollegor. I 

organisation två intervjuades två kursdeltagare och tre kollegor. Pilarna 

representerar de kursdeltagare som respektive kollega blivit intervjuad 

angående.  

 

 
 

Figur 4. Beskrivning av urvalet för organisation 3. I organisation tre 

intervjuades åtta deltagare och fyra kollegor. Bortfall illustreras med ett 

kryss. 
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Två av de intervjuade kursdeltagarna arbetade inte som chefer utan med 

HR- respektive kommunikationsfrågor. Resterande innehade någon form 

av chefsposition. Tre kommunala organisationer utspridda på tre orter 

finns representerade i urvalet. Kursdeltagarna var i genomsnitt 47,5 år 

gamla (32 –59 år), åtta var kvinnor och fyra män. Alla utom en hade 

någon form av högskoleutbildning. De som arbetade som chefer hade 

gjort det i genomsnitt i 16 år, varav i cirka fyra år (5 mån – 12 år) i den 

nuvarande befattningen. Åtta av deltagarna utgjorde en och samma 

ledningsgrupp i en av organisationerna, där hela ledningsgruppen gått KL 

tillsammans. Denna ledningsgrupp hade vid intervjutillfället gått KL elva 

månader tidigare. Två av deltagarna hade vid intervjutillfället gått KL ca 

två månader tidigare, en hade gått utbildningen cirka tre månader tidigare 

och en hade vid intervjutillfället gått kursen tolv månader tidigare, vilket 

innebär att deltagarna haft olika lång tid på sig att använda sig av 

kunskaperna från KL.  

 

Kollegorna var i genomsnitt 37 år gamla (25 – 57 år), nio var kvinnor och 

två män. Alla utom en hade högskoleutbildning. De hade i genomsnitt 

arbetat 1,3 år (5 mån – 3 år) med kursdeltagaren. Sju av kollegorna hade 

själva gått KL, och en av dem som intervjuades i egenskap av kollega 

intervjuades också i egenskap av kursdeltagare. De kollegor som själva 

gått KL arbetade som biträdande enhetschefer en nivå under den 

ledningsgrupp som gått utbildningen tillsammans. Avgörande kriterium 

för urvalet av kollegorna var att de skulle vara lämpliga observanter av 

kursdeltagaren på så vis att de skulle arbetat relativt regelbundet med 

kursdeltagaren både före och efter kursen i KL.  

 

Insamlingsmetod 

Förberedelser 

Rekrytringen av deltagare skedde under hösten och vintern 2008-2009. 

Ett mail skickades inledningsvis ut till alla som anmälde sig till de öppna 

utbildningarna i KL under hösten 2008 (Bilaga 3). Deltagarna vid ett 

utbildningstillfälle informerades av den konsult som höll i utbildningen 

om uppsatsens syfte och villkor för deltagande, för att i enlighet med 

Vetenskapliga rådets riktlinjer tillgodose informationskravet och därmed 

möjliggöra deltagarnas samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Då detta 

förfarande enbart resulterade i två rekryteringar skedde därefter 

rekrytering genom konsulterna på Provins Fem och deras kontakter. 

Urvalet av kursdeltagarna kan därmed sägas vara uteslutande baserat på 

tillgänglighet. För rekryteringen av kollegorna har också ett 

tillgänglighetsurval skett, dock något mer strategiskt. Kursdeltagarna 

ombads själva att tillfråga kollegor som de arbetat med en längre tid 
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innan och efter utbildningen. I fallet med ledningsgruppen skedde urvalet 

av kollegorna i samråd med kontaktpersonen inom organisationen och 

den aktuella konsulten på Provins Fem.  

Intervjuförfarande 

Intervjuguiderna till kursdeltagarna och deras kollegor (Bilaga 4 och 5) 

utvecklades efter Gillham (2008) som menar att den semistrukturerade 

intervjun karakteriseras av att samma frågor ställs till alla, att frågorna är 

öppna och att man i de fall där det anses påkallat ställer sonderande 

frågor, liksom att följdfrågor ställs om inte viktiga områden tagits upp 

spontant av den intervjuade. Intervjufrågorna utvecklades mot bakgrund 

av en förförståelse i form av en teoretisk kunskap om påverkansfaktorer 

vid överföring av kunskap samt kännedom om kursinnehållet. Då syftet 

med intervjuerna var dels att undersöka kursdeltagarnas och deras 

kollegors erfarenheter av hur KL användes, dels hur kursdeltagarna såg 

på olika påverkansfaktorer för denna tillämpning, tedde det sig rimligt att 

använda en intervjuform som kan variera mellan att vara öppen och mer 

styrande. Styrningen kom främst att handla om de olika 

påverkansfaktorerna som jag frågade specifikt om, medan intervjun var 

mer öppen i den del där deltagare och kollegor beskrev hur de använt KL. 

Intervjuguiden till kollegorna har en något mer riktad karaktär då de inte 

antogs känna till innehållet i utbildningen och de specifika förmågorna 

som lärs ut. Inledningsvis i intervjuerna informerades alla om syftet med 

studien, konfidentialitet och anonymitet samt frivillighet. För kollegorna 

betonades också särskilt att ingen personlig återkoppling skulle ske till 

kursdeltagarna, utan att resultaten skulle presenteras avidentifierat och på 

gruppnivå. 

 

Intervjuerna skedde under januari-mars 2009. Samtliga intervjuer 

förutom två genomfördes på den intervjuades arbetsplats eller i en lokal i 

anslutning till denna. Två intervjuer genomfördes per telefon på grund av 

sjukdom och långa resavstånd. Intervjuerna med kursdeltagarna var 

mellan 15 och 53 minuter långa, med en medianlängd på 37 minuter. 

Intervjuerna med kollegorna var mellan sju och 22 minuter långa, med en 

medianlängd på 13 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

ljudredigeringsprogrammet Audacity och ljudfilerna förvarades så att 

ingen obehörig hade tillgång till dessa. Under intervjuerna strävades efter 

att intervjuaren skulle förmedla en nyfiken hållning. Uppföljande frågor 

ställdes där detta ansågs adekvat, främst gällande beskrivna beteenden 

som skulle kunna tolkas som tillämpningar av KL men där det inte gick 

att utesluta att så inte var fallet. I övrigt har eftersträvats att 

respondenterna fått prata så fritt som möjligt kring de teman som tagits 

upp, detta då jag eftersträvade informanternas subjektiva uppfattningar 
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och därför ville minimera min egen påverkan på resultaten i denna fas. 

Syftet med detta var att mina egna tolkningar inte skulle påverka 

informanternas utsagor utan komma in först i ett senare analysarbete. 

 

Bearbetning och analys av materialet 
Transkribering av intervjuerna gjordes, där alla ord som sades noterades 

medan pauser, hostningar, falska starter och felsägningar exkluderades, 

samt i viss mån även hummanden och skratt. I redovisningen av citat har 

vissa ändringar gjorts för att förbättra läsvänligheten. Analysen skedde 

hela tiden i en växelvis process mellan utarbetandet av alltmer abstrakta 

koder/teman där den ursprungliga transkriptionen eller i vissa fall 

ljudfilen användes för att verifiera att abstraheringsprocessen framstod 

som rimlig. Tabell 1 visar exempel på hur analysen gjorts i olika steg. 

 

Tabell 1 

Exempel på dataanalysen.  

Meningsbä

rande 

enhet 

Meningskondensering Kod Kategori Tema 

”…alltså 

Upplevelse

kuben är 

ju en sån 

där 

konkret, 

praktisk 

grej som 

jag 

försöker 

tänka på i 

olika 

sammanha

ng.” 

 

”Så att då 

underlätta

r det ju 

ifall man 

är fler som 

har 

tillgång till 

verktygen” 

 

 

 

 

Upplevelsekuben är en 

konkret grej som jag 

försöker tänka på  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det underlättar att vara 

fler som har tillgång till 

verktygen 

 

 

 

 

 

Kuben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kännedo

m om 

metoden 

 

 

 

 

 

 

 

Specifik 

tillämpning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialt stöd 

 

 

 

 

 

 

 

Tillämpni

ngar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgivnin

gsfaktorer 
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Kondensering. I en första genomläsning av transkriptionerna extraherades 

meningsbärande enheter. En meningsbärande enhet är enlig Graneheim 

och Lundman (2004) ”ord, meningar och paragrafer, som innehåller 

aspekter som är relaterade till varandra genom innehåll och kontext 

(2004, s. 106, min översättning)”. Därefter skedde en 

meningsförkortning/-kondensering som syftade till att abstrahera 

betydelsen i det sagda i färre ord.  

 

Koder och kategorier. De förkortade meningarna förseddes med en kod 

som i de flesta fall rörde sig om en omskrivning som låg relativt nära det 

manifesta innehållet. I skapandet av kategorier skedde däremot en 

tolkning av de olika koderna och ett försök att hitta gemensamma drag i 

materialet. Kategorierna kan i sin tur innehålla subkategorier. 

 

Teman. Efter hand som analysen framskred och efter flertalet ytterligare 

genomläsningar av transkriptionerna utarbetades ett antal teman. Teman 

kan enligt Graneheim och Lundman (2004) ses som ett uttryck för det 

latenta budskapet i texten och skapandet av teman innehåller därmed ett 

avsevärt moment av tolkning.  

 

Kvalitetskriterier 
I samband med kvalitetsvärderingen av kvalitativa studier har betonats att 

begreppet trovärdighet är ett mer användbart begrepp än de traditionella 

begreppen validitet och reliabilitet (Trost, 2005) då kvalitativ forskning 

inte eftersträvar att finna en sann kärna i det studerade utan istället syftar 

till att spegla informantens livsvärld så som han/hon uppfattar denna. 

Larsson (1994) pekar i enlighet med trovärdighetsbegreppet på vikten av 

inre harmoni mellan delarna i en studie, på så vis att forskningsfrågor, 

insamlingsmetoder och analysteknik bildar en logisk enhet. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att förutom dessa sedvanliga kriterier för 

trovärdighet, gäller för innehållsanalys att man väljer rätt längd på de 

meningsbärande enheterna. Om dessa blir för långa finns risken att de 

valda textmassorna innehåller flera meningsbärande enheter vilket gör 

analysen alltför grov, medan en alltför knapphändigt tilltagen textmassa 

resulterar i en fragmentering av analysen. Trovärdigheten gäller också i 

vilken mån teman och kategorier täcker den data som framkommit, så att 

avvikande eller till synes ”irrelevant” data inte ignorerats eller pressats in 

i en kategori där den inte passar. Granheim och Lundman (ibid) tar upp 

begreppet överförbarhet i relation till innehållsanalytiska studier, där 

denna kvalitetsaspekt säkerställs genom en noggrann redogörelse för 

kontext och förfarande för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning 

om under vilka omständigheter resultaten kan anses vara applicerbara. 
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Graneheim och Lundman (ibid) tar också upp begreppet pålitlighet, vilket 

avser vilken stringens i förfarandet kring datainsamling och analys som 

funnits. Slutligen tar Kvale (1997) upp den pragmatiska validiteten, där 

kunskap ses som giltig och sann om den resulterar i tillämpningar som 

fungerar. Sanning i vetenskapligt avseende ses därmed som det som 

hjälper oss att vidta de åtgärder som leder till önskade resultat.  

 

Etiska överväganden 
I föreliggande studie har hänsyn tagits till humanistisk- och 

samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 

2002). Alla deltagare har tagit del av villkoren för deltagande i studien, 

det vill säga frivillighet, anonymitet och konfidentialitet, samt syftet med 

studien och hur resultaten kommer att användas. Dels skickades denna 

information per mail deltagarna under rekryteringsfasen (se Bilaga 3), 

dels gavs den också inledningsvis i intervjuerna. Det inspelade materialet 

har förvarats så att ingen obehörig haft tillgång till det. Valet av citat har 

gjorts med anonymiteten i åtanke, vilket ibland inneburit att ett mer 

talande citat valts bort till förmån för ett annat som illustrerat samma 

tema men som inte riskerat att röja upphovspersonens identitet för 

exempelvis andra inom samma organisation. 

 

Vad gäller konfidentialitet deltagarna emellan och eventuellt också för 

deltagarna gentemot konsulterna på Provins Fem, har denna eftersträvats 

i största möjliga mån. Dock måste alltid individskyddskravet, i detta fall i 

form av konfidentialitet, alltid vägas mot forskningskravet, vilket innebär 

att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas (Vetenskapsrådet, 

2002). I föreliggande studie har forskningskravet ansetts överskugga 

konfidentialitetskravet vilket inneburit att vissa delar av resultatet som 

inte helt kunnat avidentifierats gentemot andra berörda ändå har använts. 

I de fall detta varit aktuellt har samtycke inhämtats från berörda 

informanter. 

RESULTAT 
Analysen och bearbetningen av de transkriberade intervjuerna genererade 

sammanlagt åtta teman, fem för kursdeltagarna och tre för deras 

intervjuade kollegor. För kursdeltagarna utgjordes temana av 

Tillämpningar, Funktioner, Individuella faktorer, Utbildningsfaktorer 

och Omgivningsfaktorer. För kollegorna var temana Tillämpningar, 

Funktioner samt Utveckling. Temana illustrerar de vanligaste tendenserna 

i deltagarnas berättelser och redovisas i tre sektioner med avseende på de 

två frågeställningarna: Först redovisas deltagarnas uppfattningar om den 

egna användningen, därefter kollegornas uppfattningar om densamma. 

Slutligen redovisas kursdeltagarnas uppfattningar om vad som hjälper 

och hindrar dem från att tillämpa KL.  



22 

 

Varje tema innehåller ett antal kategorier och koder och i vissa fall även 

subkategorier. Exempel på hur analysen bedrivits i olika steg visas med 

hjälp av ett representativt exempel från intervjumaterialet i Tabell 2. I de 

citat som innehåller uttalanden av intervjuaren har dessa kursiverats och 

markerats med ett I. I de fall namn på personer nämnts i citaten har dessa 

bytts ut mot [X]. Citaten föregås av etiska skäl inte av någon kod för 

informanterna, men är proportionerligt fördelade över deltagarna för att 

göra resultatredovisningen så omfattande som möjligt av den insamlade 

datan. 

 

Tabell 2  

Exempel på tematiseringen av materialet från intervjuerna med 

kursdeltagarna för temat Tillämpningar.  

 

Tema: Tillämpningar 

Kategori Subkategori Kod 

Färdigheter  Själven gm Upplevelsekuben  

Klart språk 

Parkera reaktioner 

Lärande samtal  

Här & nu 

Spegling/parafrasering 

 

Kontexter  

 

 

 

 

Tillämpningar 

för chefer 

Svåra samtal/framföra kritik/ge 

negativa besked  

Ge information 

Tillämpningar i 

grupp 

Som en del av mötesordningen 

Som en gemensam verktygslåda 

för kommunikationen 

Tillämpningar 

för icke-chefer 

Kommunikation på möten 

Coachning 

Utvärdering 

 

Pragmatiskt 

förhållningssätt 

 Använder det som passar mig 

Använder det som passar 

situationen 
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Kursdeltagarnas användning av Klart ledarskap 

Tillämpningar 

Under temat Tillämpningar beskrivs kursdeltagarnas upplevelser om den 

egna tillämpningen av specifika färdigheter från KL. De kategorier som 

framkom var Färdigheter, Kontexter och Pragmatiskt förhållningssätt. 

 

Färdigheter 
De färdigheter från KL som deltagarna främst använde var de olika 

Själven med hjälp av Upplevelsekuben men också Klart språk. 

Färdigheterna tillämpades exempelvis i samtal med medarbetare, dessa 

sammanhang beskrivs nedan under kategorin Kontexter.  

 
Det är att använda den Upplevelsekuben, min. anm i olika 

samtal som jag har, med mina medarbetare, i utvecklingssamtal, 

om det har hänt någonting särskilt. 

 

I huvudsak tillämpade deltagarna Det medvetna och Det beskrivande 

självet med stöd av Upplevelsekuben, men även Det nyfikna självet 

tillämpades med stöd av Upplevelsekuben och samtalstekniken 

Spegling/parafrasering, i syfte att klargöra andra människors upplevelser. 

Klart språk i form av jag-budskap användes också av kursdeltagarna. Här 

och nu och Lärande samtal samt att Parkera sina reaktioner användes 

också. Det förekom även att Det uppskattande självet angavs i som en 

form av tillämpning. 

 

Kontexter 
De kontexter där färdigheterna tillämpades skilde sig något åt för de olika 

deltagarna beroende på om de arbetade som chefer eller ej samt huruvida 

de gått utbildningen i grupp eller ej. De kursdeltagare som arbetade som 

chefer använde färdigheterna i viss mån i sammanhang då de gav 

information till exempelvis arbetsgrupper, men framförallt i exempelvis 

utvecklingssamtal, lönesamtal eller samtal där negativa besked eller kritik 

skulle framföras till medarbetare och kollegor. I de sammanhangen 

nämns ofta förberedelserna som en verksam komponent, att inför ett 

samtal gå igenom vad man tänkt säga och på vilket sätt man vill säga det. 

En kursdeltagare beskrev hur användandet av det medvetna självet lett till 

en revidering av sin uppfattning om en medarbetare. 

 
Jag hade en medarbetare som jag var oerhört irriterad på (…) då 

körde jag en kub, då tänkte jag, vad har jag liksom att komma 

med, vad har jag, vad har jag sett? Ja det var inte mycket. Jag 

hade hört en massa, och så hade jag tänkt en massa, jag hade 

känt en massa och så visste jag inte riktigt vad jag ville. Då var 
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det ju bara att sätta sig ner vid skrivbordet och fundera på, ja, det 

här håller ju inte, nu får jag fan skärpa till mig, och det var 

jättebra.  

 

Bland de deltagare som gått utbildningen tillsammans som ledningsgrupp 

användes KL som en integrerad del av olika möten, där mötena öppnades 

och avslutades med praktisering av differentiering genom de olika 

Själven. Rent praktiskt gick det till så att man gick en runda runt bordet 

där var och en fick beskriva observationer, tankar, känslor och viljor här 

och nu, i relation till mötet och arbetssituationen i stort. Dessa tillfällen 

fungerade också som en slags utvärdering av mötet och ett tillfälle att ge 

varandra feedback och be om råd. Förutom vid dessa tillfällen använde 

ledningsgruppen sig också av KL som ett verktyg för att förtydliga 

budskap eller reda ut missförstånd.  

 
…det är ett bra verktyg dels i ledningsgruppen att ha, ta till när 

vi hamnar i situationer där vi, alla är ganska medvetna om att 

kommunikationen inte är klockren utan att vi kan, alltså använda 

oss, säga ”stopp, nej, vi använder kuben, kom igen nu försök”! 

 

De deltagare som inte gått utbildningen tillsammans använde också KL 

på möten men inte som en integrerad del av mötet i form av stående 

punkter. De deltagare som inte arbetade som chefer praktiserade KL på 

ett liknande sätt som cheferna men inte lika explicit i utvecklings-, löne- 

och andra samtal av känslig natur, då detta inte ingick i deras 

arbetsuppgifter. Främst använde de personerna teknikerna på möten och 

tillsammans med andra som gått kursen. Dessa deltagare hade också fler 

tankar om hur de skulle kunna anpassa teknikerna för att de skulle passa 

deras arbetssituation, till exempel genom att använda teknikerna i 

coachande syfte tillsammans med chefer eller att använda dem i 

utvärdering. 

 

Pragmatiskt förhållningssätt 
Det framgår av intervjuerna att kursdeltagarna förhåller sig tämligen 

pragmatiskt till färdigheterna som ingår i KL. De plockar de metoder som 

de tycker passar situationen och deras eget sätt att leda.  

 
…alltså det är ju inte så att man…”nu ska jag jobba enligt Klart 

ledarskap” utan det finns med som någonstans i bakhuvudet hela 

tiden alltså dom erfarenheterna man har fått med sig utifrån den 

utbildningen…plockar man ju fram i olika situationer, man 

känner igen sig. 
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Funktioner 

Temat Funktioner avser redogöra för hur deltagarna uppfattar att KL 

fungerar i relation till deras ledarskap, och där användningen av 

kunskaper, erfarenheter och färdigheter från kursen i vid bemärkelse 

beskrivs. Temat rymmer kategorierna Kommunikationsverktyg, 

Problemlösning, Ta tillvara resurser & skapa resultat och Utveckling. 

 

Kommunikationsverktyg 
Kursdeltagarna upplevde att KL främst fyllde funktionen att skapa 

tydlighet i kommunikationen, genom att utgöra ett medel för att förmedla 

sitt budskap. Detta innebar en trygghet att det budskap som avsetts 

verkligen var det som framgick. 

 
Just det här att jag blir tydligare, när jag ska informera om 

någonting eller om vi ska prata om nånting. Så att man inte 

blandar ihop det så att det blir en sörja. Det skapar en trygghet 

hos mig att jag har fått fram mitt budskap. 

 

I samband med detta beskrev kursdeltagarna att KL bidragit till att de 

blivit tydligare i sin kommunikation på olika sätt, utan att detta 

nödvändigtvis berodde på att de tillämpade de specifika färdigheterna 

från KL.  

 
…jag kan inte peka på några exakta förmågor inom Klart 

ledarskap, fast jag tror ändå att liksom reflektionen kring 

kommunikationen och att reflektera kring de här olika 

förmågorna ändå på nåt sätt har förbättrat min förmåga att 

kommunicera.  

 

Problemlösning 
Kursdeltagarna uttryckte att KL i allmänhet och Lärande samtal i 

synnerhet fyllde en klargörande funktion i samtal med personer där det 

fanns problem. Man upplevde att KL innebar en trygghet i dessa 

situationer i och med att de hade en konkret metod att luta sig tillbaka på i 

dessa situationer. Lärande samtal framstod för kursdeltagarna som en 

metod för att definiera snarare än att lösa ett problem, genom att utgöra 

ett medel för att klargöra de inblandades ståndpunkter. 

 
Jo men det fungerade rätt okej, vi fick en bra bild av vad 

problemen låg i, sen så kom vi väl fram till efter det att behövde 

ha lite mer, liksom, de behövde (…) komma fram till vad de inte 

riktigt var överens om… 
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Trots att målet med det Lärande samtalet inte definieras som att uppnå 

konsensus eller komma fram till beslut, hade en del deltagare ändå 

uppnått detta. Kursdeltagarna uttryckte en osäkerhet kring i vilken 

utsträckning de trodde att KL låg bakom att de Lärande samtalen kunde 

fylla en problemlösande funktion. Här ansåg kursdeltagarna att det 

snarare handlade om att ta sig tid att förbereda dessa samtal och bemöda 

sig om att genomföra dem på ett tydligt sätt. Någon hade dock negativa 

erfarenheter av att tillämpa det Lärande samtalet, där försöket hade 

resulterat i upprörda känslor och vad kursdeltagaren uppfattade som en 

försämrad relation. Det förekom att kursdeltagarna använde Lärande 

samtal för att få medarbetare att inse det som för kursdeltagaren var ett 

uppenbart faktum men som denne inte ville säga rakt ut. Kursdeltagarna 

upplevde i dessa situationer att de hade ett specifikt mål med samtalet och 

eftersträvade att medarbetaren skulle hålla med.  

 

Ta tillvara resurser & skapa resultat 
Kursdeltagarna tog upp att KL kunde fylla en delegerande funktion i form 

av en metod för att kunna utnyttja sina medarbetares potential. När en 

medarbetare kom till chefen med ett problem, kunde chefen fråga hur 

medarbetaren uppfattade situationen, vad hon/han sett, hört, vad hon/han 

kände och tänkte inför detta samt ville göra. Detta fungerade avlastande 

för chefen eftersom medarbetarna oftast hade fullgoda lösningar på 

problemen själva som de inte uttryckte. I linje med detta betonade 

deltagarna att KL gav verktygen för att tillvara medarbetarnas värdefulla 

kunskaper. 
 

… nu är det ju så att medarbetarna träffar ju på kunderna i 

mycket större grad än vad chefen gör (…) så istället för att en 

tänker så är det ju lättare att hundra tänker. Men det gör det ju 

samtidigt mycket svårare. Så dyker det upp hundra som tänker 

och då dyker det upp hundra bilder och de bilderna ser inte 

likadana ut. Och då kommer man in på det här med Klart 

ledarskap… 

 

I detta sammanhang framkom att KL upplevdes som just ett medel och 

inte ett ändamål i sig. Man menade att KL inte var tillräckligt för att 

skapa de eftersträvade resultaten, men väl kunde användas som ett medel 

i en målstyrd process. 

 
…vår organisation är ju ingen trivselklubb ju, vi är inte här för 

att göra medarbetare nöjda utan vi är ju här för att faktiskt 

leverera (…) det är ju liksom det som är själva grejen (…) men 

för att göra bra grejer då måste vi ju ha nöjda medarbetare, men 

det är liksom inte det som är själva slutprodukten. 
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Utveckling 
Kategorin Utveckling rymmer subkategorierna Individuell 

ledarskapsutveckling, och Grupputveckling. 

 

Individuell ledarskapsutveckling. Kursdeltagarna angav att de 

tyckte att KL gjort att de utvecklat en del ledarskapsförmågor som de 

redan hade. De upplevde att de redan praktiserade tydlighet i sin 

kommunikation i allmän bemärkelse, men att kursen gett dem ett tillfälle 

att öva på dessa förmågor och samtidigt fungerat som en påminnelse och 

ett kvitto på att det tydliga ledarskap de eftersträvade verkligen var 

önskvärt, då det utgjorde normen också inom KL. Deltagarna menade 

också att kursen lett en större medvetenhet om vilka delar av den egna 

upplevelsen som man som individ hade svårt att uttrycka eller bli 

medveten om. Att öva på de medvetande och beskrivande Själven hade 

för dessa deltagare inneburit en utmaning som gjorde att de utvecklat sin 

förmåga att kommunicera. 

 
Under utbildningen så blev det ganska klart för mig vad jag 

behöver jobba med. Och jag hade till exempel svårt att 

formulera min vilja. Hela tiden, och jag fick kämpa verkligen 

med det. Att beskriva vad jag observerar, beskriva vad jag 

känner och tycker, ja det tycker jag att [jag gör] ganska bra, men 

just att också få in viljan, och det försöker jag tänka på lite i 

olika sammanhang när jag pratar med människor, att faktiskt 

lägga till det också. 

 

Andra upplevde att de efter utbildningen fick bättre tålamod i och med att 

de övat på färdigheten Parkera reaktioner. Kursdeltagarna nämner också 

att ledarskapet blivit mer personligt i och med praktiserandet av Klart 

språk. 

 
…jag gör det hela mer personligt, att det utgår mycket mer ifrån 

mig själv, nu. Och att det är liksom att det är ok att göra det (…) 

bara för att man gör Klart språk så blir det jag och då blir det 

mitt eget och då tänker man efter nån gång extra, slänger inte ur 

sig ”man borde nog” eller nånting sånt där utan, ja, det man 

säger nu det ska vara liksom förankrat i en själv. 

 

Kursdeltagarna tar också upp att de känner sig tveksamma inför hur 

mycket KL förändrat deras ledarskap, och i de fall de kan se en 

förändring tas ofta andra eventuella orsaker till detta upp. Man ger 

uttryck för en osäkerhet kring hur mycket en kurs på fyra dagar kan 

förändra handlingsmönster som funnits i många år. Det förekom också  
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farhågor inför att förändras för mycket och att detta inte är önskvärt som 

ledare. 

 
…för det är ju väldigt svårt att förändra sig, alltså det är ju, dina 

brister är ju en del av dig själv som person och som ledare är ju 

det absolut viktigaste som jag ser det är ju att du är dig själv. Du 

är den person du är, du spelar inget spel när du är ledare för då 

kommer det lysa igenom väldigt snabbt tycker jag. 

 
Det förekom att kursdeltagarna tog upp att de tyckte att KL hade bidragit 

till deras personliga utveckling. Huruvida denna personliga utveckling 

påverkade deras ledarskap eller ej skilde sig åt för de olika 

kursdeltagarna, där en del menade att det inte påverkat så mycket medan 

andra menade att det självklart påverkat deras ledarskap då detta var så 

tydligt kopplat till hur de betedde sig och förhöll sig som individer. 

 
…det handlar ju mycket om en personlighetsutveckling för mig 

själv att jag får insikt om hur jag förhåller mig. Jag blir mer 

medveten om vad jag gör och inte gör och hur jag säger och 

uttrycker mig och hur jag tänker (…) och det gäller ju inte bara 

jobbet det gäller ju hela livet på nåt sätt så att det, det är väldigt 

värdefullt tycker jag… 

 

Grupputveckling. Vad gäller subkategorin Grupputveckling så är 

det uteslutande data från intervjuerna med ledningsgruppen som ligger till 

grund för analysen. Ledningsgruppen hade åren innan de gick KL 

genomgått en del större förändringar som inkluderade rollbyten och 

förändringar i gruppsammansättningen. I samband med kursen gjorde de 

också en grupputvecklingsinsats där de specificerade mål för mötena 

samt hur de ville arbeta. De bestämde sig då för att använda teknikerna 

från KL i arbetet. Enhetscheferna upplevde att ledningsgruppen tidigare 

inte hade pratat om problem på de olika enheterna på 

ledningsgruppsmötena, av rädsla för att bli kritiserade. Numera kunde 

ledningsgruppen öppet tala om problem och be om hjälp och stöd och 

detta bemöttes med respekt och förståelse istället för som innan, kritik. I 

intervjuerna framkom att medlemmarna i ledningsgruppen upplevde KL 

som en central komponent i processen som bidragit till att skapa ett 

öppnare klimat i ledningsgruppen och därmed förbättra förutsättningarna 

för arbetet. 

 
Största vinsterna tycker jag vi fick inom vår ledningsgrupp (…) 

att det blev en arbetande grupp istället för en informerande, 

alltså där någon satt och informerade, och så gick alla hem och 

gjorde, var och en på sitt håll. Att vi faktiskt vågade, börja 

diskutera med varandra… 
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Det poängterades att rollen som chef är utsatt och innebär mycket 

ensamarbete och att ledningsgruppen nu fungerade avlastande och 

stödjande för enhetscheferna. Deltagarna i ledningsgruppen upplevde 

också att det innebar en trygghet att veta att de beslut de fattade var 

ordentligt förankrade bland enhetscheferna, eftersom deltagarna hade 

verktygen för att uttrycka avvikande åsikter i diskussionerna inför ett 

beslut. De menade även att arbetet blivit effektivare då de inte längre 

pratade om ”fel saker” i samma utsträckning som förut. KL som 

kommunikationsform hade även inneburit att de enklare kunnat klargöra 

sina nya roller och tala om de förändringar som skett. De tyckte också att 

de blivit tydligare inom gruppen kring sina kommunikationsmönster och 

bättre på att ge feedback och att detta minskat risken för sörjiga 

relationer. Allt detta upplevdes ha bidragit dels till att stämningen i 

gruppen nu upplevdes som positivare, men också till att arbetet flöt 

bättre. Ledningsgruppens medlemmar nämner att själva 

utbildningsdagarna varit en stark bidragande faktor till att klimatet 

förändrades och sammanhållningen stärktes, då de här tvingades öppna 

sig för varandra och försätta sig i jobbiga situationer i de rollspel och 

övningar som ingick i kursen.  

 
Hela den processen tror jag gjorde, jag kan inte peka på en enda 

sak utan, (…) de dagarna där gjorde att det skapade ett annat 

klimat, alltså vi fick skratta ihop och vi fick…inte förbannade 

men liksom diskutera och tycka och komma fram till nånting, vi 

var ju tvingade att komma fram till nånting. 

 

På så vis verkar kursen ha varit en del av den process som lett fram till att 

ledningsgruppen nu hade funnit fungerande samarbetsformer. Man är 

också noga med att understryka att KL bara utgjort en del av denna 

process, även om det varit en viktig del som framförallt tycks ha bidragit 

med dels konkreta verktyg och former för en öppnare kommunikation 

och dels hjälpt gruppen att komma närmre varandra. 

 

Kollegornas upplevelse av användningen av Klart 

ledarskap 
För kollegorna var det svårare än för kursdeltagarna att beskriva vilka 

färdigheter kursdeltagarna använde sig av, detta gällde speciellt de 

kollegor som inte själva gått utbildningen. De teman som framkom ur 

kollegematerialet var Tillämpningar, Funktioner och Utveckling. Liksom 

för kursdeltagarna rör det första temat specifik tillämpning medan de 

andra innefattar en bredare användning. 
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Tillämpningar 

Kollegorna beskrev att kursdeltagarna hade tillämpat delar ur KL såsom 

Upplevelsekuben, Klart språk, Här och nu samt Speglade/parafraserade i 

samtal.  

 
…hon har även kört det här med speglande samtal och det är ju 

också nån form av mall där man kör efter där man går igenom 

ett problem man kan ha eller nånting och hela tiden, ja, speglar 

samtalet att har du förstått mig, hur, alltså, hur tolkar du mig nu? 

 

Ingen av de intervjuade kollegorna hade själva haft ett Lärande samtal 

med kursdeltagaren. De sammanhang där kollegorna uppmärksammat att 

kursdeltagarna använde färdigheterna var bland annat i samband med att 

de gav information av olika slag eller skulle beskriva mål och strategier, 

och att de då använt Upplevelsekuben. Enhetscheferna använde de ovan 

beskrivna färdighetena också som en del av möten tillsammans med sina 

biträdande enhetschefer. Det förekom att kollegor tog upp att 

kursdeltagare hade instruerat och undervisat sina kollegor i att använda 

sig av kuben och också delat ut material kring detta, eller att 

kursdeltagaren använt teknikerna i samtal med en tredje person, där 

kollegan satt med. 

Funktioner 

Kollegornas upplevelser av kursdeltagarnas tillämpning av färdigheterna 

var främst att deras budskap blev tydligare och att detta resulterade i 

mindre ryktesspridning och förvirring bland medarbetare och kollegor. 

Man hade erfarenheter av att kursdeltagaren hade löst ett problem med 

hjälp av KL och framförallt Lärande samtal. Kollegorna upplevde att det 

Lärande samtalet var ett medel för att framföra konstruktiv kritik utan att 

kritiken upplevdes som hotfull. Det förekom att kollegorna upplevde att 

kursdeltagaren var alltför tydlig eller uppriktig och att detta kunde vara 

ett problem i vissa sammanhang då en del personer kunde ta illa upp. Ett 

annat problem med alltför mycket tydlighet var att kursdeltagaren kunde 

bli alltför tongivande i gruppen.  

Utveckling 

Temat Utveckling har delats in i kategorierna Ingen utveckling och 

Tendenser. 

 

Ingen utveckling  
Kollegorna tyckte att det var svårt för dem att uttala sig om eventuella 

förändringar hos kursdeltagaren i relation till dennes ledarskap. De 

uttryckte att de inte arbetade tillräckligt mycket med personen för att 
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kunna lägga märke till någon förändring, eller att det gått för kort tid 

sedan personen gått KL och att de inte arbetat så mycket tillsammans före 

eller efter kursen så att de kunde uttala sig om förändring. Det förekom 

också att kollegorna menade att det hade skett någon slags förändring 

men att det var svårt att sätta fingret på vad denna bestod i. De uttryckte 

också att de inte sett någon förändring eller att förändringen kunde bero 

på andra saker än KL. 

 
Jag skulle inte tro att det är kursens förtjänst utan det är nog bara 

X:s upplägg på sitt ledarskap. Tror jag. 

 

Tendenser 
Kollegorna som talade om förändring hos kursdeltagaren beskrev att 

han/hon blivit tydligare på så vis att han/hon förmedlade sina tankar och 

åsikter i högre grad efter än före kursen. De tyckte att kursdeltagarna varit 

tydliga redan innan kursen men att denna förmåga utvecklats ytterligare 

efter kursen.  

 
Ja, jag faktiskt märkte när hon hade varit på den här kursen att 

hon började prata om Lärande samtal, till exempel, och hon 

kanske blev ännu bättre på att förklara saker ur olika synvinklar. 

 

Kollegorna hade också lagt märke till att kursdeltagaren hade ett nytt 

förhållningssätt i svåra samtal. Argumenten för förändrade beteenden 

efter kursen handlade vidare om att kursdeltagaren hade blivit bättre på 

att ge positiv feedback och att delegera. Kollegorna tyckte att 

kursdeltagarna hade blivit mer medvetna om hur de agerade i vissa 

situationer och att de kunde reflektera kring detta på ett annat sätt än 

tidigare och de beskrev att kursdeltagarna inte var lika impulsiva eller 

snabba utan tog sig tid att förklara saker en gång extra.  

 

Hinder & underlättande faktorer för tillämpning 

Individuella faktorer 

Kursdeltagarnas tydligaste upplevelse av vad som hindrade respektive 

underlättade tillämpandet av KL var de egna begränsningarna i form av 

gamla beteendemönster som tog över när de kom tillbaka till vardagen på 

arbetet. De tog upp behovet av repetition och uppföljning på individuell 

nivå och poängterade det egna ansvaret för att tillämpa och vidmakthålla 

färdigheterna. Vilka färdigheter deltagarna upplevde att de behövde 

repetera varierade. 

 
Att repetera för sig själv! Ja, det tror jag skulle vara en hjälp för 

mig. Och det är mitt eget ansvar. 
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Kursdeltagarna menade att de var lite för bekväma för att orka tillämpa 

färdigheterna, och de talade också om sina farhågor kring att tillämpa 

exempelvis det Lärande samtalet då man var rädd att detta skulle leda till 

ytterligare konflikter eller negativa reaktioner. Det var framförallt av den 

anledningen som en del hade avstått från att genomföra ett Lärande 

samtal. Deltagarna var också rädda att färdigheter så som kuben eller ett 

fullständigt Lärande samtal skulle resultera i att motparten tyckte det blev 

övertydligt eller löjligt. 

 
Jag antar att det handlar om att bara våga…men där kan det ju 

bero på kraven på mig själv att resultatet ska bli bra. 

Utbildningsfaktorer 

Kursdeltagarna tog upp att utbildningens upplägg med rollspel och egna 

exempel hade varit en hjälp för dem att tillämpa färdigheterna när de kom 

tillbaka till arbetet, då de var tvungna att öva på verkliga exempel under 

kursen. 

 
…jag tycker att Klart ledarskap skiljer sig mycket från alla 

tidigare utbildningar jag har gått just för att det var så konkret, 

och också som jag sagt då att det var övningsexempel tagna ut 

verkligheten. Och det underlättar ju då att komma ihåg det när 

jag kommer tillbaks, att ta upp ett aktuellt problem som jag 

gjorde och diskutera och få öva och få feedback på det under 

utbildningen och sen var det ju lättare att gå tillbaks och omsätta 

det i verkligheten. 

 

Kursdeltagarna påpekade också att teknikerna i sig var så pass enkla, 

konkreta och verksamma att det gjorde att de använde KL mer än de hade 

gjort annars. I kontrast till detta förekom uppfattningen att teknikerna var 

”styltiga” och fyrkantiga och att det gjorde dem svårare att tillämpa. Det 

framkom även att tempot under utbildningsdagarna varit för högt och att 

de inte kunnat ta till sig allt, och efterfrågade i samband med detta 

uppföljning. 

Omgivningsfaktorer 

Socialt stöd 
Kursdeltagarna uttryckte att det var viktigt att ha stöd för tillämpandet av 

färdigheterna. Stödet kunde se ut på lite olika sätt, de menade till exempel 

att det var viktigt att sprida färdigheterna och kunskaperna i 

organisationen och att detta skulle underlätta tillämpandet av KL. De tog 

också upp behovet av uppföljning av KL tillsammans med andra som gått 

samma utbildning inom organisationen. De som inte hade den typen av 
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sammanhang menade att tillgången till sådana sammanhang nog skulle 

underlätta för dem att använda KL i större utsträckning. Ett annat uttryck 

för att det sociala stödet var avgörande för tillämpandet av färdigheterna  

visade sig i uppfattningen att det var svårare att tillämpa KL tillsammans 

med kollegor som inte gått kursen.  

 
…det är svårt att använda det brett när inte alla har gått det, kan 

jag tycka också. Det är svårt att gå till min chef och säga ”ska vi 

ha ett lärsamtal, det funkar så här”, det upplever jag. 

 

Man poängterade vikten av att deras närmsta chef eller deras kollegor 

visade intresse för att de gått kursen. 

 
Om jag nu har gått en utbildning på fyra dar, så skulle jag tycka 

det var jättekonstigt om min chef inte frågar, ja, hur gick det, 

vad lärde du dig, hur har du användning för det här? För att, bara 

en symbolhandling visar att det har faktiskt betydelse att du har 

gått på den här utbildningen och jag tror att du kommer att 

använda dig av det här i ditt arbete. Får man inga frågor kring 

det, jag menar då upplever man ju inte heller att det finns ett 

intresse  från chef eller ledning. Så det finns en symbolhandling 

i det tycker jag. 

 

Trots att kursdeltagarna upplevde att det faktum att många inom en 

organisation kände till kunskaperna kunde resultera i att tillämpningen av 

dem ledde till en del munterhet i de arbetsgrupper där det tillämpades, så 

var det få som uttryckte en farhåga kring att färdigheterna skulle kunna 

förlora sin tyngd av detta.  

 
För jag tror att det finns en risk att om jag skulle vid varje de här 

(…) mötena sitta och säga ”ja nu, jag observerar att” eller ”jag 

tänker” och så där då skulle det bli liksom…lite flamsighet runt 

omkring det hela att det skulle inte bli sån tyngd i det utan man 

får kanske välja sina tillfällen då man använder det så pass 

tydligt kan jag känna. 

 

Andra menade dock att det faktum att alla kände till metoden i en grupp 

och att gruppen kunde skratta åt dess tydlighet fungerade i avväpnande 

och sammansvetsande syfte i en grupp. 

 

Organisatorisk förankring 
I intervjuerna framkom att det framstod som viktigt för deltagarna att KL 

hade någon form av organisatorisk förankring för att kunna tillämpa det. 

Den förankring som efterfrågades var dels att KL skulle harmonisera med 

organisationens grundläggande värderingar, mål och strategi, dels att KL 
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måste göras till en del av en medveten strategi från ledningen för att få 

ordentligt genomslag. Som en följd av detta skulle de hinder som idag 

fanns i form av avsaknad av socialt stöd för tillämpandet kunna röjas ur 

vägen.  

 
I: Men vad skulle hjälpa dig, om du tänker så, vad skulle 

underlätta för dig att faktiskt göra det i de situationerna? 

 

Kanske (…) att…jag och min chef kommer överens om att nu 

hanterar vi det på det här sättet, nu driver vi det här stenhårt. För 

jag tror det är…det går fort, det spelar ingen roll tror jag vilken 

avdelning man sitter [på] eller vad man jobbar med så är det lätt 

att, jag har lätt när jag kommer hem från en utbildning att man 

dras med i det gamla vanliga så här, whoom… 

 

Kursdeltagarna talade om behovet av att klargöra på vilket sätt KL var 

kopplat till organisationens mål., vilket var tvunget att ske från högre nivå 

i organisationen om KL skulle få ett reellt genomslag. 

 
…det här är ju jättebra och så vidare men frågan är ju vilka 

resultat kan du koppla till det här då? Och hur kan du liksom, 

kan du lägga in den i nån filosofi eller, inte nån röd tråd utan nån 

röd autobahn, kan du lägga den där nånstans, kan du ta hand om 

det? Det tror jag de flesta kommer ha jättesvårt för. 

 

På samma tema talade en annan deltagare om vikten av att KL 

harmoniserade med organisationens värdegrund och att det möjliggjorde 

att tillämpa metoderna brett inom organisationen. 

 
…det faller ju väldigt fint ihop med våran värdegrund (…) hade 

det funnits några motsättningar då hade vi ju inte kunnat jobba 

med det konceptet över huvud taget. 

 

Lärandeklimat  
Generellt sett var det svårt för de intervjuade att uttala sig om hur 

lärandeklimatet påverkade deras tillämpande av KL annat än 

gissningsvis. Det förekom dock att kursdeltagare hade erfarenheter av 

skilda lärandeklimat då de arbetade på olika ställen i organisationen och 

de kunde se en skillnad i det egna tillämpandet på de olika ställena i att de 

använde det i högre grad där klimatet var tillåtande och öppet för ny 

kunskap, än där det inte var lika öppet. De intervjuade i ledningsgruppen 

menade att det positiva klimat och den uppmuntran som rådde där hjälpte 

dem att tillämpa KL i den utsträckning de gjorde. Bland cheferna fanns 

också en uppfattning att de som chefer snarast hade ett ansvar för att 

skapa ett positivt lärandeklimat. 
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Jag vet inte, egentligen alltså. Jag ser väl ingenting, jag ser inte 

att det kan hämma mig på det viset, eftersom jag då är en i 

ledningen så är ju jag med och skapar det klimatet i såna fall va. 

 

Övriga omgivningsfaktorer 
Kursdeltagarna ansåg inte att tid var en avgörande faktor för att tillämpa 

färdigheterna, då de ansåg att det egentligen borde gå att integrera KL i 

sitt dagliga arbete. De ansåg att teknikerna tvärtom sparade tid genom att 

tillämpningen ledde till färre missförstånd. Dock var tid en viktig aspekt 

vad gällde repetition – kursdeltagarna ansåg sig inte ha tid att repetera 

färdigheterna enskilt eller tillsammans med andra, vilket sågs som ett 

problem då just repetition lyfts fram som centralt för vidmakthållandet av 

färdigheterna. 

 
…när du frågade mig om vad det fanns för hinder så nämnde jag 

att ja att jag inte repeterar för mig själv. Och det är ju en 

tidsfråga. Samtidigt så tycker jag att det är lite dåligt att skylla 

på tid, för man kan alltid prioritera om (…) Så att, så klart, tid 

har betydelse men det är ingen ursäkt, tycker jag.  

 

En annan yttre faktor som deltagarna tog upp som underlättade 

tillämpandet var att ha någonting yttre som påminde dem om att använda 

färdigheterna, som modeller, bilder eller skriftliga påminnelser av 

Upplevelsekuben. Kursdeltagarna tog också upp vikten av vilket 

sammanhang KL skulle tillämpas i, där det framstod som enklare att 

tillämpa färdigheterna i relation till medarbetare och kollegor, än i 

exempelvis kundrelationer. Farhågan var här att framstå som alltför 

burdus eller personlig, samt att kunder inte är intresserade av hur man 

som leverantör av en viss tjänst känner inför en viss fråga. 

 

Resultatsammanfattning 
Resultaten från bearbetningen av intervjuerna med kursdeltagarna visar 

tydligare och fler tendenser till användning av KL än vad som framkom i 

intervjuerna med kollegorna. Kursdeltagarna tyckte att de blivit tydligare 

i sin kommunikation och de beskrev att de framförallt använde sig av de 

olika Själven och Klart språk i situationer där de var tvungna att ha ett 

svårt samtal med någon. Deltagarna upplevde KL just som en metod för 

att hantera problematiska situationer med medarbetare och kollegor, och 

de tillämpade de färdigheter som ansågs passa situationen och den egna 

ledarstilen. De såg också metoderna som ett medel för att uppnå resultat, 

genom att använda KL för att ta tillvara medarbetarnas potential. 

Kursdeltagarna upplevde att KL innebar att de utvecklats i sin ledarroll 

eller på ett personligt plan. För den ledningsgrupp som gått kursen 
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tillsammans hade KL varit en viktig komponent i den grupputveckling 

som skett, och här användes numera teknikerna som en del av 

mötesordningen på ledningsgruppsmötena. Kollegorna hade inte märkt 

lika tydligt att eller hur kursdeltagarna tillämpade KL, men den färdighet 

som de tydligast lagt märke till att kursdeltagarna använde var de olika 

Själven genom Upplevelsekuben. Kollegorna tyckte sig också se 

tendenser till förändring och då främst att kursdeltagaren blivit tydligare i 

sin kommunikation efter kursen.  

 

Vad gäller kursdeltagarnas upplevelse av vad som hjälpte respektive 

hindrade dem från att tillämpa färdigheterna, angav de i första hand 

individuella faktorer så som bekvämlighet och gamla vanor som 

upplevdes svåra att bryta, att de inte vågade använda KL eller inte tog sig 

tid att repetera färdigheterna. Det var också tydligt att omgivningsfaktorer 

så som socialt stöd, organisatorisk förankring och lärandeklimat 

påverkade deltagarnas användande. Deltagarna upplevde också 

utbildningens upplägg med mycket rollspel, egna exempel och övningar 

som gynnsamt för det fortsatta användandet. Som en röd tråd genom hela 

intervjumaterialet finns både deltagares och kollegors uppfattning om att 

det är svårt att tillskriva den förändring som skett till just KL. 

 

DISKUSSION 
Diskussionen har delats upp i en resultatdiskussion där fynden kopplas 

samman med tidigare forskning på området utifrån de valda 

frågeställningarna. Innebörder och begränsningar av resultaten samt 

förslag på hur man kan gå vidare med både forskning och praktik kring 

ledarutbildning generellt samt Klart ledarskap specifikt tas också upp. 

Metoddiskussionen syftar till att belysa hur metoden kan ha påverkat 

resultaten samt utgöra ett försök att granska den valda metoden enligt de 

under metodavsnittet angivna kvalitetskriterierna.  

 

Resultatdiskussion 
Det som kursdeltagarna pratade mest om var egentligen inte någon 

färdighet utan snarare ett medel för att utöva de olika själven, nämligen 

Upplevelsekuben. Det faktum att kursdeltagarna poängterade 

Upplevelsekuben i intervjuerna är konsekvent med tidigare forskning 

kring tillämpningen av KL (Gilpin-Jackson & Bushe, 2007) och kan ses 

som en intäkt för vikten av att använda sig av konkreta pedagogiska 

metoder i olika typer av utbildningar som syftar till att utveckla komplexa 

interpersonella färdigheter. Ett alltför stort fokus på Upplevelsekuben 

som hjälpmedel kan dock tänkas stå i vägen för en helhetssyn på KL. En 

del del deltagare kan missa andra viktiga poänger som förmedlas i 

utbildningen, så som differentieringsbegreppet eller synen på ledarskap i 
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moderna organisationer, till förmån för en så tydlig sak som 

Upplevelsekuben. Lösningen torde dock inte vara att utesluta 

Upplevelsekuben ur utbildningsformatet då den utgör ett viktigt 

hjälpmedel för deltagarna att påminna sig om metoden. Däremot kanske 

man bör överväga att låta andra aspekter av KL få mer utrymme under 

själva utbildningen. 

 

I intervjuerna framkom att deltagarna upplevde att KL hade resulterat i en 

rad generella färdigheter i fråga om kommunikation, tydlighet och 

konfliktlösning. Olika tänkbara förklaringar till detta finns. Först och 

främst skulle dessa generella tendenser kunna innebära att utbildningen 

haft en generell effekt. Kan hända har medvetenheten om att människors 

upplevelser är subjektiva resulterat i att deltagarna bemödar sig på olika 

sätt om en tydlighet i förmedlingen av den egna upplevelsen, även om 

detta uppnås med andra medel än just KL. En annan tolkning är att den 

upplevelse av förändring som deltagarna här talar om består i en inre 

förändring. Deltagarna kan ha uppskattat utbildningen väldigt mycket och 

uppnått nya insikter eller fått ny kunskap som de inte omsatt i ett 

förändrat beteende, och detta förmedlas sedan i intervjusituationen som 

en upplevelse av förändring – de vet inte riktigt vad det är som är 

annorlunda men de är övertygade om att det är ”någonting”. Därmed inte 

sagt att de intellektuella eller insiktsbetonade förändringar som kan 

tänkas ligga bakom denna typ av svarsmönster inte är värdefulla för den 

individuella kursdeltagaren. De utgör dock inte det som definieras som 

överföring eller användning, utan ligger snarare på nivå ett eller två i 

Kirkpatricks nivåer av utbildning (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2005), det 

vill säga reaktioner på utbildningen och inlärning. En jämförelse med 

kollegematerialet stöder vid första anblicken den första tolkningen, det 

vill säga att kursdeltagarna verkligen har blivit tydligare och bättre 

kommunikatörer på ett generellt plan. Vad gäller kursdeltagarnas 

upplevelse av att kursen bidragit till deras personliga utveckling, kan 

även detta i enlighet med ovanstående resonemang tolkas som ett uttryck 

för att deltagarna inte använder KL i sitt arbete. Detta skulle i så fall ligga 

i linje med Clarke (2002), som fann att en syn på vidareutbildning som 

främst ämnat att bidra till den personliga utvecklingen var en uppfattning 

som utgjorde ett hinder för överföring. Dock kan en personlig utveckling 

i fallet ledarskap faktiskt har en effekt på hur man utför sitt arbete. 

Ledarskap är en sammansatt uppgift (Yukl, 2005), varför all utveckling 

som påverkar ledaren som person också åtminstone indirekt kan anses 

påverka arbetet som han eller hon utför. 

 

Ur intervjuerna framstod tydligt att den ledningsgrupp som gick 

utbildningen gemensamt upplevde att utbildningstillfället bidragit till att 
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öka kohesionen (sammanhållningen) i gruppen. Att på detta sätt använda 

sig av KL som en motor i en förändringsprocess där en grupps 

medlemmar kan komma närmare varandra, tycks alltså kunna bidra till att 

skapa en fungerande arbetsgrupp. Det kan dock problematiseras hur en 

sådan kohesion kan komma att påverka arbetsgruppen på sikt, då en 

alltför sammanhållen och likriktad grupp skulle kunna inverka negativt på 

aspekter som kreativitet och tolerans för olika åsikter i gruppen, i det här 

fallet exempelvis gällande KL. I det här skedet tycks dock den ökade ”vi-

känslan” i gruppen vara av godo. Den centrala komponenten i denna 

process tycks ha varit den ökade tillit och ömsesidiga respekt som 

uppstod då gruppens medlemmar vågade öppna sig för varandra. Detta 

utgör ett av de centrala fynden i materialet och pekar också på framtida 

användningsområden för KL.  

 

Exemplen från både kursdeltagarna och deras kollegor speglar i stort en 

användning som är i linje med KLs grundtanke, det vill säga att reducera 

oklarheter i de interpersonella relationerna på arbetet, ta tillvara 

medarbetarnas potential samt hantera konflikter (Bushe, 2006). Dock 

fanns också exempel på att deltagarna använde metoderna i syfte att få 

motparten att inse något som man själv tyckte var uppenbart. Detta utgör 

snarast exempel på ett odifferentierat ledarbeteende, där ledaren 

eftersträvar sammansmältning – han/hon vill att motparten ska ha samma 

upplevelse som en själv och bara omständigheterna blir tydliga nog så 

kommer detta att ske. Detta signalerar att en förståelse för KLs 

grundidéer och mål eventuellt bör hamna mer i fokus under utbildningen 

än vad det gör idag. 

 

Tendensen bland kursdeltagarna att använda sig av KL på ett pragmatiskt 

sätt var också tydlig i materialet. Detta förhållningssätt kan tänkas vara 

relativt vanligt bland ledare på fältet som går olika utbildningar och på 

detta sätt ”plockar russinen ur kakan”. Ur en forskningssynpunkt som 

också har relevans för praktiker, kan frågan ställas om konsekvenserna av 

en sådan pragmatism blir ett effektivare ledarskap eller ej. Risken finns 

att utan en helhetsbild och ett enhetligt angreppssätt på sitt ledarskap så 

missar ledaren viktiga poänger med vad han eller hon vill uppnå med de 

olika metoderna. Möjligheten finns dock att detta verkligen är ett 

effektivt förhållningssätt, och framtida forskning på området bör sträva 

efter att klargöra huruvida så är fallet. 

 

En tydlig tendens i materialet var att deltagarna tyckte att det egna 

ansvaret för att tillämpa färdigheterna var stort. Det är svårt att relatera 

denna uppfattning till de traditionellt beforskade faktorerna, så som 

motivation och self-efficacy (Burke & Hutchins, 2007), eftersom 
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deltagarna av naturliga skäl inte uttalar sig om dessa specifika faktorer. 

Det personliga ansvar som deltagarna ger uttryck för kan däremot tolkas 

som en hög grad av self-efficacy, det vill säga att deltagarna är 

övertygade om att bara de anstränger sig så skulle de kunna tillämpa 

färdigheterna i högre utsträckning. Detta är naturligtvis något som talar 

för att förutsättningarna för överföring är goda (Chiaburu & Marinova, 

2005; Pugh & Bergin, 2006) men det säger egentligen inte så mycket om 

deltagarnas uppfattning om specifika individuella faktorers påverkan på 

överföringen. Mot bakgrund av hur ledningsgruppen använt KL i en 

förändringsprocess, och också det sätt på vilket ledningsgruppen 

tillämpade metoderna, kan det misstänkas att deltagarna överskattar det 

egna ansvaret för överföringen på bekostnad av omgivningsfaktorer. 

Kanske ligger detta i linje med en hög inre locus of control/hög grad av 

self-efficacy som kan misstänkas vara konsekvent med chefsrollen. 

Kanske kan en kvantitativ ansats i framtiden ge en tydligare bild av olika 

påverkansfaktorers relativa betydelse, där denna studie kan ses som ett 

försök att klargöra vilka dessa faktorer är i fallet KL. Det skulle också 

vara av intresse att klargöra ledarskapsutbildningars specifika 

överföringsbetingelser med avseende på de individuella faktorer som kan 

misstänkas vara mer uttalade för populationen chefer/ledare, så som 

exempelvis hög inre locus of control. 

 

Av intervjuerna framstår att deltagarna upplevde att de övningar och 

rollspel som utbildningen innehöll påverkade deras tillämpning i positiv 

riktning. Rollspel och övningar är konstaterade verksamma komponenter 

i utbildning (Taylor, Russ-Eft & Taylor, 2009). Användandet av egna, 

verkliga exempel i rollspelen visade sig ha en mycket tydlig koppling till 

överföringen, vilket också är konsekvent med hur man ser på 

ledarskapsutbildning och hur denna bör utformas (Yukl, 2005). 

Upplevelsekuben framstår i intervjuerna som ett medel som deltagarna 

efter utbildningen kan använda som en form av ”cue” eller ”påminnare” 

om färdigheterna, vilket kan sägas utgöra en viktig antecedent som kan 

öka sannolikheten att färdigheterna tillämpas enligt Rouiller och 

Goldsteins (1993) modell över överföring. Många deltagare efterfrågade 

uppföljning av något slag, vilket också i litteraturen tycks vara kopplat till 

grad av överföring (Burke & Baldwin, 1999). Implikationerna av detta 

för utbildningens utformning kan tyckas självklara, men man bör beakta 

att forskningsläget angående detta inte är entydigt (Burke & Hutchins, 

2007) och därför noga överväga vilken typ av uppföljning som avses. 

Mot bakgrund av den stora betydelsen av socialt stöd för användandet 

som framkom i intervjuerna, kan uppföljande åtgärder som involverar 

flera medlemmar ur samma organisation anses påkallade.  
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De flesta angav att socialt stöd var en viktig faktor för att tillämpa 

färdigheterna, vilket ligger i linje med tidigare forskning som visar att 

detta är en av de viktigaste faktorerna vad gäller överföring (Burke & 

Hutchins, 2007). Det framstår inte minst som viktigt i intervjuerna att 

andra i organisationen har gått KL för att man ska våga använda 

teknikerna (t ex Lärande samtal) utan att framstå som normbrytande, 

vilket är helt i linje med tidigare forskning kring hindrande faktorer för 

tillämpningen av KL (Gilpin-Jackson & Bushe, 2007). En anledning till 

att just normbrytande beteende var en farhåga hos deltagarna kan 

hänföras till att metoderna inom KL är så pass tydliga och konkreta och 

inget som alldeles enkelt integreras i ens vanliga kommunikationsstil. 

Detta har betonats som en styrka när det gäller hågkomst och tillämpande 

av färdigheterna, men baksidan av myntet tycks vara rädslan att framstå 

som alltför avvikande i en kontext där inte alla känner till metoden.  

 

En omgivningsfaktor som inte framstod som lika tydlig i materialet, sett 

till dess betydelse inom forskningen på området, var tid att använda sig 

av kunskaperna, som vanligtvis anges som en mycket viktig aspekt i 

överföringsprocessen (Ford, Quinones, Sego & Sorra, 1992; Lim & 

Johnson, 2002; Clarke, 2002). Deltagarna menade att färdigheterna var 

möjliga att använda i det dagliga arbetet och därmed inte borde ta någon 

extra tid. Jag tänker mig att sambandet mellan att ha tillräckligt med tid 

och grad av tillämpning inte är lika starkt om färdigheterna är väl 

anpassade till individens arbetsuppgifter. Det fanns egentligen bara ett 

område där tveksamhet uttrycktes: deltagarna upplevde att det inte 

passade att använda KL i kundrelationer, varför det skulle vara intressant 

att se hur metoden skulle kunna anpassas för att utgöra ett redskap i även 

denna typ av arbetsrelationer.  

 

Värdet av en koppling mellan KL och organisationens mål, värderingar 

och strategi framstår som viktig i intervjumaterialet, vilket är i linje med 

vad Lim och Johnson (2002) menar. Trots en överväldigande mängd 

forskning på området överföring och organisatoriska variabler har jag inte 

funnit någon som formulerat en tanke om ”organisatorisk passform” och 

överföring. ”Passformstanken” dök upp hos mig under analysen av 

materialet och kan ses som en analogi med hur man ser på behandling 

inom individualterapins område, där man evidensbaserar olika typer av 

behandlingar med avseende på patientgrupp, ålder, kön et cetera. Man har 

med andra ord inte längre synsättet att en och samma behandlingsform 

passar alla, utan istället har man anammat ett ”what works for whom”-

perspektiv (Roth & Fonagy, 2005). På samma sätt tänker jag mig att olika 

typer av ledarskapsutbildningar kan passa olika organisationer och 

individer olika väl, där den centrala punkten är att organisatoriska och 



41 

individuella variabler så som mål, värdegrund och ledarskapsstrategi 

måste harmonisera med utbildningens grunder, metoder och mål för att 

förutsättningarna för tillämpning ska finnas.  

 

En tydlig begränsning i resultatet är den osäkerhet som deltagare och 

kollegor uttryckte kring vad som låg bakom en eventuell förändring av 

ledarskapet. Slutsatser kring användningen av KL mot bakgrund av 

resultatet måste därför göras med försiktighet. Den skepsis som uttrycks 

av både deltagare och kollegor kring värdet av olika utbildningsinsatser 

är värd att tas på allvar. Det visar att forskningen kring överföring 

misslyckats med att nå ut på bred front och få ett reellt genomslag. 

Individer och organisationer behöver få kunskap om 

överföringsprocessen, inte minst för att kunna agera som självständiga 

konsumenter av utbildning i en tid när utbudet av kurser är närmast 

överväldigande. Denna uppsats kan ses som ett viktigt bidrag i denna 

process.  

 

Metoddiskussion 
Syftet med denna uppsats var att klargöra upplevelser i relation till 

tillämpningen av KL. Då de subjektiva upplevelserna stod i fokus kan en 

kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer anses motiverad 

(Kvale, 1997). Den kvalitativa ansatsen visade sig överlägsen i detta fall 

med tanke på att resultaten uppvisade en mångfald som hade varit svår att 

fånga med en kvantitativ ansats. Ett exempel på detta är deltagarnas 

pragmatiska användning av Klart ledarskap. Man kan anta att en 

kvantitativ ansats skulle ha drabbats av svårigheter med att kontrollera för 

deltagarnas ”följsamhet” med metoden eftersom de uppenbarligen inte 

använder KL på samma sätt.  

 

Under processens gång har jag hela tiden eftersträvat en transparens och 

koherens i tillvägagångssättet, från urval till analysförfarande och 

slutsatser, för att på så sätt överlämna åt läsaren att skapa sig en 

uppfattning om trovärdigheten. Särskild uppmärksamhet har getts i 

resultatdelen åt att analysera och också redovisa avvikande fall, detta för 

att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om materialets vidd 

och variation. Vidare har analysen redovisats med exempel, för att göra 

analysprocessen så genomskinlig och därmed replikerbar som möjligt. 

Vad gäller designen på studien, så har urvalet gjorts på grundval av 

tillgänglighet, men det hindrar inte att spridningen av urvalspersoner ändå 

ter sig lämplig.  Det aktuella urvalet illustrerar olika användningsområden 

för KL och är inte begränsat till ledares tillämpning. Det kan dock 

problematiseras hur det påverkat resultaten att jag inte själv haft 

möjlighet att välja mina informanter utan mer eller mindre fick inkludera 
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alla informanter som förmedlades via Provins Fem. Möjligheten finns att 

ett annat urval som gjorts mer strategiskt hade kunnat rymma rikare eller 

annan information och lett till andra slutsatser. Mycket av den 

utvärdering och forskning som görs på organisationspsykologins område 

dras dock med samma metodöverväganden som denna studie, där man till 

sist måste ta hänsyn till reella förhållanden som oftast innebär 

begränsningar i metodens design. Å andra sidan ger detta en extern 

validitet till sådan typ av forskning, inklusive denna studie. Mängden data 

som samlats in ter sig också rimlig, där en avvägning gjordes halvvägs in 

i processen om att kollegematerialet framstod som ”mättat”, då ingen ny 

information egentligen framkom i intervjuerna med kollegorna, varpå 

antalet urvalspersoner minskades från två kollegor per kursdeltagare till 

en. I relation till begreppet pålitlighet, eller stringens i tillvägagångssättet 

över tid, har visserligen processen därmed förändrats i form av urval och i 

någon mån intervjuförfarandet i och med att jag som intervjuare blivit 

skickligare på att hantera intervjumallen flexibelt. Dock har samma 

områden täckts in i intervjuerna om än i olika ordning för att på så vis 

göra intervjuförfarandet mer följsamt efter den intervjuades tankegångar 

och associationer.  

 

Intervjuerna med kollegor till kursdeltagarna gjordes för att erhålla 

ytterligare ett perspektiv på hur KL tillämpas i den organisatoriska 

vardagen, och inte som ett sätt att säkerställa den ”egentliga” 

användningen av KL bland deltagarna. Ett sådant objektivt 

sanningskriterium har inte varit utgångspunkten för föreliggande studie, 

istället har deltagares och kollegors subjektiva upplevelser legat i fokus. 

Då syftet inte varit att generalisera framkomna data till en större 

population har det inte ansetts viktigt att standardisera urvalsprocessen 

med avseende på den tid som gått sedan deltagarna gick utbildningen vid 

intervjutillfället. Dock kan tänkas att det faktum att denna tidsperiod 

skilde sig åt ganska mycket för de olika deltagarna påverkat resultatet till 

att bli något mer heterogent, eftersom deltagarnas förutsättningar 

varierade kraftigt. 

 

Ett primärt syfte med föreliggande studie har varit den pragmatiska 

validiteten, vilket innebär att resultaten kan ses som giltiga om de leder 

till fungerande handlingar (Kvale, 1997). Detta ser jag också som den 

största styrkan med studien, då resultaten är direkt användbara både för 

Provins Fem i kvalitetssäkringssyfte men också av organisationer och 

individer med intresse av att kunna värdera och granska 

ledarskapsutbildningar samt skapa förutsättningar för att få ut så mycket 

som möjligt av olika utbildningsinsatser.  
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Vad gäller de ovan diskuterade generella färdigheterna som deltagarna 

och kollegorna upplevde att utbildningen resulterat i, har vissa 

metodologiska aspekter också relevans för tolkningen av resultatet. Det 

skulle kunna vara så att kursdeltagarna svarar att de upplever en 

förändring på grund av en social önskvärdhet inbyggd i både 

intervjusituationen, de egna förväntningarna eller viljan att utbildningen 

ska ha haft någon effekt, samt det faktum att de gått en utbildning som 

arbetsgivaren betalat och som förväntas ge resultat. Vad gäller kollegorna 

är det också en möjlighet att deras svar präglats av att de är medvetna om 

att det de säger kommer att återföras, om än på gruppnivå, till deras 

kollegor och/eller chefer. Dock gäller för tolkningen av kollegematerialet 

även att merparten av dessa inte har samma insikt som kursdeltagarna i 

vilka färdigheter KL syftar till att utveckla, varför deras svar med 

nödvändighet kommer att vara av en mer generell karaktär. Det är svårt 

att avgöra om de generella tendenser som kursdeltagarna anser sig ha 

erhållit, innebär tillämpningar av KL eller ej. Det ligger utanför denna 

uppsats syfte att klargöra detta, då syftet varit att redogöra för hur 

deltagarna och kollegorna upplever att kunskaperna från utbildningen 

används.  

 

Min egen förförståelse för överföringsbegreppet har onekligen spelat en 

roll för resultaten. Utformningen av intervjumanualerna och 

analysförfarandet är färgat av min förförståelse även om jag hela tiden 

strävat efter en öppenhet för alternativa tolkningar av materialet. Ett sätt 

att minimera den egna förförståelsens påverkan på analysprocessen hade 

varit att använda sig av fler bedömare av materialet för att på så vis öka 

interbedömarreliabiliteten (Kvale, 1997), något som dock inte var möjligt 

i mitt fall. Man kan också resonera kring det faktum att jag haft en 

uppdragsgivare och fått ekonomisk ersättning för studien eventuellt kan 

ha påverkat resultaten. Provins Fem har dock under hela arbetet 

uppmuntrat mig till en självständig och kritisk granskning av 

utbildningen, och de har från början haft ett uttalat kvalitetssäkringssyfte 

med samarbetet. Dessutom hade jag i början av arbetet med uppsatsen i 

likhet med många av mina informanter en relativt stor dos skepsis 

gentemot så kallade ”quick fixes” i organisatoriska sammanhang, 

inklusive olika kostsamma utbildningsinsatser. I relation till min egen 

inverkan på tolkningen av resultaten tror jag att min inledningsvis relativt 

stora skepsis kan ses som en motvikt till en eventuell påverkan som 

relationen mellan mig som student och min uppdragsgivare skulle kunna 

ha resulterat i. 
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BILAGOR 
Bilaga 1: Kursschema Klart ledarskap 

(ur Broschyren Klart ledarskap, 2008) 

 

Klart ledarskap 

fyra dagars intensiv träning 

 
Dag 1, Fokus på medvetenhet. Genom att vara klar över vad du själv 

står för, tycker, känner, och vill kan du påverka din omgivning på ett 

konstruktivt sätt. Som ledare behöver du kunna vara ärlig inför dig själv 

och ha förmåga att snabbt ringa in vad som är fakta och vad som är din 

personliga tolkning av situationen. 

 

Dag 2, Fokus på tydliga beskrivningar. När du som ledare har förmåga 

att beskriva dina idéer och intentioner på ett tydligt och inspirerande sätt 

minimerar du risken att andra missförstår dig eller gissar sig till vad du 

står för. Klart ledarskap ger dig också färdigheter i att konfrontera andra 

på ett sätt som inte väcker deras försvar utan skapar lust att lära och 

undersöka din syn och situationen som helhet. 

 

Dag 3, Fokus på uppriktig nyfikenhet. En klar ledare är nyfiken på 

andra och litar på att andras upplevelser och synsätt kan vara berikande 

för att åstadkomma resultat. Klart ledarskap handlar om att kunna lyssna 

till andras erfarenheter och åsikter utan att påverka eller förändra den 

andre eller dennes upplevelser. Genom att vara genuint nyfiken på andras 

erfarenheter och synsätt ökar möjligheterna att gemensamt åstadkomma 

önskvärda resultat och ett lärande i organisationen. 

 

Dag 4, Fokus på lärande samtal. Den fjärde dagen går ut på att ta vara 

på lärdomarna från dag 1-3 och koppla samman det med Klart ledarskaps 

modell för en lärande organisation – lärande samtal. Lärande samtal 

utvecklar förmågan att skapa klarhet i organisationen. Det är ett 

strukturerat verktyg som steg för steg skapar ömsesidigt lärande mellan 

kollegor och har potential att bilda bas för nyfiket lärande i hela 

organisationen. 
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Bilaga 2: Kontrakt 
 

Elin Stahre        Provins Fem 

 

Projekt 

Utvärdering av Provins Fems utbildningskoncept Klart ledarskap. 

 

Studien 

Syftet med studien är att undersöka deltagarnas upplevelse av 

användningen av kunskaperna/färdigheterna från kursen.  

 

Metod 

Kvalitativ intervjustudie. 

 

Tidsplan 

Datainsamlingen beräknas ske under jan-mars 2009. Den slutgiltiga 

rapporten, i form av ett examensarbete på psykologprogrammet vid 

Linköpings universitet, beräknas vara färdig maj-juni 2009. 

 

Handledningsansvar & Kontaktytor 

Metodhandledning och akademisk förankring av studien ansvarar 

Linköpings universitet för i form av handledning av Elin genom Lauritz 

Brännström. Vad gäller frågor angående utbildningen  och 

organisatoriska frågor rörande Provins Fem står Provins Fem för 

handledningen genom Anders Risling. Kristina Martvall fungerar som 

Anders ersättare vid behov samt en resurs för avstämning i frågor som 

gäller utbildningen. Ida Borg är Elins kontaktyta med Provins Fem vad 

gäller praktiska frågor kring utbildningen, deltagare, lokaler etc.  

 

Rapportering m m 

Rapportering kommer att ske i form av examensuppsatsen samt om så 

önskas, muntlig presentation av studiens innehåll. Provins Fem kommer 

inte att avidentifieras i examensuppsatsen. 

 

Budget  

11 000 kr samt ersättning för resekostnader i samband med resor till och 

från intervjuer betalas till uppdragstagaren av Provins Fem efter 

avrapportering av den slutltiga examensuppsatsen. 
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Bilaga 3: Information till deltagarna 

 
Mail till kursdeltagarna 

 

Hej! 

 
Jag heter Elin Stahre och läser Psykologprogrammet vid Linköpings universitet. I vår ska jag 

göra mitt examensarbete i form av en utvärdering av Klart Ledarskapsutbildningen hos 

Provins Fem. Mina forskningsfrågor gäller överföringen av kunskap från utbildningen till 

organisationen – i vilken grad använder man sig av färdigheterna/kunskaperna i Klart 
ledarskap på jobbet, och vilka faktorer påverkar användandet?  

 

I undersökningen deltar personer som genomfört kursen Klart Ledarskap. Jag kommer att 
använda mig av intervjuer med kursdeltagare och deras arbetskamrater/kollegor (2 st kollegor 

per chef/kursdeltagare) för att se om och hur kursen resulterat i förändrade 

beteenden/förhållningssätt etc. Undersökningen kommer att ske under januari-mars 2009 och 

jag kommer att ha möjlighet att besöka dig på din arbetsplats för att genomföra intervjun. 
 

Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras företrädelsevis på 

gruppnivå. Den slutgiltiga rapporten kommer att läggas fram som examensarbete vid 
Linköpings universitet 2009. Beräknad tidsåtgång för intervjun är ca 60 minuter, för 

intervjuer med kollegor beräknas tidsåtgången till ca 45 minuters intervju. Efter att studien är 

avslutad kommer ni kunna ta del av rapporten och resultaten som studien genererar. För 
ytterligare information om studien, intresseanmälan och information om vad det innebär att 

delta (eller andra frågor), kontakta mig: 

Elist078@student.liu.se 

Eller ring 073-57 88 903 
 

Väl mött! 

Elin Stahre, 
Psykologstuderande Linköpings universitet 

 

Mail till kollegorna 
Hej! 
Jag heter Elin Stahre och läser psykologprogrammet på Linköpings universitet. I vår skriver 

jag mitt examensarbete i form av en utvärdering av kursen Klart ledarskap. Din chef/kollega 

har gått en ledarskapsutbildning som heter Klart ledarskap. Jag är intresserad av att veta om 
han/hon använder sig av kunskaperna från kursen i sitt arbete, och söker därför kollegor till 

personer som har gått kursen och som vill delta i studien. 

 
Så vad innebär då ett deltagande för din del? Jo, att någon gång i januari-mars delta i en 

intervju med mig på ca 45 min-1 timme. Frågorna kommer att röra din kollegas beteende 

innan och efter kursdeltagandet, men också frågor om vilken kultur ni har inom er 

organisation vad gäller nya kunskaper ("lärandekultur"). Jag kommer att ha möjlighet att 
komma till din arbetsplats för intevjutillfället. 

 

Material från intervjuer och enkät behandlas konfidentiellt och kommer i den färdiga 
uppsatsen att presenteras avidentifierat. Du kan när som helst bestämma dig för att inte delta. 

 

Om du/ni har några frågor så tveka inte att kontakta mig. 
Mvh Elin Stahre, elist078@student.liu.se, tfn 073-57 88 903 

 

 

mailto:Elist078@student.liu.se
mailto:elist078@student.liu.se
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Bilaga 4: Intervjuguide kursdeltagare 
 

INLEDNING 

Vi har ungefär en timme till förfogande idag, och ämnet är alltså hur du 

uppfattar att du använder kunskaperna och färdigheterna som du lärde dig 

under kursen i KL, samt vad du tycker underlättar/hindrar användandet. 

Den slutliga uppsatsen kommer att handla om hur kunskaperna från 

kursen överförs till organisationen, alltså användandet av kunskaperna. 

Intervjun kommer spelas in och sedan transkriberas och kodas av mig. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras 

avidentifierat i den slutgiltiga rapporten. Bandinspelningarna kommer att 

förstöras när den slutliga rapporten är presenterad. Som du kanske vet så 

är det ju andra personer inom organisationen som också deltar i studien, 

men det du säger till mig kommer inte förmedlas vidare till dem. Du kan 

när som helst bestämma dig för att avbryta ditt deltagande i studien. Har 

du några frågor innan vi sätter igång? Jag har en lista med lite frågor som 

jag ställer till alla, och jag tänkte att vi kunde börja med några 

bakgrundsfrågor. 

 

ÖVERGRIPANDE/INTRODUCERANDE FRÅGOR 

Var arbetar du: 

Vad är din befattning: 

Ålder: 

Utbildning: 

Hur många år på den här arbetsplatsen: 

Hur många år som chef/internkonsult: 

Beskriv arbetsplatsen/organisationen kort: 

När gick du KL: 

 

Hur ser du på begreppet ledarskap? 

 

HUR ANVÄNDS KL OCH ERFARENHETER AV KL:S 

ANVÄNDBARHET 

Frågor Stödord/områden 

-Hur använder du dig av KL i ditt 

arbete? 

-Kan du ge ett exempel på när du 

använt KL?  

-Hur upplever du att det fungerade? 

 

 

 

-det medvetna självet 

-det beskrivande självet 

-det nyfikna självet 

-det uppskattande självet 

-Lärande samtal 
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-Har du upplevt att ditt ledarskap 

förändrats efter kursen? Hur? 

-Vad har varit de största vinsterna 

med kursen? 

-Vad har varit svårt att använda sig 

av? 

 

-Hur tycker du att KL fungerar i din 

organisation/på din arbetsplats? 

 

 

 

-för relationerna och samarbetet? 

 

 

 

 

-i relation till mål och strategi för 

verksamheten? 

-med kollegor? 

 

 

HINDER/UNDERLÄTTANDE FAKTORER I ANVÄNDANDET 

AV KL 

Frågor Stödord 

 

Inledande: 

-Vad upplever du som hinder mot 

att använda kunskaperna och 

färdigheterna från kursen? 

 

Lärandeklimat: 

-Hur ser du på betydelsen av den 

allmänna inställningen till ny 

kunskap på din arbetsplats, när det 

gäller hur el om du använder dig av 

KL? 

-Vad upplever du underlättar att 

använda sig av 

kunskaperna/färdigheterna? 

 

Resurser: 

-Hur ser du på betydelsen av 

resurser, exempelvis tid, för ditt 

användande av KL? 

 

Mål: 

-Hur uppfattar du målen med att 

tillämpa KL? 

 

Relevans: 

Beskriv hur eller om du upplever 

att KL är relevant i ditt arbete? 

 

 

 

 

 

 

 

-bland kollegor/från ledningshåll? 

-diskuteras nya kunskaper? 

-möjligheter till vidareutbildning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-andra resurser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-lämpliga arbetsuppgifter? 
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Feedback & stöd: 

-Hur ser du på betydelsen av stöd 

från kollegor och ledning för 

användandet av KL? 

 

Observera andra: 

-Har du sett någon annan använda 

KL efter kursen? 

 

Uppföljande aktiviteter: 

-Har du deltagit i någon 

uppföljande aktivitet efter kursen, 

förutom den här intervjun? 

-har du gjort något själv för att 

bibehålla färdigheterna? Vad? 

-relevant kursinnehåll? 

 

 

-fått stöd? Berätta? 

-kritik? 
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Bilaga 5: Intervjuguide kollegor 
 

INLEDNING 

Vi har ungefär en timme till förfogande idag, och ämnet är alltså hur du 

uppfattar X ledarskap/relation till arbetskollegor och om du märkt någon 

förändrig i det sedan han gick en kurs som heter KL. X gick kursen för xx 

mån sedan. Den slutliga uppsatsen kommer att handla om hur 

kunskaperna från kursen överförs till organisationen, alltså användandet 

av kunskaperna. Intervjun kommer spelas in och sedan transkriberas och 

kodas av mig. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 

presenteras avidentifierat i den slutgiltiga rapporten. Bandinspelningarna 

kommer att förstöras när den slutliga rapporten är presenterad. Som du 

kanske vet så är det ju andra personer inom organisationen som också 

deltar i studien, men det du säger till mig kommer inte förmedlas vidare 

till dem. Du kan när som helst bestämma dig för att avbryta ditt 

deltagande i studien. Har du några frågor innan vi sätter igång? Jag har en 

lista med lite frågor som jag ställer till alla, och jag tänkte att vi kunde 

börja med några bakgrundsfrågor. 

 

INTRODUCERANDE/ÖVERGRIPANDE FRÅGOR 

Befattning: 

Utbildning: 

Ålder: 

Arbetsrelation till X: 

Hur länge har du arbetat med X: 

 

Hur ser du på begreppet ledarskap? 

 

X:s LEDARSKAP FÖRE/EFTER 

Hur upplever du X:s ledarskap idag: 

Har du märkt att X:s ledarskap förändrats? Hur? När? 

Kan du berätta om en händelse, relaterat till ämnet, där du tycker att X 

ledde sina kollegor/någon annan person på ett bra sätt? När var detta? 

Vad var det han/hon gjorde som var bra? Mindre bra? 

 

FÄRDIGHETER FRÅN KL 

-Upplever du att X förmedlar sina upplevelser av en situation (ex på 

möten) på ett sätt så att du förstår honom/henne?  

-Brukar X beskriva vad han/hon ser, tänker, känner och vill? Kan du ge 

ett exempel..? 
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-Har du upplevt att X är intresserad av och nyfiken på att veta hur andras 

uppfattning är i en viss fråga eller av en viss situation, vad de tänker, 

känner och vill? 

-Har du varit med om att X haft ett samtal med dig om något som du 

upplevde som besvärande eller jobbigt? Hur var det? Berätta… 

-Har du någonsin haft ett samtal med X som tredje part/oberoende part? 

Någon form av konfliktlösning? Berätta, hur var det..? 

 

-Hur upplever du att det fungerar när X gör de här sakerna som du 

beskrivit ovan? 

 

-Har du något att tillägga ang X:s ledarskap? 

 

 

 

 

 


