
Örebro Universitet 

Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

Personalvetarprogrammet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering av en ledarutbildning inom 

proAros, Västerås stad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalarbete 151-180 hp 

VFU-rapport 15 hp 

VT 2013 

 

Författare: Sara Lundqvist 

Handledare: Christer Åström 

 



Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................................ 1 

1.1 Uppdrag ......................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte .............................................................................................................................................. 1 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................................... 2 

1.4 Disposition..................................................................................................................................... 2 

2. Bakgrund ............................................................................................................................................ 3 

2.1 proAros .......................................................................................................................................... 3 

2.2 Kompetensförsörjning inom Västerås stad och proAros ............................................................... 4 

2.3 proAros inför Klart Ledarskap ...................................................................................................... 4 

2.4 Vad är Klart Ledarskap? ................................................................................................................ 5 

2.4.1 Sammanfattning av ”Klart Ledarskap - Utveckling av samarbete och partnerskap” ........... 5 

2.4.2 Kommentarer .......................................................................................................................... 7 

2.4.3 Teoretiska begrepp bakom Klart Ledarskap .......................................................................... 8 

3. Teori .................................................................................................................................................... 9 

3.1 Tidigare forskning om Klart Ledarskap ........................................................................................ 9 

3.2 Kompetensförsörjning i teorin ..................................................................................................... 10 

3.3 Ledarskapsforskning ................................................................................................................... 10 

4. Metod ................................................................................................................................................ 13 

4.1 Metodval ...................................................................................................................................... 13 

4.2 Enkäten utformas ......................................................................................................................... 13 

4.3 Spridning och insamling av enkäten ............................................................................................ 14 

4.4 Etiska aspekter ............................................................................................................................. 14 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ................................................................................. 14 

4.6 Bearbetning av materialet ............................................................................................................ 15 

4.7 Metodkritik .................................................................................................................................. 16 

5. Resultat ............................................................................................................................................. 17 

5.1 Ledarskapet ................................................................................................................................. 17 

5.1.1 Utvecklat ledarskapet ........................................................................................................... 17 

5.1.2 Säkrare i ledarrollen ............................................................................................................ 18 



5.1.3 Övrigt gällande ledarskap .................................................................................................... 18 

5.2 Relation till medarbetare ............................................................................................................. 19 

5.3 Klimat på arbetsplatsen ............................................................................................................... 20 

5.4 Metoder ....................................................................................................................................... 21 

5.4.1Upplevelsekuben .................................................................................................................... 21 

5.4.2 Lärande samtal ..................................................................................................................... 22 

5.4.3 Övriga metoder och färdigheter ........................................................................................... 22 

5.5 Intressanta aspekter ..................................................................................................................... 23 

5.6 Övergripande omdöme ................................................................................................................ 24 

6. Analys ............................................................................................................................................... 26 

6.1 Ledarskap .................................................................................................................................... 26 

6.2 Relation till medarbetare ............................................................................................................. 26 

6.3 Arbetsklimat ................................................................................................................................ 27 

6.4 Metoder ....................................................................................................................................... 28 

6.5 Intressanta aspekter ..................................................................................................................... 28 

6.6 Övergripande omdömen .............................................................................................................. 30 

6.7 Sammanfattande bedömning ....................................................................................................... 30 

6.8 Vidare undersökningar ................................................................................................................ 30 

Referenslista 

 

Bilaga 1 - Enkäten 

 



 

1 

 

1. Inledning 

Enligt Lindelöw (2008:203) är en utmaning för dagens organisationer att omvärlden och kun-

skapsutvecklingen ständigt förändras, vilket innebär att även organisationer måste förändras. I 

denna föränderliga värld och organisation måste personalstrategier och kompetensförsörjning 

vara flexibla och möjliga att förändra utifrån omständigheter samtidigt som de ska verka 

medvetet och resultatinriktat. I denna process blir kompetensutvecklingen ett nödvändigt 

verktyg. 

 

Chefs- och ledarskapsutbildningar omsätter stora summor pengar, siffror visar att mellan 36 

och 60 miljarder dollar årligen över hela världen spenderas (Nyberg 2008:140). Trots stora 

satsningar läggs lite pengar på utvärdering och uppföljning av dem. Det som undersöks är 

deltagarnas uppfattning om utbildningen, men vilka effekter som finns på organisatorisk nivå 

undersöks inte möjligen för att det saknas användbara metoder (Döös & Waldenström 

2008:15). 

 

1.1 Uppdrag 

Under min verksamhetsförlagda utbildning på proAros ledningskontor är det mitt uppdrag att 

genom en enkät till berörda chefer utvärdera ledarutbildningen Klart Ledarskap. Utbildningen 

har omfattat samtliga chefer inom proAros sedan den infördes 2006 och har inte utvärderats 

under tiden. Ledningsgruppen vill nu utvärdera utbildningen och ett steg i detta är att 

undersöka vad cheferna upplever att utbildningen gett dem. Syftet framtogs tillsammans med 

proAros HR-chef Gun Tidestav (som även var min handledare) och innebär att undersöka hur 

utbildningen och dess metoder har utvecklat chefernas ledarskap, relation till medarbetare 

samt arbetsklimatet på arbetsplatsen. Det finns många aspekter att undersöka i och med att det 

har varit en omfattande utbildning i en stor förvaltning att undersökningen begränsades av 

min tid på arbetsplatsen och vad som kunde rymmas inom ramen för en enkätundersökning.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med rapporten är att undersöka om chefer inom proAros som deltagit i Klart Ledaskap 

upplever att utbildningen och de metoder som lärs ut har hjälpt dem att utveckla sitt ledar-

skap, sina relationer till medarbetare samt klimatet på arbetsplatsen. 

 

Utöver att besvara syftet kommer även andra intressanta aspekter som framkommer genom 

undersökningen att presenteras och analyseras.  
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1.3 Avgränsningar 

Undersökningen riktar sig enbart mot chefernas upplevelse av utbildningens påverkan på 

deras ledarskap, den faktiska förändringen och andras upplevelser undersöks därmed inte. För 

att enkäten inte skulle bli alltför omfattande valdes även många delar av utbildningen bort till 

förmån för de valda områdena, dessa valdes för att de upplevdes som mest relevanta för 

organisationen. Undersökningen begränsades ytterligare genom att enbart riktas mot chefer 

och inte övrig personal som gått utbildningen. Undersökningen är även begränsad till 

nuvarande proAros chefer och därmed utesluts de som tidigare arbetat inom förvaltningen. 

 

1.4 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer kapitel två som redogör för bakgrunden till rapporten, 

vilket inkluderar en förklaring av proAros som organisation, införande av Klart Ledarskap 

som utbildning samt en redogörelse av vad Klart Ledarskap är. I kaptitel tre finns tidigare 

forskning om Klart Ledarskap, teoretiska perspektiv på kompetensförsörjning samt en sam-

manfattning av valda delar av dagsläget inom ledarskapsforskning. I det fjärde kapitlet 

redogörs för hur undersökningen gick till genom metodval, insamling och bearbetning av 

material. I kapitel fem presenteras resultatet i form av tabeller och löpande text. Resultatet 

analyseras i det sjätte kapitlet med koppling till teorier och tidigare forskning, detta kapitel 

innehåller även sammanfattande bedömning av utbildningen och förslag till vidare 

undersökningar. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av förvaltningen proAros och stadens syn på kompe-

tensförsörjning. Samtal med Pär Eriksson, dåvarande direktör för proAros, och Anna 

Eriksson-Gladh, ledarutvecklare, ägt rum och sammanställts för att ge en bild av hur det gick 

till när Klart Ledarskap infördes. Sedan följer en sammanfattning av boken ”Klart Ledarskap 

- Utveckling av samarbete och partnerskap”, vilket kompletteras med kommentarer från Calle 

Karnerud, organisationskonsult på Provins Fem
1
 som medverkande vid införandet av Klart 

Ledarskap i Sverige och i proAros, och en anknytning till teorier och begrepp relevanta för 

Klart Ledarskap. 

 

2.1 proAros 

proAros är en utförarförvaltning inom Västerås stad som indelad i fyra verksamhetsområden: 

Vård och Omsorg, Fritid och Förebyggande, Individ och Familj samt Service och Support. 

Varje verksamhetsområde har en verksamhetschef förutom Vård och Omsorg som har tre. 

Verksamheterna är uppdelade i enheter där det finns enhetschefer samt avdelningar med 

avdelningschefer. Utöver verksamhetsområdena finns det inom proAros ett ledningskontor 

med en direktör som bedriver stödfunktioner till verksamheterna inom områdena ekonomi, 

administration och IT, utveckling och kommunikation samt HR.  

 

I proAros övergripande styrdokument Flerårsplan för åren 2013-2015 beskrivs vision, 

verksamhetsområden, marknad, verksamhetsidé, övergripande marknadsmål, övergripande 

strategier, målområden och ledstjärnor. proAros vision är ”Alltid bästa möjliga möte” och 

beskriver kärnan i verksamheten, en vilja att bidra till en positiv skillnad för de ungdomar, 

vuxna, äldre, missbrukare eller funktionshindrade som proAros arbetar med. Förvaltningens 

övergripande strategi är att utvecklas från en traditionell förvaltning till en modern service- 

och tjänsteorganisation, vilken präglas av högkvalitativa tjänster som utförs av personer med 

rätt kunskap och som är anpassade efter kundgruppernas behov samt att arbetsklimatet 

garanterar att chef och medarbetare trivs och bidrar till utvecklingen. Det marknadsmål 

proAros strävar efter att uppnå är att vara marknadsledande inom sina prioriterade kategorier 

och ha en hög beställarnöjdhet. Arbetet med att uppnå den övergripande strategin, marknads-

målen och möjligen visionen sker i form av strategiska mål under rubrikerna kunder, 

processer, medarbetare och ekonomi, vilka har kvantitativa och mätbara mål. För att nå de 

strategiska målen krävs strategier för aktiviteter och prioriteringar i hela organisationen om 

hur man arbetar för att nå målen. De strategier som antagits är kundfokus, affärsmässighet och 

konceptutveckling, systematiskt kvalitetsarbete, personalstrategiskt arbete samt effektiva och 

ändamålsenliga stödfunktioner. Slutningen ska proAros ledstjärnor Kunskap och Omtanke 

                                                           
1
 Provins Fem arbetar mot företag och organisationer i frågor som rör utveckling av ledare, medarbetare, grupper 

och organisationer. 
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genomsyra allt dagligt arbete i syfte att skapa det bästa möjliga mötet med kunden inom alla 

verksamhetsområden. 

 

2.2 Kompetensförsörjning inom Västerås stad och proAros 

I Riktlinjer kompetensförsörjningsprocessen Västerås stad antagen 2012 klargörs stadens 

inställning till kompetensförsörjning, dess syfte, hur arbetet ska ske, vem som är ansvarig för 

processerna samt hur uppföljning ska ske. Att inneha rätt kompetens för framtiden är den 

största utmaningen. Arbetet med kompetensförsörjningsprocessen ska ske systematiskt, med-

vetet och proaktivt för att organisationen ska kunna utföra sitt uppdrag och uppnå sina mål, 

stärka sin attraktionskraft mot kunder, brukare, medarbetare och andra intressenter samt 

inneha en beredskap för att hantera förändringar.  Att arbeta med kompetensförsörjningen 

innebär att klargöra vilka komptenser som kommer behövas i framtiden, vilka kompetenser 

som medarbetarna besitter idag samt skillnaden dem emellan. Vidare analyseras hur gapet 

mellan befintlig och önskad kompetens ska åtgärdas samt att det sker en utvärdering av vilka 

effekter genomförda insatser fick. Ansvaret för kompetensförsörjningsprocessen delas mellan 

HR-direktören som ansvarar för att vidmakthålla och utveckla processer och förvaltningarna 

där förvaltningschef och linjeorganisationerna har ansvar för att skapa förutsättningar och 

arbeta aktivt med kompetensförsörjningsprocessen. Som stöd till förvaltningen finns HR-

funktionen som bidrar med kunskap och förståelse för verksamheten, metoder, verktyg, 

analysarbete och strategier. Uppföljning av kompetensförsörjningsprocessen är till för att 

kunna följa hur strategier för kompetens och strategier för verksamheten är sammankopplade 

för att få en helhetsbild av läget i organisationen. 

 

I proAros övergripande styrdokument inom personalstrategiskt arbete Flerårsplan för åren 

2013-2015  i stycket gällande chefs- och ledarskap finns Klart Ledarskap med som en del i 

arbetet för tydligt chefs- och ledarskap som har möjlighet att driva utvecklingsinsatser i nära 

samarbete med medarbetarna. Denna ledarfilosofi ska genomsyra hela organisationen. 

 

2.3 proAros inför Klart Ledarskap 

Klart Ledarskap infördes som en del i ett åtgärdsprogram för att proAros skulle klara konkur-

rensutsättningen från privata utförare. proAros hade tidigare samarbetat med Provins Fem i 

kompetensutvecklingsfrågor och företaget hade just tagit in Klart Ledarskap i sitt utbud. Led-

ningsgruppen inom proAros utbildades i Klart Ledarskap under 2005. För att hela organisa-

tionen skulle arbeta på samma sätt och tala samma språk utbildades alla chefer i Klart 

Ledarskap under 2006. Temat i Klart Ledarskap passade bra med proAros vision ”Alltid bästa 

möjliga möte”, med fokus på det mellanmänskliga mötet och dess värde för organisationen. 

proAros hade vid den denna tidpunkt cirka 9000 medarbetare inom förskola, grundskolan, 

gymnasieskolan, individ och familjeomsorg, vård och omsorg samt fritid och kultur-
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verksamhet. På grund av storleken och diversering ansågs det nödvändigt att skapa en över-

gripande god kvalité. 

  

Till en början höll Provins Fem i utbildningarna och sedan utbildades tre interna instruktörer 

som tog över utbildningen inom proAros. Utbildningen har utöver chefer även inkluderat 

bland annat personal inom HR och ekonomi och genomförs numera två gånger om året för 

nytillkomna chefer. Utbildningen i Klart Ledarskap är fördelad på fyra dagar och blandar 

teoretiska inslag med praktiska övningar för att träna på de metoder deltagarna senare ska 

kunna praktisera i sin vardag.  

 

Som en del i utbildningen och för att metoderna skulle få fäste i organisationen och hållas 

levande infördes ”Lärgrupper” under hösten 2007. Samtliga utbildningsdeltagare fördelades i 

grupper bestående av 10-11 personer som träffades en förmiddag en till två gånger per termin. 

I grupperna blandades chefer från olika verksamheter för att uppmuntra att verksamheterna 

lärde av varandra. Under dessa träffar diskuterades viktiga verksamhets- och 

utvecklingsfrågor samtidigt som man övade på och underhöll de metoder som lärts ut under 

Klart Ledarskap. Under 2010 lades ”Lärgrupperna” ner. 

 

Andra förvaltningar har anammat Klart Ledarskap och önskar nu gå vidare med Klart Medar-

betarskap med sina medarbetare. Inom skolverksamheten har detta arbeta påbörjats. 

 

2.4 Vad är Klart Ledarskap? 

2.4.1 Sammanfattning av ”Klart Ledarskap - Utveckling av samarbete och partnerskap” 

Klart Ledarskap syftar till att skapa klara relationer mellan kollegor, chef och medarbetare 

eller anställda och kunder, vilket ger ett effektivt samarbete och lönsamma organisationer 

(Bushe 2009:16). 

 

Människan strävar efter att skapa mening i sin omgivning, hon vill förstå sig själv och andra 

och detta sker genom att hon bygger upp sin förståelse utifrån vad hon upplever och vad hon 

redan vet, det hon har sett förut och känner igen. Upplevelserna diskuteras sällan vilket leder 

till att det florerar en mängd föreställningar som varken bekräftas eller förkastas, men som 

verkar som människors sanningar (Bushe 2009:21-24). Detta leder till att det skapas ”sörjiga 

relationer”, dvs. relationer som bygger på antaganden och upplevelser som inte har undersökts 

om de är riktiga. Klart Ledarskap syftar till att reda ut de sörjiga relationerna och skapa klara 

relationer (Bushe 2009:18-22). 

 

En upplevelse skapas av både medvetna och omedvetna aspekter av signaler som kommer 

inifrån och utifrån. Upplevelsen består då av observationer, tankar, känslor och viljor. 

Observationer är det som individen ser eller hör, tankar är det tolkningar och bedömningar 
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som individen gör och de idéer och åsikter den har, känslor är de reaktioner som kroppen får 

vid olika tidpunkter och viljan är det individen önskar samt vilka mål och ambitioner den har. 

En del i Klart Ledarskap handlar om att bli medveten om sina upplevelser genom användning 

av ”upplevelsekuben”. I upplevelsekuben går man igenom vad man observerar, tänker, känner 

och vill i tur och ordning för att skapa klarhet i vad det är som upplevs och även kunna 

beskriva det för andra (Bushe 2009:121-140).  

  

Differentiering är en av grunderna i Klart Ledarskap, vilket innebär att kunna balansera mel-

lan att vara sammansmält eller avskuren från andra människor. När man är differentierad kan 

man hålla en distans till andra samtidigt som man behåller närheten. Det innebär en medve-

tenhet om andras upplevelser utan att låta dem skapa ens egna och håller en tydlig gräns där-

emellan. En differentierad ledare är tydlig i sitt ledarskap om vad som förväntas samtidigt 

som det finns en öppenhet att lyssna in andra åsikter. Ytterligare en aspekt av differentiering 

är att kunna skilja på vad som händer här och nu och vad som skedde vid ett tidigare tillfälle. 

Eftersom vi alltid bär med oss tidigare erfarenheter och dessa är en del i vår upplevelse är det 

svårt att skilja på vad det är som påverkar mig. Att ha tydliga gränser mellan nutid och för-

flutet hjälper till att inte döma nya upplevelser efter gamla, dessa gränser skapas lättast genom 

att bli medveten om upplevelserna här och nu och vad som skapar dem (Bushe 2009:87-119). 

 

För att bli differentierad behövs även förmågan att beskriva sina uppleveler för andra och en 

nyfikenhet på andras upplevelser, vilket kan skapa goda möjligheter för en kultur där männi-

skor naturligt delar med sig av sina upplevelser och tar till sig andras. Användningen av ett 

tydligt språk som undviker ord som ”man” och istället använder ”jag” underlättar genom att 

det blir tydligt vems upplevelse det är. Fokus ska ligga på upplevelsen här och nu, utifrån de 

närvarande, inte på tidigare händelser och personer som inte är närvarande (Bushe 2009:141-

161). Av de erfarenheter en person samlar på sig skapas mentala kartor efter vilka personen 

sen orienterar sina nya intryck och upplevelser. Utifrån dessa kartor styrs handlingar. Att lära 

känna sina egna kartor är en del i att bli ett medvetent själv samt att vara medveten om att 

andra agerar utifrån sina kartor (Bushe 2009:161-174).  

 

Genom att bli ett beskrivande själv skapas förutsättningar för andra att förstå mig, även här är 

utgångspunkten ”upplevelsekuben”. Om en fråga ska ställas inleds samtalet med ett påstående 

för att frågan sen ska ses i sitt sammanhang och uppmuntra ett ärligt svar. Det är också viktigt 

att beskriva vilken påverkan samtalet har på mig innan jag svarar på själv innehållet i 

samtalet. Det som pågår inom mig påverkar mina svar i samtalet och är därför viktiga att klar-

göra. Det är själva upplevelsen som beskrivs utan att samtidigt en bedömning av den andra 

personen sker. Upplevelser handlar om mig inte om omdömet om dig, det är viktigt att skilja 

på dessa (Bushe 2009:183-202). 

  

Det nyfikna självet används för att underlätta för andra för att vara beskrivande. En klar ledare 

är öppen för andras upplevelser och bör besitta färdigheter som underlättar för andra att ärligt 
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berätta om sina upplevelser och möjligen att hjälpa personen att bli medveten om sina 

upplevelser. Det kan vara svårt att berätta om sina upplevelser och en viktig del i nyfikna 

självet är att göra det tilltalande för andra att dela sina upplevelser, vara öppen för dem och 

verkligen vilja lyssna. Det gäller att låta personen ha sin upplevelse utan att känna ansvar för 

den eller vilja rätta till den. För att tydligt lyssna till den andra går man igenom ”upplevelse-

kuben” så att hela upplevelsen beskrivs. Det är viktigt att lyssna aktivt och återberätta vad 

som sagt för att säkerställa att det har uppfattats rätt. Under lyssnandet pausas de egna 

reaktionerna och sätts åt sidan, det är den andra personens upplevelser som står i fokus (Bushe 

2009:211-238). 

  

Ett av syftena med dessa samtal är att lära av varandras upplevelser, det är därför viktigt att 

dessa samtal blir naturliga inslag i organisationen och att alla inser värdet i dem. Ledaren 

behöver därför visa uppskattning av att dessa samtal äger rum. Det uppskattande självet 

strävar efter att ta fasta på de goda intentioner som finns och peppa de positiva delar som 

uppstår i organisationen. Ledaren uppmuntrar det beteende denne vill se mer av och stöttar 

goda avsikter (Bushe 2009:245-278). 

 

Dessa delar ska tillsammans skapa ”lärande samtal” där varje person växlar mellan att vara ett 

medvetet själv, ett beskrivande själv och ett nyfiket själv och få klarhet i sina egna och 

varandras upplevelser. Då undviks sörjiga relationer och samtalet kan sen övergå till att vara 

problemlösande och effektivt. Dessa samtal bygger på att båda parter går in i samtalet med 

rätt inställning och med viljan att utforska varandras upplevelser. I ”lärande samtal” lyfts per-

sonernas roller i problemmönster upp och det skapas en förståelse kring hur samspelet skapats 

och vilka upplevelser det bygger på. Det är viktigt att inte gå in i försvarsställning när den 

andre berättar om upplevelsen av dig, utan låta personen berätta färdigt och var säker på att du 

förstått innan du berättar om din egen upplevelse. Det finns inga rätt och fel, utan enbart olika 

upplevelser (Bushe 2009:285-304). På detta sätt ska sörjiga relationer undvikas och istället 

ska effektiva organisationer där det ständigt uppmuntas till lärande kunna verka.  

 

2.4.2 Kommentarer  

Enligt Calle Karnerud, organisationskonsult på Provins Fem, är det inte de olika delarna i 

Klart Ledarskap som gör utbildningen effektiv utan hur de sätts samman. Delarna går att finna 

i många andra teorier och forskningar, men det sätts inte samman på detta sätt någon annan-

stans. Den är också lämplig i ett svenskt organisationsmönster som präglas av samförstånd, 

inkluderande och konfliktundvikande. Klart Ledarskap blir ett effektivt verktyg för att hantera 

de brister vi har, exempelvis konfliktundvikande. Han menar även att för att Klart Ledarskap 

ska fungera på bästa sätt bör samtliga i organisationen utbildas samtidigt eller så tätt som 

möjligt, för att skapa möjlighet att bryta mönster och en direkt tillämpning.  

 

För Klart Ledarskap ska få fäste i organisationen rekommenderar Karnerud att ledningen fun-

gerar som ett föredöme samt äger och leder processen. Ju mer Klart Ledarskap används desto 
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större effekt får det. Det behövs stödjande stukturer vid en utbildning där många personers 

mentala kartor helt förändras, vilket kräver ett arbete under längre tid. Metoden implemen-

teras fort och den kan rämna fort om ovanstående inte finns. 

 

2.4.3 Teoretiska begrepp bakom Klart Ledarskap 

Beskrivningen av hur upplevelser skapas i Klart Ledarskap har sin grund i psykologins be-

grepp perception. Perception definieras som försök att få klarhet i och förstå våra intryck, att 

hitta den bästa tolkningen baserad på vår tidigare kunskap och erfarenhet. Vi identifierar och 

kategoriserar intrycken efter våra mentala organisationsscheman och det som skapas är våra 

upplevelser (Passer & Smith 2001:158). På samma sätt gör vi även bedömningar av orsakerna 

till vårt eget och andras beteenden där vi ofta underskattar den befintliga situationens och 

överskattar de personliga faktorerna påverkan på beteendet (Passer & Smith 2001:635). Per-

ceptionsprocessen påverkas även av det socialt samspel i vilket de uppkommer och vilka för-

väntningar som bärs med in i samspelet, detta går att se i bland annat självuppfyllande 

profetior och stereotyper (Passer & Smith 2001:637).  

 

Klart Ledarskap kan även kopplas till Senges Den femte disciplinen. Den femte disciplinen är 

vad Senge kallar ett systemtänkande, vilket innebär att tänka i helheter och se människan som 

en aktiv meningsskapare och medskapare till sitt sammanhang. Detta tänkande är även av-

görande för lärande organisationer och dess sätt att placera sig själv i omvärlden (Senge 

1995:73). Det Bushe kallar för att leta efter goda intentioner och att vattna där det gror 

(2009:245-278) kan kopplas till Senges förstärkande feedback där rätt uppskattning kan få 

personer att blomma ut (1995:82-83). Även tankar om att lära känna sig själv, tala sanning 

och möjlighet till medkänsla kan kopplas till färdigheter i Klart Ledarskap (Senge 1995:141-

162). 
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3. Teori 

I detta kapitel inleds med tre studier gällande Klart Ledarskap genomförda i Kanada, i den 

tredje är Klart Ledarskap en del av en mer omfattande utbildning. Sedan följer teorier kring 

kompetensförsörjning och dagsläget inom ledarskapsforskning.  

 

3.1 Tidigare forskning om Klart Ledarskap 

Grossling utforskar hur kursen i Klart Ledarskap påverkade de individuella och de 

organisatoriska prestationerna genom intervjuer med 40 deltagare vid ett stort vårdgivande 

institution i Kanada (2006:3-4). Över 40 % av deltagarna uppgav att de använde någon av 

färdigheterna ständigt eller dagligen, mest användes "upplevelsekuben". Samtliga ansåg sig 

ha blivit mer effektiva som ledare och 60 % kunde ge konkreta exempel på hur de blivit mer 

effektiva. 70 % kunde berätta om upplevelser av ökad egen makt bland annat genom föränd-

ringar i självförtroende. Hälften av deltagarna kunde identifiera delar där organisationen hade 

ökat sin prestation, där man främst kunde se effekter på kategorierna hälsa på arbetsplatsen 

och stöd för organisationens mål (Grossling 2006:5-9). 

 

Den andra studien önskar undersöka om deltagare på kursen har förändrat sin syn på 

konfliker, om de har bytt ut ett synsätt mot ett annat eller om de har skapat ett nytt. Det 

genomfördes intervjuer med 38 deltagare. Resultatet visade att hälften av deltagarna hade bytt 

ut sin syn på konflikter och hälften hade gjort en sammanslagning av den nya och sitt gamla 

synsätt (Bushe & Grossling 2006:2, 9-10). 

 

Den tredje studien gör gällande att en det tidigare redogjorts att endast en liten del av vad 

ledare lär sig under utbildningsdagar får fäste i organisationen och blir implementerade i det 

dagliga arbetet. Vad som teoretiskt har visat sig ha en positiv påverkan på övergången från 

utbildning till praktik är socialt stöd, anpassningsbar omgivning, underhåll och kontinuitet, 

sammanhanget samt organisationssystemet. Undersökningen syftar till att ta reda på hur 

mycket och vilken typ av överföring som sker från ett ledarskapsprogram till den praktiska 

verksamheten (Bushe & Gilpin-Jackson 2007:1, 3-5). En fallstudie genomfördes där 

intervjuer med 21 personer användes som datainsamlingsmetod tillsammans med observatörer 

som studerade de intervjuade och noterade beteende förändringar (Bushe & Gilpin-Jackson 

2007:6). Resultatet visade att kulturen spelar roll för huruvida chefen vågar använda sin 

nyvunna kunskap eller inte. Det var lättare att använda nyinlärda metoder om andra som 

också gått utbildningen är närvarande och man upplevde stöd från kollegor och chef att 

använda metoderna, då främst ett stöd genom de outtalade normerna snarare än ett uttalat som 

inte stöds av organisationskulturen. Även tidsaspekten spelade en roll då vissa ej ansåg sig har 

tillräckligt med tid för att använda metoderna i arbete (Bushe & Gilpin-Jackson 2007:11-14). 

Användningen av färdigheterna ökade även av om personens chef också gått utbildningen och 
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ledningen visade vägen genom att ”walk the talk” och därmed befästa utbildningen i 

organisationen (Bushe & Gilpin-Jackson 2007:14-15).  

 

3.2 Kompetensförsörjning i teorin 

För att organisationers behov av såväl kvantitativ som kvalitativ arbetskraft ska uppfyllas 

krävs en strategisk kompentensförsörjning som ger en tydlig bild av framtiden och dess 

utmaningar så att det finns möjlighet att tillsätta utbildningsinsatser. Även om definitionen av 

kompetensförsörjning varierar är samtliga överens om att det handlar om att kunna matcha 

medarbetarnas kompetens mot de krav som i framtiden kommer att ställas på dem i 

organisationen (Granberg 2011:365-367). Då kompetensförsörjning berör hela organisationen 

krävs ett strategiskt perspektiv som ser till helheten och inkluderar processer som rekrytering, 

bemanning av nya projekt och kompetensutveckling och inte enbart inriktar sig på en av dem 

(Lindelöw 2008:92).  

 

För att en organisation ska kunna arbeta med kompetensförsörjning på ett strategiskt sätt är 

det nödvändigt att göra en behovsanalys (Lindelöw 2008:65). För en lyckad satsning är det 

viktigt att studera hur arbetet är organiserat samt vilka målbilder organisationen arbetar emot 

innan man genomför satsningen (Lindelöw 2008:89). En behovsanalys ökar chansen att 

satsningen bli lyckad då den förtydligar uppgiften och personen som ska utföra uppgiften 

(Lindelöw 2008:62-63). En behovsanalys består av två delar: en mål- och ansvarsbeskrivning 

och en kravspecifikation. Mål- och ansvarsbeskrivningen ska besvara frågan om vilka mål 

verksamheten har, vilket kan ske på olika nivåer i organisationen men dessa ska helst vara 

sammankopplade samt beskriva uppgifter och ansvar som befattningshavaren ska uppfylla. 

Kravspecifikationen beskriver personen som ska utföra uppgifterna beskrivna i mål- och 

ansvarsbeskrivningen, vilka utbildningar, erfarenheter och kompetenser som krävs av denne 

(Lindelöw 2008:98-100, 242). Det innebär att behovsanalysen ska beskriva vilka mål som 

organisationen ska uppnå och vilket arbete som krävs för att uppnå målen samt de krav som 

ställs på personen ska utföra arbetet. Detta är grundläggande för den strategiska kompetens-

försörjningen (Lindelöw 2008:92). 

 

3.3 Ledarskapsforskning 

Då begreppen chefskap och ledarskap lätt går in i varandra i praktiken försöker jag här göra 

en teoretisk skillnad på dem. Med ”chef” avses en person som har en chefsbefattning i en 

organisation, det är ett formellt begrepp. Att vara ”ledare” innebär möjlighet att utöva 

inflytande över andra och är ett socialpsykologiskt begrepp (Granberg 2011:579). Det är så 

klart önskvärt att chefer är ledare, men det sker inte automatiskt. Det blir därmed i förläng-

ningen även en skillnad på chefsutbildning och ledarskapsutbildning. I chefsutbildningar är 

det chefens färdigheter som står i centrum, hur dessa kan förbättras samt utökandet av 

speciella kunskaper. Ledarskapsutveckling har definierats som en utveckling av den 
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kollektiva förmågan gruppens medlemmar har att delta i ledarskapsroller och processer som 

ger gruppen möjlighet att samarbeta på ett meningsfullt sätt (Nyberg 2008:140-141).  

 

Ledarskap kan beskrivas som en process där en individ har möjlighet att påverka en grupp 

individer i strävan mot ett gemensamt mål. Det är interaktionen mellan ledaren och 

medarbetarna som är avgörande för ledarskapet, inte ledarens personliga egenskaper 

(Backström, Granberg & Wilhelmson 2008:31). Det kan även vara utvecklande för 

organisatoriska värden att ledarens förmåga att skapa relationer förbättras då samarbete och 

resursutbyte kan öka. Om ledarskap ses som en process bör ledarskapsutveckling riktas mot 

processen, inte personen, och inkludera hela arbetsgruppen, även om satsningen ska hjälpa 

ledaren att skapa relationer, starka samarbeten och möjlighet till utbyte inom organisationen. 

Det är därmed också bra att följarna (medarbetarna) inkluderas i utbildningen (Nyberg 

2008:140-141).  

 

Ledarskapsforskning har identifierat trender i vilka typer av ledare som är typiska för olika 

epoker. Idag betonas ledarens beteende, om den är inspirerande och kan känna känslor och 

ledarskap ses som en komplex social dynamik av relationer, globalisering och strategi snarare 

än i termer av karaktärsdrag och individuella skillnader. Detta kan jämföras med äldre trender 

där ledaren fokuserade på målsättning, vägledning och att förstärka beteenden (Avolio, 

Walumbwa & Weber 2009:422-423, 428). Idag handlar ledarskapsforskning inte enbart om 

ledaren utan även om följarna, kollegor, överordnade, arbetes sammanhang och kultur och 

forskning sker i olika typer av organisationer från privata företag till offentlig sektor och 

ideella organisationer (Avolio m.fl. 2009:422). I dagens organisationer med välutbildade 

medarbetare behövs inte längre någon ledare som styr arbetet. Chefens roll blir därmed en 

problemlösare som ska stötta och lyssna samt skapa möjligheter för medarbetarna och verk-

samheten att utvecklas (Backström m.fl. 2008:27).  

 

Dagens svenska arbetsliv betonar även den självstyrande medarbetaren och ett ledarskap 

kopplat till medarbetarskap för att ett effektivt samarbete ska äga rum. I samarbetet krävs 

tillit, samförstånd, lärande och konstruktiv problemlösning, vilket skapar ett annat ledarskap 

än tidigare med betoning på relationen mellan chef och medarbetare. Även möjligheten att 

hantera förändring påverkas av hur relationerna mellan chef och medarbetare ser ut 

(Backström m.fl. 2008:63). 

 

Backström sammanställer vad forskning visar är viktigt för ledare att kunna och hur deras 

roller kan fungera. I lärande organisationer behöver ledaren genom sina intellektuella för-

mågor kunna hjälpa organisationen att lära och att ledaren själv lär bäst i reella arbetssituat-

ioner tillsammans med andra. Även ledarens möjlighet att praktisera självmedvetenhet, själv-

kontroll, motivation, empati och sociala förmågor får effekter på det önskade resultatet. 

Kritisk självreflektion har visat sig vara utvecklande för ledare då det tydliggör värderingar 
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och hur ledaren vill praktisera sitt ledarskap. Återigen görs kopplingen mellan ledaren och 

följaren och deras relation lyft upp som avgörande (Backström m.fl. 2008:78-79). 

 

En genre inom ledarskapsforskning som växte sig stark under 1990-talet är transformativt 

ledarskap, där ledarens beteende förändrar och inspirerar följarna att prestera utöver för-

väntningarna (Backström m.fl. 2008:34, Avolio m.fl. 2009:423). Detta sker genom tre typiska 

ledarbeteenden: idealiserat inflytande, intellektuell stimulans och omtanke om individen. 

Genom ett idealiserande inflytande väcker ledarens beteende känslor hos följarna och de kan 

identifiera sig med ledaren. Genom den intellektuella stimulansen skapar ledaren en ökad 

medvetenhet om problem hos följarna och uppmuntrar dem att se problem från nya 

perspektiv. Den transformativa ledaren visa omtanke om individerna genom att stötta, upp-

muntra och coacha följarna. (Yukl 2002:254–255) Denna genre är grundläggande för nyare 

teorier inom ledarskapsforskningen. Bland annat det autentiska ledarskapet som vuxit fram de 

senaste åren men redan fått ett tydligt fäste och verifierats i studier (Avolio m.fl. 2009: 423).  

 

Autentiskt kan beskrivas som att äga sina egna upplevelser, känna dem och bete sig på ett sätt 

som överensstämmer med dem (Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing & Peterson 

2008:92). Den har definierats som ett mönster av ledarens beteende som bygger på både 

mentala förmågor och ett positivt etiskt klimat. Byggstenarna i autentiskt ledarskap är själv-

kännedom, transparanta relationer, att hantera information balanserat samt internaliserade 

moraliska perspektiv. Vid god självkännedom är ledaren medveten om och förstår sin egen 

meningsskapadeprocess och hur processen påverkar synen på sig själv och andra. Ledaren 

visar en förståelse för sina styrkor och svagheter samt är villigt att utveckla sin syn på sig 

själv i mötet med andra och medveten om sin egen påverkan på andra. I de transparanta 

relationerna är ledaren alltid sig själv och visa tillit till andra genom att våga dela sina tankar 

och känslor, utan att visa olämpliga känslor. Genom att hantera information balanserat analy-

serar ledaren data objektivt inför beslutsfattande. Ledaren är även mottaglig för åsikter som 

skiljer sig från de egna. När ledaren besitter internaliserade moraliska perspektiv agerar denne 

utifrån sina inre värderingar och fattar beslut som överensstämmer med dessa. Den autentiska 

ledaren är uppriktigt intresserad av att förstå sitt eget ledarskap för att i förlängningen kunna 

hjälpa andra bättre. Ledaren får förtroende och respekt från följarna genom att följa sina egna 

värderingar och uppfattas som genuin i sitt ledarskap då det uppmuntrar olika åsikter och 

skapar goda samarbetsrelationer (Walumbwa m. fl. 2008:94-96). 
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4. Metod 

I detta kapitel redogörs för val av metod, utformning, spridning och insamling av enkäten för 

att ge en bild av undersökningens praktiska utformning och förutsättningar. Även etiska 

aspekter, bearbetning av materialet och metodkritiska frågor tas upp. 

 

4.1 Metodval 

För att kunna nå ett stort antal chefer och därmed göra datamaterialet så omfattande som 

möjligt valdes en kvantitativ undersökningsmetod genom enkäter. Dock inkluderades även 

öppna frågor för att ge möjlighet till djupare svar. Undersökning genomfördes via en webb-

enkät i programmet Easyresearch inköpt från Konsult och Service och administrerad av 

Annette Björnson, utredare på Konsult och Service, Västerås stad.  

 
4.2 Enkäten utformas 

Enkätfrågorna utformades för att besvara syftet: om chefer inom proAros som deltagit i Klart 

Ledaskap upplever att utbildningen och de metoder som lärs ut har hjälpt dem att utveckla sitt 

ledarskap, sina relationer till medarbetare samt klimatet på arbetsplatsen. Frågorna önskade 

även ge en bild av hur Klart Ledaskap används av cheferna.  

 

Frågor utformades utifrån områdena ledarskap, metoder, relationer till medarbetarna och 

arbetsklimat av mig tillsammans med Gun Tidestav och med input från Annette Björnson. 

Enkäten bestod av en blandning av påstående, där respondenten fick ta ställning till 

alternativen ”instämer inte”, ”till viss del”, ”till stor del” och ”helt”, frågor som besvarades 

med ”ja” eller ”nej” samt följdfrågor med möjlighet att beskriva den egna uppfattningen 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:72-73). Ett antal frågor gav därmed möjlighet till 

djupare beskrivning, en möjlighet som utnyttjades i varierande utsträckning från 20 som mest 

till 3 som minst.  

 

Under utformningen av enkätfrågorna studerades kursens utbildningsmaterial för att avgöra 

vilket språk och vilka uttryck som var lämpliga att använda i frågorna rörande teorin. Då 

många uttryck och begrepp i teorin även användes i praktiken krävdes ingen omfattande oper-

ationalisering för att göra enkäten förståligt för respondenterna (Halvorsen 1992:40). 

 

Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor om när personen gått utbildningen samt under hur 

lång tid personen varit chef och övergick sedan i frågor kring utbildningen. Enkäten 

avslutades med öppna frågor där respondenterna gavs möjlighet att ge ett helhetsomdöme om 

utbildningen och möjlighet att tillägga eller förtydliga delar som de ansåg relevanta. Enkäten 

kan studeras i Bilaga 1 – Enkäten sida 34. Innan enkäten skickade ut lades även några 
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bakgrundvariabler om verksamhetsområde och kön in för att kunna kategorisera och 

organisera svaren vid presentation och analys av resultat om så önskades. 

 

Med enkäten följde ett brev från Gun Tidestav om undersökningens syfte samt information 

om att svaren behandlas konfidentiellt. För att friska upp minnet på de som gick utbildningen 

tidigt följde även en kort sammanfattning av de viktigaste dragen i teorin.   

 

4.3 Spridning och insamling av enkäten 

En länk till enkäten skickades via e-post till de verksamhetschefer, enhetschefer och 

avdelningschefer inom proAros som gått utbildningen under den tid den funnits i 

förvaltningen, det gjordes därmed inget urval bland de lämpliga respondenterna. Totalt 

mottog 76 personer enkäten och 50 svar kom in vilket ger en utfallsprocent 65,8 %. Enkäten 

fanns tillgänglig i tio dagar och en påminnelse gick ut ungefär efter halva tiden till de som 

ännu inte svarat. Antalet som besvarade enkäten kan ha påverkats av strejkvarslet som lades 

in under tiden enkäten fanns tillgänglig, cheferna fick därmed annat att prioritera vilket är fullt 

förståligt. 

 

4.4 Etiska aspekter 

Genom informationsbrevet som följde med enkäten blev samtliga respondenter informerade 

om syftet med undersökningen och om de hade frågor bads de kontakta mig på uppgiven e-

postadress. Respondenterna var därmed välinformerade om studien. Att delta i undersök-

ningen var frivilligt och de som valde att delta har därmed gett sitt samtycke. I följebrevet 

klargjordes att svaren skulle sammanställas till en rapport av mig och att undersökningen 

skedde på uppdrag av ledningsgruppen, därmed är respondenterna informerade om på vilket 

sätt materialet kommer att användas. Följebrevet klargjorde även att svaren behandlas kon-

fidentiellt och svaren har behandlats anonymt. För att beskriva olikheter och visa på spridning 

bland svaren har vid vissa tillfällen antal år som chef samt när man gick utbildningen 

redovisats för att tydliggöra resultatet (Vetenskapsrådet 2002:7-14).  

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Enkätfrågorna granskades av Annette Björnson samt ytterligare en person för att upptäcka 

eventuella svårigheter med enkäten. Detta tillsammans med studerandet av utbildnings-

material för att skapa ett förståligt språk har stärkt validiteten och reliabiliteten.  

 

Enkäten riktade sig mot samtliga chefer inom förvaltningen och resultatet kan generaliseras 

till samtliga chefer då enkäten besvarades av ca 60 %, men inte till någon bredare population. 
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4.6 Bearbetning av materialet 

Svaren från enkäten gjordes tillgängliga löpande via en direktrapport från Easyresearch och 

sammanställdes sen i ett Exceldokument av Annette Björnson. Vid sammanställningen fram-

kom det att tre personer påbörjat besvara enkäten men inte slutfört, dessa tre plockades därför 

bort ur materialet. Resultatet är därmed baserat på 47 inkomna enkäter och studien har därmed 

en utfallsprocent på 61,8 %.  Resultatsiffrorna justerades till jämna tal för att göra de mer lätt-

förståliga. Respondenterna är fördelade på följande sätt: 

 

Position 

Verksamhetschef 4 

Enhetschef  29 

Avdelningschef 14 

Totalt  47 

 

Kön 

Kvinna  36 

Man  11 

Totalt  47 

 

Verksamhetsområde 

Fritid och Förebyggande   5 

Individ och Familj   5 

Service och Support   7 

Servicehus, Hemtjänst och Hemsjukvården 9 

Särskilt boende och Korttidsverksamhet  8 

Verksamheter för funktionshindrade  13 

Totalt    47 

 

Exceldokumentet gav genom filtrering möjlighet att jämföra respondenternas svar på olika 

frågor, vilket gav en fördjupad kunskap om materialet då det gick att följa en bestämd grupps 

svar på andra frågor än den aktuella. I denna process undersöktes datan noggrant vilket 

skapade en bra utgångspunkt för framtida analys (Mason 2002:159). Då frågorna skapades 

utifrån områden i syftet har de också behandlat i dessa kategorier för att svara mot syftet och 

presenteras tillsammans i resultatet för att ge en samlad bild av området. 

 

Många frågor var öppna och gav respondenterna möjlighet att med egna ord beskriva sina 

upplevelser. Dessa svar har sedan kategoriserats för att kunna redovisas på ett överskådligt 

sätt. Frågor var ofta följdfrågor och tolkas därmed tillsammans med andra för att ge en så kor-

rekt bild som möjligt. Alla öppna frågor krävde en kvalitativ hantering av materialet och att 

en tolkning genomfördes (Mason 2002:147-149). 
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Materialet matades in i programmet SPSS för vidare analys och undersökning om hurivida 

signifikanta samband fanns mellan kategorier. Viss kategorisering gjordes för att enklare 

kunna hantera materialet i SPSS, bland annat kategoriserades antalet år respondenterna varit 

chefer i femårsperioder istället för exakta årtal. Dock fanns inga signifikanta och intressanta 

samband som skulle förstärka resultatet, därmed presenteras detta inte och inga skillnader 

görs utifrån antal år som chef, verksamhetsområde, position eller kön. 

 

4.7 Metodkritik 

Det finns vissa svårigheter med enkäten. För mig var det svårt att undersöka något med 

begränsad kunskap om utgångsläget. För respondenterna kan det vara en svårighet att det var 

ett antal år sen de flesta gick utbildningen. Det kan även ha funnits svårigheter med att 

besvara enkätfrågorna då Klart Ledarskap är en del i en lång chefskarriär, vilket gör det svårt 

att säga var Klart Ledarskap bidrog med och vad som kommit genom andra utbildningar och 

erfarenhet. Sedan påverkar alltid dagsformen och andra ”störmoment” hur en enkät tas emot 

och besvaras samt på vilket sätt frågorna tolkas. 

 



 

17 

 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från enkäten indelat kategorierna ledarskap, relation till 

medarbetare, arbetsklimat, metoder, intressanta aspekter och övergripande omdöme för att 

svara mot syftet.  

 

 

5.1 Ledarskapet 

5.1.1 Utvecklat ledarskapet 

Respondenterna fick frågan i vilken utsträckning Klart Ledarskap utvecklat deras ledarskap 

och de svarade enligt diagramet: 

 
Figur 1 – I vilket utsträckning har Klart Ledarskap utveckat ditt ledarskap 

 

13 % upplever att utbildningen inte var utvecklande för deras ledarskap, övriga 87 % anser att 

utbildningen i olika grader utvecklat deras ledarskap. På följdfrågan på vilket sätt utbildingen 

utvecklat ledarskapet svarade 20 personer. Den kategori som omnämndes flest gånger var att 

de fått användbara verktyg, följ av bättre kommunikation, hjälp att hantera svåra samtal och 

att det gav personlig utveckling. Enstaka saker som lyftes var konflikthantering, prioriterings-

förmåga, medvetet ledarskap, annorlunda förhållningssätt i det dagliga arbetet samt möjlighet 

att leda andra i svåra situationer. 

 

De 13 % (6 personer) som anser att utbildningen inte utvecklat deras ledarskap alls har varit 

chefer i mellan 8 och 15 år och är spridda över flera verksamhetsområden. Vid undersökning 

vad dessa personer svarat på andra frågor har följande funnits. På frågan om de haft nytta av 

utbildningen svarar fyra ”ja”, en svarar ”nej” och en har valt att inte svara. På frågan om de 

kände sig säkrare i sitt ledarskap efter utbildningen svarade samtliga ”nej”. Fyra av sex 

rekommenderar utbildningen till viss del till andra chefer, två rekommenderar den inte. Två 

av sex anger att de använder ”upplevelsekuben”, men att de gjorde det redan innan utbild-

ningen. Tre av sex anger att de använder lärande samtal eller likande metoder. Fem av sex har 

lämnat helhetsomdömen om vad utbildningen gav dem där de förklarar att de gått andra 
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utbildningar som varit bättre och använder dessa metoder, att utbildningen inte gav dem något 

nytt samt att en inte var nöjd med övningarna under utbildningen. 

  
5.1.2 Säkrare i ledarrollen 

På frågan om huruvida utbildningen gjorde cheferna säkrare i sin ledarroll svarade de på 

följande vis: 

 

 
Figur 2 – Känner mig säkrare i min ledarroll nu än före utbildningen 

 

Majoriteten, 62 %, uppger att de känner sig säkrare i sin ledarroll efter att ha gått utbild-

ningen. På följdfrågan varför de kände sig säkrare var de vanligaste svaren för att man har fått 

verktyg, följt av att man kan kommunicera bättre, att man är säkrare i sig själv och att man är 

tryggare i att skapa relationer till andra. Övriga aspekter som lyftes av enstaka personer var 

att det var en trygghet att veta att man arbetar enligt gällande rutiner och att det har gett en 

förmåga att skapa strukturer. Det fanns en bred spridning hos de som kände sig säkrare i 

ledarskapet gällande antal år som chef, allt från ett till trettio år. 

  

De 38 % som ansåg att de inte blivit säkrare i sin roll efter genomförd utbildning uppgav att 

detta antingen berodde på att utbildningen inte gav något nytt, man var utbildad sen tidigare, 

använder andra metoder som fungerar bättre, det är erfarenheter som gör en till en säkrare 

ledare, metoderna är inte applicerbara på vardagen eller att man inte kunde ta till sig 

utbildningen.  

 

5.1.3 Övrigt gällande ledarskap 

Ytterligare tre frågor ställdes gällande ledarskap och huruvida utbildningen lett till förändring. 

En efterfrågade om chefen upplevde att den hade lättare att reda ut missförstånd och problem 

nu än före utbildningen, vilket 36 % uppgav att det hade ”till viss del”, 34 % ”till stor del”, 26 

% ”inte alls” och 4 % ”helt” 
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I den andra frågan fick de ta ställning till i vilket utsträckning de lärt sig anpassa sitt beteende 

till olika situationer genom utbildningen. 51 % ansåg att de ”till viss del” lärt sig anpassa sitt 

beteende, 31 % ”till stor del” och 18 % ansåg att det ”inte alls” haft någon påverkan.  

 

Den sista frågan gällde huruvida cheferna upplevde sig som bättre på att upprätthålla profes-

sionella relationer nu än före utbildningen och där ansåg 51 % att de blivit det ”till viss del”, 

26 % ”till stor del” och 23 % ”inte alls”. 

 
5.2 Relation till medarbetare 

För att undersöka om cheferna förändrat sina relationer till medarbetarna ställdes frågor om 

kommunikationen och sättet att skapa relationer förändrats. Svaren finns i de två diagrammen 

nedan: 

 

 
Figur 3 – Utbildningen förändrade mitt sätt att skapa samarbetsrelationer till medarbetarna 

 

Här uppger en liten majoritet, 53 %, att de inte förändrat sättet de skapar samarbetsrelationer 

till medarbetarna. De 47 % som svarade ”ja” fick följdfrågan på vilket sätt de gjorde detta och 

de vanligaste förändringarna de angav var att de har arbetat med metoderna på arbetsplatsen, 

följt av att de fått bättre självkännedom och färre sörjiga relationer, att de skapat mer del-

aktighet och ansvarstagande. Vissa lyfte även en förändring i ledarskapet genom att vara mer 

professionell, förutsägbar och tranparent samt att våga mer. 

 

Tyvärr ställdes ingen följdfråga till de som svarade nej och därmed går det inte att säga varför 

dessa personer inte skapar relationer på ett annat sätt nu än innan utbilningen. 
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Figur 4 – Jag kommunicera annorlunda med medarbetarna nu än före utbildningen 

 

Majoriteten, 60 %, av respondenterna uppger att de har förändrat sitt sätt att kommunicera 

med medarbetarna genom att ha gått utbildningen. De uppger att detta sker genom att de 

använder metoderna att parkera känslor, letar efter goda intentioner och använder ”upp-

levelsekuben”. De använder ett tydligare språk där och använder ”jag” istället för ”man” och 

ställer fler frågor. De försöker vara mer uppmuntrande och stöttande genom att hjälpa med-

arbetarna förstå sina egna upplevelser och att respektera varandras. De uppger även att de 

känner sig säkrare på att hantera svåra samtal. 

 

Utöver dessa övergripande frågor fick respondenterna även ta ställning till i vilken utsträck-

ning deras förmåga att lyssna hade förbättrats genom utbildningen. Där svarade 51 % att den 

gjort det ”till viss del”, 32 % ”till stor del”, 13 % ”inte alls” och 4 % ”helt”. 

  

En fråga ställdes om i vilken utsträckning respondenterna uppmuntrar medarbetarna att dela 

med sig av sina upplevelser och 83 % anser att de ”ofta” gör det, 11 % svarade ”sällan” och 6 

% svarade ”alltid”. 

 
5.3 Klimat på arbetsplatsen 

För att undersöka om utbildningen haft någon effekt på arbetsklimatet enligt cheferna ställdes 

påståenden som de fick ta ställning till. 

 

På frågan om de kunnat påverka klimatet med de verktyg de fick under utbildningen svarade 

63 % ”till viss del”, 22 % ”inte alls”, 11 % ”till stor del” och 4 % ”helt”.  

 

Hälften, 50 %, upplevde att de ”till viss del” hade färre konflikter på arbetsplatsen sen utbild-

ningen, 15 % höll med ”till stor del” och 35 % svarade ”inte alls”.  
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Gällande om arbetsklimatet på arbetsplatsen uppmuntrar till delaktighet och inflytanden 

svarade 55 % ”till stor del”, 24 % ”till viss del”, 17 % ”helt och 4 % ”inte alls”.  

 

På frågan om cheferna uppmuntrar medarbetarnas kreativitet i verksamhetutveckling mer nu 

än före utbildningen svarade 43 % ”till viss del”, 25 % ”inte alls”, 21 % ”till stor del” och 11 

% ”helt”. 

 

5.4 Metoder 

5.4.1Upplevelsekuben 

Under Klart Ledaskap övar deltagarna att använda ”upplevelsekuben”, på frågan om de 

använder ”upplevelsekuben” svarade respondenterna följande: 

 

 
Figur 5 – Jag använder ”upplevelsekuben” 

 

En stor majoritet 81 %, uppger att de använder sig av ”upplevelsekuben”. På följdfrågan i 

vilka sammanhang den används svarade 50 % att i möte med medarbetare. 17 % använder 

den för att reda ut konflikter, 11 % för att hjälpa andra att förstå sina upplevelser och 11 % i 

andra sammanhang än de föreslagna. 6 % använder den för att förstå den egna upplevelsen, 3 

% i möten med medarbetarsamtal och lika många i möten med kollegor. Två personer lyfte 

även att de använder kuben i samtliga av de givna sammanhangen.  

 

På frågan hur ofta cheferna använder kuben gavs en mängd olika svar, dessa har kategorise-

rats och 58 % använder ”upplevelsekuben” ofta (ständigt, dagligen, ofta, veckovis) och 42 % 

använder den mer sällan (varje månad, årligen, sällan, ibland, då och då). 

  

De som svarade att de inte använder ”upplevelsekuben” fick följdfrågan varför de inte gjorde 

det, tre av dessa nio personer valde att svara på frågan. En uppgav att den blir för omständig 

att använda fullt ut, en använder sig av andra verktyg och en gör det inte medvetet men 

möjligen omedvetet.  
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5.4.2 Lärande samtal 

På frågan om respondenterna använder sig av ”lärande samtal” blev utfallet enligt diagrammet 

nedan: 

 

 
Figur 6 – Jag använder lärande samtal 

 

Majoriteten med 77 % använder sig av ”lärande samtal”. De personer som svarade ”ja” fick svara 

på följdfrågan i vilka sammanhang de använder ”lärande samtal”. Det var 31 av 36 personer 

som svarade. Det sammanhang som nämns flest gånger är vid konflikter och problem, därefter 

för att skapa insikt, följt av i alla samtal där det behövs och övriga ger andra exempel som vid 

APT, medarbetarsamtal och lärgrupper.  

 

På frågan hur ofta de använder ”lärande samtal” går svaren åt olika håll och kräver kategorise-

ring. Det är 34 % som använder ”lärande samtal” ofta (varje vecka, så ofta jag kan, vid behov) 

och det är 66 % som använder det mer sällan (sällan, varje månad, inte ofta, enstaka 

tillfällen).  

 

11 personer svarar att de inte använder sig av ”lärande samtal”, på följdfrågan varför inte 

berättar två personer att de inte haft möjlighet eller att det inte funnits problem att reda ut, fyra 

uppger att det använder andra former av lärande samtal än den som Klart Ledarskap lär ut och 

en uppger att den har använt det vid ett enstaka tillfälle. Övriga fyra har valt att inte svara på 

frågan.  

 

5.4.3 Övriga metoder och färdigheter 

Ytterligare frågor ställdes om huruvida respondenterna upplevde sig ha utvecklats/förbättrats 

inom några av områdena som lärs ut under utbildningen och som anses viktiga att behärska.  

En fråga gällde om utbildningen hjälpt deltagaren att förstå det egna beteendet bättre. På 

denna svarade 57 % att detta skett ”till viss del”, 26 % svarade ”till stor del”, 15 % svarade 

”inte alls" och 2 % svarade ”helt”.  
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Det andra påståendet gällde huruvida cheferna ansåg sig kunna kontrollera sina reaktioner på 

sina upplevelser bättre nu än före utbildningen. 43 % ansåg sig kunna det ”till viss del”, 33 % 

”till stor del”, 20 % ”inte alls” och 4 % ”helt”.  

 

Om cheferna ansåg att de blivit bättre på att beskriva sina upplevelser genom utbildningen 

höll 45 % med ”till viss del”, 33 % ”till stor del”, 18 % ”inte alls” och 4 % ”helt”.  

 

Den sista frågan gällde om huruvida cheferna ansåg sig ha en större förståelse för medarbe-

tarnas upplevelse nu än före utbildningen. På denna svarade 53 % ”till viss del”, 24 % ”inte 

alls”, 21 % ”till stor del” och 2 % ”helt”.  

 
5.5 Intressanta aspekter 

 

 
Figur 7 – Jag har haft nytta av utbildningen 

 

En stor majoritet har på något sätt haft nytta av utbildningen och över 40 % instämmer ”till 

stor del” eller ”helt” i att de haft nytta av utbildningen, detta tillsammans med de 52 % som 

”till viss del” haft nytta av utbildningen ger en tydlig bild av att så gått som samtliga respon-

denter (95 %) har gynnats av att gå utbildningen på något sätt. 

 

Hälften av respondenterna rekommenderar utbildningen till andra chefer, 26 % ”till viss del”, 

17 % rekommenderar den ”till stor del” och 7 % rekommenderar den inte. 

 

Sist i enkäten gavs respondenterna möjlighet att kommentera eller förtydliga något de ansåg 

nödvändigt. Följande kommentarer kommer ifrån denna öppna fråga samt från andra ställen i 

enkäten där respondenterna gett feedback som inte varit aktuell för just den frågan, men som 

jag ändå ansåg viktigt att lyfta fram: 
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- Klart Ledarskap är bra, men på en alldeles för låg nivå, ser detta mer som en grundkurs 

för nybörjare.(chef sen 11-15 år, gick utbildningen 2006) 

 

- Återuppta Klart Medarbetarskap till medarbetarna (chef sen 21-25 år, gick utbildningen 

2007) 

 

- Kände större tillit som fick stora avtryck för vidare samarbeta med kollegor (chef sen 11-

15 år, gick utbildningen 2007) 

 

- Klart Ledarskap är tillgodo för chefskapet. Det är dock viktigt att ledning är uppdaterad i 

omvärld, nya råd och rön, nya metoder. Därför tror jag att det är klokt att utvärdera 

gemensamma utbildningar kontinuerligt för att följa med i samhällets utveckling. Kanske 

kan utbildningar utvecklas, nya skapas osv. (chef sen 1-5 år, gick utbildningen 2009) 

 

- Viktigt att proAros nu behåller det här sättet att jobba och sprider det till nya chefer. 

Hela Västerås stad använder verktygen och då skall inte vi lämna dem nu (chef i mer än 

26 år, gick utbildningen 2006) 

 

- Jag upplevde gruppen med kollegor som vi träffade regelbundet som väldigt positiv. Vi 

utbytte erfarenheter och diskuterade olika ämnen mm.(chef sen 16-20 år, gick utbild-

ningen 2009). 

 

- Skulle behöva uppfräschning, man glömmer snabbt.(chef sen 1-5 år, gick utbildningen 

2012) 

 

- Jag gillar idén att ge alla som jobbar ihop samma utbildning, men då är det bättre att 

satsa på en hel eller delar av en enhet, jag har inte samarbetat alls med några utanför 

mitt verksamhetsområde de senaste åren.(chef sen 11-15 år, gick utbildningen 2007) 

 

- För att utvecklas behöver man träna mycket. Implementeringen skulle bli bättre om man 

hade boostertillfällen i träningsmiljö vid sidan om det vanliga arbetet.(chef sen 1-5 år, 

gick utbildningen 2010) 

   

5.6 Övergripande omdöme 

I slutet på enkäten gavs möjlighet att ge en samlad bedömning om vad utbildningen gett dem. 

Av de 47 som totalt svarade på enkäten valde 22 stycken att lämna en kommentar här. Nitton 

av dessa har kategoriserats i ”positiv”, ”negativ” eller ”positiv för andra med inte för mig”, 

övriga tre kunde inte kategoriseras. Av de som kunde kategoriseras var majororiteten, 14 

stycken, ”positiva”, 4 stycken var ”negativa” och 1 var ”positiv för andra men inte för mig”. 

Här följer ett urval av de positiva kommentarerna: 
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- Jättebra kurs, med tydliga verktyg som är till nytta i den dagliga verksamheten (chef i 1-5 

år, gick utbildningen 2012) 

 

- Har gått många chefsutbildningar men aldrig tidigare eller senare fått så konkreta verk-

tyg. Jag upplever att kursen och framför allt övningarna har varit mycket betydelsefulla. 

Att hela organisationens ledare dessutom har haft ett gemensamt språk har också betytt 

mycket (chef i mer än 26 år, gick utbildningen 2006) 

 

- Den bästa Ledarskapsutbildning jag genomgått. (chef i 16-20 år, gick utbildningen 2006)  

 

- Ett mycket bra instrument. Jag tycker att det är till stor hjälp i vardagen och på 

arbetsplatsen i alla möten med människor där det kan vara lite problem att förstå 

varandra (chef 1-5 år, gick utbildningen 2010) 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet med koppling till relevanta teorier och forskningsresultat 

för att besvara om utbildningen och metoderna utvecklat ledarskapet, relationen till medar-

betarna och arbetsklimatet. Även andra intressanta aspekter som uppkommit diskuteras och 

slutligen sker en sammanfattande bedömning och reflektion över resultatet. 

  

6.1 Ledarskap 

87 % av respondenterna ansåg att utbildningen utvecklat deras ledarskap i olika utsträckning, 

denna majoritet svarar tydligt på frågan om det varit utvecklande för respondenternas ledar-

skap. Bland de sex respondenter som inte anser att Klart Ledarskap utvecklat ledarskapet 

finns en motsägelse i att fyra av dessa ändå anser sig haft viss nytta av utbildningen, det finns 

därmed delar i utbildningen som är till nytta även om det inte utvecklar själva ledarskapet. 

 

Det aspekter som lyfts av respondenterna som avgörande för utvecklingen är att de nu har 

verktyg till hjälp i det dagliga arbetet, att de förbättrat kommunikationen och att de nu har 

lättare att genomföra svåra samtal. Drygt 60 % av respondenterna känner sig säkrare i sitt 

ledarskap tack vare Klart Ledaskap och den vanligaste anledningen är att man fått verktyg och 

att man känner sig säker när man kommunicerar med andra. I relation till Grosslings (2006:6) 

resultat som visar att 70 % upplever en ökad egen makt genom bland annat ökat självför-

troende är detta resultat något längre, men det går ändå att dra paralleller att Klart Ledarskap 

påverkar deltagarnas upplevelse av säkerhet och egen makt. Detta är viktiga delar av det 

ledarskap som behövs i dagen samhälle där stort fokus läggs på relationen mellan chefen och 

medarbetaren och att det är i samspelet dem emellan som ledarskap uppstår (Backström m. fl. 

2008:31). Backström föreslår att dagens chefer ska ses som problemlösare som skapar ut-

vecklingsmöjligheter för medarbetare och verksamhet (2008:27), för att detta ska bli möjligt 

behöver cheferna verktyg och Klart Ledarskap ger bra förutsättningar för det. 

  

75 % av respondenterna anser att de har lättare att reda ut problem och missförstånd nu än 

före utbildningen, detta kan jämföras med Bushe och Grosslings (2006) studie om att Klart 

Ledarskap kan ge en förändras syn på konflikter vilket kan göra dem lättare att hantera. Dock 

kan studien inte avgöras på vilket sätt eller varför respondenterna upplever att de har lättare 

att reda ut problem och missförstånd.  

 

6.2 Relation till medarbetare 

Vikten av relationen mellan chef och medarbetaren blir större i dagen arbetsliv än tidigare då 

rollerna i chefskap och medarbetarskap ser annorlunda ut än tidigare. Det är en förutsättning 

som effektivitet i organisationen och om Klart Ledaskap har en positiv effekt på relationer är 

det ett steg i riktningen mot en effektivare organisation (Backström 2006:63). 
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Majoriteten (53 %) av respondenterna anser inte att deras sätt att skapa samarbetsrelationer till 

medarbetarna förändrades genom utbildningen i Klart Ledarskap. De gavs ingen möjlighet att 

ytterligare beskriva sina tankar kring detta i enkäten och därför går det enbart att spekulera i 

varför det inte skedde någon förändring hos cirka hälften av respondenterna. Förhoppningsvis 

är relationerna goda och utbildningen hade ingen effekt på dem. De respondenter (47 %) som 

ansåg att utbildningen förändrat deras sätt att skapa samarbetsrelationer menar att detta 

skedde genom att metoderna använts på hela arbetsplatsen, att de fått bättre självkännedom 

och att de kan undvika att skapa sörjiga relationer. Detta kan ställas emot det faktum att ca 60 

% av respondenterna anser att de kommunicerar annorlunda med medarbetarna nu än före 

utbildningen. Den förändring som respondenterna uppger har skett i kommunikationen är att 

de använder ett tydligare språk, är uppmuntrande och stöttande samt ställer fler frågor än 

tidigare.  

 

Trots att siffrorna i denna kategori inte är lika övertygande som i andra kategorier visar den 

ändå att en förändring har skett i över hälften av fallen, vilket ligger i linje med andra studier 

angående Klart Ledarskap (jmf. Grossling 2006). Synen på vad ledarskap innebär påverkar 

betydelsen av relationen mellan chef och medarbetare. Om man tror som Backström att ledar-

skap är en relation (2008:79) blir det självklart att denna relation ska vara så god som möjligt 

och om Klart Ledarskap ger förutsättningar för att skapa goda relationer ges därmed även ett 

gott ledarskap. Då nästan hälften av respondenterna förändrat sitt sätt att skapa samarbets-

relationer får jag anta att Klart Ledaskap hjälper dem att förbättra sina relationer till 

medarbetarna. 

 

6.3 Arbetsklimat 

Drygt 75 % av respondenterna anser sig ha kunnat påverka arbetsklimatet på arbetsplatsen 

med de verktyg de fick under utbildningen, dock riktar sig denna undersökning enbart till 

respondenternas egna upplevelser, om någon faktiskt mätbar förändring skett kan den inte 

svara på. Vilken typ av påverkan som skett går inte heller att uttala sig om, men att en 

utbildning kan ge möjlighet till förändringar i arbetsklimat är ett resultat i sig.  

 

65 % anser att de till viss eller stor del har färre konflikter på arbetsplatsen nu än före utbild-

ningen, vilket är positivt och det går att fråga om detta är kopplat till en förändrad syn på 

konflikter (Bushe & Grossling 2006). 

 

Övriga frågor gällande arbetsklimatet visar att respondenterna upplever det som uppmunt-

rande till delaktighet och inflytande samt om att de uppmuntrar till kreativitet i verksamhets-

utveckling visar ett praktiserande av samma tankar som Backström redogör för gällande 

gemensam problemlösning och ett aktivt medarbetarskap (2008:63).  

 



 

28 

 

6.4 Metoder 

Resultatet visar att cirka 80 % av respondenterna använder sig av ”upplevelsekuben” och 58 

% av dessa använder den ofta (dvs. varje vecka eller oftare) och att den används i mötet med 

medarbetaren i störst utsträckning. Detta resultat kan jämföras med Grosslings undersökning 

där 40 % av de intervjuade använde sig av någon av färdigheterna ständigt eller dagligen och 

den färdighet som användes mest var ”upplevelsekuben”(2006:5-9). Denna undersökning 

visar en högre användningsgrad av ”upplevelsekuben” bland respondenterna, men kan inte 

säkerställa att den används lika frekvent som Grosslings studie. 

  

Även ”lärande samtal” används av majoriteten av respondenterna och övriga efterfrågade 

färdigheter används delvis, överlag skulle de kunna definieras som etablerade i responden-

ternas dagliga arbete. 

 

Denna studies resultat gällande användning av färdigheter kan jämföras och bekräftas av 

Grosslings undersökning, dock kan den inte bekräfta att någon förändring i respondenternas 

upplevelse av effektivitet och egen makt då detta inte var del i undersökningen (2006:5-9). 

Eftersom resultaten delvis bekräftar varandra går det att i förlängingen anta att även effekti-

vitet påverkats på ett likanande sätt, dock behövs ytterligare undersökningar för att säkerställa 

sambandet. 

 

Då majoriteten av respondenterna har blivit bättre på att förstå sina egna upplevelser, kon-

trollera sina reaktioner, beskriva sina upplevelser och förstå andras upplevelser genom att ha 

gått utbildningen har detta förhoppningsvis skapat en form av kritisk självreflektion som är en 

del av ett lyckat ledarskap (Backström 2008:78-79). 

 

6.5 Intressanta aspekter 

Det är tydligt att de flesta anser sig haft någon nytta av utbildningen. Vad nyttan består av går 

inte att säga, annat än att många lyfter just att de har verktyg som är användbara i den dagliga 

verksamheten.  

 

När det gavs möjlighet för respondenterna att fritt ge kommentarer lyfte fyra personer fram 

åsikter som jag kopplar till behov av feedback och träning för att utbildningen ska få fäste i 

organisationen och bli ett vedertaget arbetssätt. Två personer som gick utbildningen 2010 och 

2012 säger på olika sätt att de skulle behöva arbeta mer med Klart Ledarskap för att till fullo 

kunna använda sig av det i sitt dagliga arbete. Dessa två personer gick utbildningen efter att 

”Lärgrupperna” avskaffats och har därmed inte haft tillgång till något forum för övning och 

det är möjligt att det är detta som efterfrågas. En tredje person beskriver just de regelbundna 

träffarna med andra chefer som mycket positiva och en fjärde menar att det gav en tillit i 

gruppen som gynnade samarbetet kollegor emellan. Då det i nuläget inte finns någon 

återkommande möjlighet till repetition eller fortsatta övningar i grupp vill jag väcka frågan 
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om det skulle gynna utbildningen och dess möjlighet att få fäste i organisation att införa 

någon typ av repetitions tillfälle för de som gått utbildningen.  

 

Det är svårt att överföra ledarskapsutbildningar till det vardagliga arbetet i organisationer och 

det som teoretiskt spelar roll är socialt stöd, anpassningsbar omgivning, underhåll och konti-

nuitet, sammanhanget samt organisationssystemet (Bushe & Gilpin-Jackson 2007:1, 3-5). 

Dock har forskning visat att det till största del är kulturen i organisationen som avgör ledarens 

möjlighet att använda sina nyförvärvade kunskaper. Vad som kan underlätta är stöd från kol-

legor och chef att använda metoderna och inte enbart det uttalade stödet utan det som är befäst 

genom kulturen (Bushe & Gilpin-Jackson 2007:11-14). Det är möjligt att ”Lärgrupper” eller 

likande forum kan fungera som ett sätt att ge cheferna det stöd de behöver för att kunna 

använda metoderna fullt ut och känna trygghet i att arbetsmetoderna stöds av kollegor och 

högre chefer. Calle Karnerud, organisationskonsult på Provins Fem och delaktig i Klart 

Ledaskaps införande i Sverige och proAros, menar att arbetet efter genomgången utbild-

ningen samt att det finns stöttande strukturer i organisationen är viktiga för att det inte ska 

rinna ut i sanden. 

  

Önskan om övningstillfällen och en positiv syn på att regelbundet träffa en grupp kollegor för 

diskussion om aktuella frågor kan även kopplas till att ledarskapsutveckling får bäst effekt i 

verkliga arbetssituationer och i gemenskap med andra (Backström m. fl. 2008:78-79). Nu sker 

själva utbildningen inte på arbetet även om övningarna kopplas till arbetssituationer, men det 

är möjligt att ytterligare övning och stöd från kollegor behövs. 

   

En respondent lyfte vikten av utvärderingar och omvärldsanalys, att hålla sig ajour på läget 

inom ledarskapsforskning och vilka metoder som fungerar inom detta sammanhang. Detta är 

en del av det strategiska arbetet med kompetensförsörjning som Granberg menar är nödvän-

digt för en lyckad kompetensförsörjningsprocess (2011:365-367). Tillsammans med 

Lindelöws behovsanalys kan kompetensutveckling för ledare ständigt ses över för att matcha 

de krav som ställs och kommer att ställas på organisationens chefer (Lindelöw 2008:62-65). 

Klart Ledarskap kan fortfarande ses som en aktuell utbildning då den lätt kan relateras till det 

senaste inom ledarskapsforskning (bland annat autentiskt ledarskap), dock är utvärdering, 

omprövning och diskussioner om hur man på bästa sätt arbetar vidare med den en viktigt 

fråga att diskutera. 

 

En respondent lyfte åsikten att införa Klart Medarbetarskap till medarbetarna, om det funnit 

på personens arbetsplats är oklart men tanken att inkludera hela personalstyrkan i en utbild-

ningsinsats är god. Beroende på synen på ledarskap förläggs utbildningsinsatsers fokus, vad 

som ska genomföras och vad de ska generera. Om ledarskap uppstår i samspel mellan chef 

och medarbetare är det logiskt att inkludera medarbetarna (Nyberg 2008:140-141). Det säger 

sig självt att en utbildning som rör relationsbyggande får större kraft och blir lättare att 

använda om båda parter i relationen får utbildningen och är insatta i metoderna. 
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6.6 Övergripande omdömen 

Av de övergripande omdömen som lämnats var majoriteten positiva, vilket också får bli det 

gällande för hela utbildningen. Bland de kommentarer som inkommit gör många gällande att 

det är tillgången till användbara verktyg som är det mest positiva. Verktygen är enkla och 

praktiskt användbara i deras dagliga arbete och ger dem förutsättningar att hantera det som 

annars varit problematiskt. Det har även skapar förutsättningar för en bättre kommunikation, 

speciellt lyfts möjligheten att hantera svåra samtal på många ställen. 

  
6.7 Sammanfattande bedömning 

Överlag visar studien att cheferna har utvecklats i sitt ledarskap genom utbildningen, undan-

taget några stycken som redan gått andra utbildningar eller var utbildade på annat sätt. Utbild-

ningen har påverkat hur cheferna kommunicera och för cirka hälften av respondenterna även 

förändrat sättet att skapa samarbetsrelationer till medarbetarna och cheferna upplever att de 

genom utbildningen har fått större möjlighet att påverka arbetsklimatet på arbetsplatsen. 

Sammantaget används metoderna i stor utsträckning, ses som användbara och är det som 

nämns som säkerhetsingivande och det som utvecklat ledarskapet och hjälper till i att skapa 

relationer. Den är de användbara verktygen och sättet att kommunicera som lyfts i flera sam-

manhang av respondenterna som uppges vara de viktigaste förtjänsterna med utbildningen. 

 

Det är anmärkningsvärt att trots att det för många av respondenterna var ett antal år sedan de 

gick utbildningen så kan många ändå redogöra för vad den gav. Det visar på vilket avtryck 

utbildningen gjorde på dem och även trots att några av respondenterna uttrycker svårigheter 

att uttala sig om vad som beror på utbildningen och vad som beror på andra saker så lyckas 

många ändå göra just det. På frågor med svaralternativ var det nästan alltid alternativet ”till 

viss del” som fick flest röster, vad detta beror på kan man diskutera. Det kan vara svårt att 

avgöra hur mycket något påverkats, speciellt efter en lång tid. Uttrycket kan också innebära 

en stor variation av stadier av påverkan vilket innebär att det betyder olika för de olika re-

spondenterna.  

  

6.8 Vidare undersökningar 

En intressant aspekt att utvärdera i andra sammanhang är om Klart Ledarskap hade effekt på 

att skapa en service- och tjänsteorganisation och om det gav ett gemensamt språk, vilket var 

tanken när den infördes. Detta är svårt att undersöka, men om det ska implementeras i nya 

organisationer finns möjlighet att redan från början skapa möjliga mätbara parametrar för att 

följa effekterna av utbildningen i organisationen. 

 

För att undersöka den totala effekten och spridningen av Klart Ledaskap krävs en mer omfat-

tande undersökning av organisationen som helhet, inklusive stödfunktioner och medarbetare. 
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En sådan undersökning kan även inkludera om utbildningen fungerar på bästa sätt som den 

praktiseras idag eller om andra metoder är att föredra.  

 

Undersökningen begränsades av vad som var möjligt att undersöka med en enkät, det finns 

många fler aspekter av Klart Ledarskap och dess implementering i olika verksamheter och 

organisationen i stort men dessa var en möjliga att undersöka i denna rapport. En mer omfat-

tande studie kunde involvera deltagande observationer för att undersöka klimatet och använd-

ningen av metoderna i den dagliga verksamheten och om de fått någon effekt på 

arbetsklimatet och samarbetsrelationerna. Vilken effekt utbildningens metoder verkligen fått 

är svårt att undersöka i efterhand utan att först ha redogjort för utgångsläget och veta vad det 

ska jämföras mot. 
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Bilaga 1 – Enkäten 
 

E-posten som gick ut till cheferna: 

 

Hej! 

Jag har fått uppdraget av proAros ledningsgrupp att utvärdera utbildningen ”Klart ledarskap”, som har 

genomförts för chefer och andra yrkeskategorier i organisationen i flera år.  

 

Syftet med utvärderingen är att proAros ledning gärna vill veta vad ”Klart ledarskap” har betytt för 

Dig, Ditt ledarskap och relationerna till Dina medarbetare samt också i övrigt värdera utbildningens 

nytta för proAros utveckling. 

 

Jag är mycket tacksam om Du vill avsätta litet tid för att besvara enkäten. Enkäten kan besvaras till 

den 23 april. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Utvärderingen genomförs av Sara Lundqvist, som studerar till personalvetare på Örebro universitet 

och gör sin praktik på HR-enheten i proAros. Resultatet kommer att sammanställas av Sara och 

presenteras för proAros ledningsgrupp i slutet av maj och därefter för de olika verksamhetsområdena 

på ledningsgrupper/ledningsfora.  

 

Om du har frågor, kontakta Sara Lundqvist, praktikant via e-post sara.lundqvist@vasteras.se. 

 

För att komma till enkäten klicka här 

 

Tack för din medverkan! 

 

Hälsningar 

Gun Tidestav 

HR-chef 

 

 

 

 

mailto:sara.lundqvist@vasteras.se
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Utvärdering Klart Ledarskap 

 

 Klart Ledarskap – en utvecklingsinsats för chefer inom proAros  

 

I nedanstående enkät ställer vi frågor till dig som är enhetschef eller avdelningschef 

inom proAros som gått Klart Ledarskap. Vi vill gärna ta del av din syn på Klart 

Ledarskap och vilken nytta utbildningen haft för dig i ditt ledarskap. 

 

 Vad är Klart Ledarskap  

Klart Ledarskap syftar till att skapa tydliga relationer där man kan arbeta effektivt 

och i ett arbetsklimat som uppmuntrar lärande. 

Under utbildningen övar deltagarna på: 

-Att bli medveten om sina upplevelser här och nu genom ”upplevelsekuben” och att 

använda ett tydligt språk. 

-Att kunna förmedla sina upplevelser till andra och göra det enkelt för andra att 

förstå genom att beskriva påverkan och upplevelsen utifrån mig själv samt att inte 

bedöma andra. 

-Att vara nyfiken på andras upplevelser genom att lyssna och vara inbjudande och 

sätta sina egna reaktioner åt sidan. 

-Att visa andra uppskattning och att hitta positiva initiativ och uppmuntra dessa. 

Genom att skapa tydliga relationer där alla tar ansvar för sina egna upplevelser 

undviks problem och problemmönster som försvårar samarbete och lärande i 

organisationen.  

 

 

 Genom att klicka på knappen NÄSTA kommer du till frågorna.   
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