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SAMMANFATTNING 

Det nya arbetslivet kan definieras med ordet förändring, en stor del av företag och organisationer befinner 

sig i ständiga omorganisationer och omställningar. Flexibilitet har i denna utveckling därför blivit ett 

ledord för det nya arbetslivet. Mitt i detta finns ledarna, som även de måste vara flexibla. En av 

förutsättningarna för att kunna vara flexibel är ett pågående lärande. En förutsättning för lärande är 

reflektion och för reflektion krävs det tid. Något som dessvärre är en bristvara. Syftet med denna studie 

är att närmare studera, kategorisera och kartlägga hur ledare erfar det egna lärandet. 

 

För att undersöka detta används en fenomenografisk intervju och analysmetod, där tolv respondenter 

intervjuats och deras uttalanden har kategoriserats i beskrivningskategorier baserat på uttalandens 

aspekter av fenomenet lärande. Uttalandena har även delats upp i olika nivåer som bygger på vilken 

kvalitet dessa har, kvaliteten bedöms enligt komplexitetsnivå, helhetssyn på lärande, atomisk syn eller 

holistisk syn, djupinriktning där individens förståelse är djupare respektive ytinriktning där den är ytlig 

och logiska resonemang kring fenomenet.  

 

Vid analys har fenomenografiska begrepp använts för att såväl kategorisera som att analysera materialet. 

Detta har inneburit att efter transkriberingen av intervjuerna har materialet granskats i flera omgångar. 

Detta för att identifiera beskrivningskategorier, finna de mest beskrivande citaten inom respektive 

kategori samt att identifiera skillnaderna i respondenternas uppfattning av det aktuella fenomenet lärande. 

Efter att citaten har tilldelats en kategori, har varje citat gåtts igenom igen och djupare analys av 

respektive citat har gjort.  

 

Resultatet och analysen, som går hand i hand, visar på en hierarki där erfarenheter, praktiska händelser 

som ackumulerats till kunskap, är den största och mest framstående aspekten av fenomenet lärande hos 

ledare. Reflektion över händelser och betydelsen av fenomenet lärande var nästa. Därefter kommer 

kommunikation sedan att ha och att vara en förebild, utbildning och sist att möta krav. Alla 

beskrivningskategorier presenteras i en logisk hierarkisk ordning, där den som är mest framträdande och 

den som är högst i hierarkin är först och den som kommer efter är en nivå lägre. De nästkommande 

underordnar sig i hierarkin på samma sätt. 

 

Studien ger en subjektiv inblick i nya områden då den utforskar tolv ledares uppfattningar och erfaranden 

om lärande. Där likheterna och skillnaderna jämförs och sammanställs. Detta innebär att det går att se på 

vilka sätt dessa ledare erfar lärande. Denna inblick kan innebära nya perspektiv på ledares lärande, 

grundat i empiri. 

 

Studien kan ligga som grund för framtida utbildningsinsatser för yrkesverksamma ledare. Det finns 

flertalet kurser och utbildningar som riktar sig mot ledare. Många utbildningar är riktade till just nya 

ledare, eller är uppbyggda på andra vetenskapliga grunder än fenomenografi, det vill säga att de är 

grundade på teorier eller hypoteser istället empiri. 
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1. Inledning 

Dagens arbetsliv, även kallat det nya arbetslivet, präglas av förändring, med 

organisationsreformer och effektiviseringar. Flexibilitet, alltså anpassningsförmåga efter olika 

krav, är ett av ledorden för det nya arbetslivet. Arbetsplatserna är ständigt föränderliga och detta 

kräver personal som kan anpassa sig efter de olika arbetsuppgifterna eller funktioner dessa får 

tilldelade. I Chefstidningen (Mellner & Toivonen, 2013) formuleras dagens dialog om framtidens 

arbetsliv som gränslöst och att de tydliga ramarna för hur arbetslivet är har luckrats upp. Ett av 

resultaten av denna uppluckring är att gränserna för vad som är färdigt arbete och vad som inte är 

färdigt arbete har suddats ut. Mellner och Toivonen (a.a.) poängterar att denna otydlighet i 

arbetet resulterar i stress eftersom tiden för reflektion och lärande blir lidande. Mitt i dessa 

förändringsprocesser finns ledarna, de som ska förverkliga utsatta planer och mål i dessa 

processer. Framtidens ledare förväntas kunna hantera dessa förändringar och även ha insikt och 

förståelse för hur människor beter sig. Dessa förståelser och förmåga till att hantera olika 

situationer är förutsättningar för ledare att på effektivt sätt kunna främja personalens arbete. 

Personalen, ledare såväl som andra anställda, förväntas många gånger i förändringsprocesser 

redan besitta verktyg och även med tiden resultat, för de förändringsprocesser arbetsplatsen ska 

genomföra. För att ledarna effektivt ska kunna använda dessa verktyg krävs det förmågor som 

flexibilitet, att kunna bemöta många olika scenarion i arbetslivet. För att kunna vara flexibla 

behöver ledarna ha en självinsikt om vilka förutsättningar de har i sin roll, hur olika beslut kan 

påverka arbetets sociala aspekter såväl som hur arbetsplatsen presterar. Helen Remnås (Chef, 

2019) skriver att en av de viktigaste förmågorna för ledare i det nya arbetslivet är att kunna 

förmedla värderingar. Det handlar till exempel om förmågan att följa och förverkliga de 

värderingar ledaren själv har i det egna arbetet. Detta betyder att dagens arbetsliv ställer höga 

krav på ledare om att dessa ska vara självmedvetna och reflekterande, då det är förutsättningar 

för att kunna ha en riktig självbild. I en intervju i webbtidningen Chef förklarar Lena Olving 

(Chef, 2013) hur viktigt det är med reflektion, och i sin tur lärandet som det leder till hos en 

ledare. Lena ser reflektionen och lärandet i och med reflektionen som en grund för ett effektivt 

ledarskap.  

 

För ett effektivt ledarskap krävs det självinsikt, för självinsikt krävs det reflektion och för 

reflektion krävs det tid. I dagens arbetsliv är dessvärre tid en bristvara. Detta skapar 

inkonsekventa förutsättningar för såväl reflektion och självinsikt hos ledare. Flexibilitet bygger 

på förutsättningen att en person anpassar sig och tar sig an nya situationer. För en ledare kan 

detta innebära att denne behöver lära sig nya saker för att kunna ta sig an dessa nya situationer. 

Med för lite tid, kan det reflekterande lärandet hos ledare bortprioriteras, trots att detta är en bra 

förutsättning för att kunna fortsätta ta sig an nya situationer på ett bra sätt som att leda på ett 

passande sätt. 
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2. Problembeskrivning, syfte och frågeställning 

Lärande är en naturlig process och är en förutsättning för att kunna vara flexibel i förändringar.  

Dagens arbetsliv präglas av förändring och tidsbrist. Tidsbrist kan bidra till mindre tid för ett 

reflekterande lärande. Syftet med denna studie är att närmare studera, kategorisera och kartlägga 

hur ledare erfar det egna lärandet. 

i. På vilka sätt beskriver ledare sina erfaranden av lärande? 

ii. Vilka kopplingar finns det mellan reflektion och ett större lärande hos ledare? 

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras hur tidigare forskning behandlat lärandeprocesser i utbildning och 

arbetsliv med en fokus på personer med en ledarbefattning.  

 

3.1. Artikelsökning och gruppering av artiklar 

De artiklar och studier som presenteras har hittats i ERIC, en online databas för pedagogisk 

forskning, i Google Schoolar, Googles sökmotor för vetenskapliga texter samt i EmeraldInsight. 

Sökorden för texterna är: ”transformative learning” and ”leadership”. Avgränsningen mellan 

transformative learning och leadership behövdes, då det finns mycket forskning på det som 

kallas transformative leadership, som inte är samma sak som ledares transformativa lärande, 

utan är en beskrivning på en ledarskapstyp. Sökningen gjordes första gången 2019-01-28.  

 

Datum Databas Ord Antal träffar 

2019-01-28 ERIC Transformative 

learning, leadership 

524 

2019-01-28 EmeraldInsight Transformative 

learning, leadership 

 

2775 

2019-01-28 Google Schoolar Transformative 

learning, leadership 

 

231 000 

2019-03-11 ERIC Phenomenography 157 
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3.1.1. Inkludering som förutsättning för lärande 

Lena Wilhelmson (2006) Transformative learning in joint leadership har i sin studie undersökt 

hur delat ledarskap kan påverka lärandet hos de inblandade. Studien har undersökt ledarnas egna 

erfarenheter av detta. Wilhelmson (a.a.) har definierat fem olika förutsättningar för lärande vid 

delat ledarskap, dessa är: underlättande av partnerskap, kritisk reflektion, kritiska händelser, 

personlighetsskillnader och ett oberoende ömsesidigt beroende. Dessa förutsättningar är 

grundläggande för lärande i dessa delade ledarskapspositioner enligt Wilhelmson (a.a.). 

Wilhelmsons (a.a.) studie visar på att delat ledarskap är en bra grund för lärande hos ledarna, 

detta skapar en grogrund för lärande, där de två ledarna bidrar till varandras lärande. Det delande 

ansvaret leder till en mer reflekterande praktik, där de egna besluten kritiskt reflekteras. Det 

delade ansvaret får ledarna att lättare ifrågasätta sina egna föreställningar kring problematiska 

situationer, samtidigt som de får stöd av varandra i att försöka lösa dessa situationer.  

Wilhelmson (2006) fastslår att vid väl fungerande samarbeten kan dessa delade 

ledarskapspositioner bidra till ett ökat och djupare lärande hos ledarna. Där kommunikation, 

öppenhet och kritisk reflektion hjälper till i denna process. Detta samspel som de ledare som 

delar ledarskapet har, är något som inte ensamma ledare kan erfara och därför inte upptäcka 

fördelarna av. 

Di Nalion, Brian Delahaye och Jo Brownlee (2007) konstaterar att inom forskningen kring 

transformativt lärande i arbetslivet ligger största fokus oftast på ledares förmåga att skapa 

situationer där personal får möjlighet att lära sig. Detta kallas för transformativt ledarskap, ett 

ledarskap som lägger störst fokus på att skapa förändringsprocesser där personalen kan lära sig 

och förändras. I denna form av ledarskap är i första hand fokuserat på relationen mellan personal 

och ledare, där ledaren ses som en motivator, lärare och coach. Ledarens roll är att guida såväl 

som att motivera personalen genom förändringsprocesser som gynnar transformativt lärande. 

Nalion et al. (a.a.) påpekar hur ledare som förmedlar sina värderingar, genom sitt agerande och 

sin kommunikation bidrar till ett öppet klimat för kreativitet, kritisk analys och lärande. Nalion et 

al. (a.a.) befäster att det är viktigt att inkorporera tankesätt kring lärande redan vid ledares 

utbildningar. Detta för att skapa förutsättningar för att dessa värderingar och tankesätt ska kunna 

förmedlas vidare. Med öppna förhållningssätt och ett cirkulärt sätt att se på lärande kan ledaren 

omförhandla sina egna värderingar och sin kunskap. Nalion et al. (a.a.) vill belysa att detta kan 

vara en möjlig väg som bidrar till lärande hos ledarna. 

 

Om en återblick görs hur arbetssituationen har sett ut historiskt så kan ett avstamp göras i det 

industriella samhället. Vid denna tidpunkten hade cheferna autonomitet men i takt med att 

fackrörelsen kom förändrades detta, nya ledarstilar utvecklades. Utvecklingen har fortsatt att gå 

framåt på alla plan och som Raine Eilser och Susan Carter (2010) i sin artikel beskriver förändras 

chefskapet allt mer från en mer dominant roll till ett mer samverkande partnerskap med sina 

anställda. De vill påvisa att rollen som chef har gått från att vara mansdominerad till att allt fler 

kvinnor bereds plats på dessa positioner. I och med detta ges det utrymme för egenskaper som 

inte varit framträdande innan, då de har ansetts mer kvinnliga. Dessa egenskaper är empati, 
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lyhördhet och omtanke. I detta sammanhang lyfter författarna (a.a.) fram de nordiska länderna så 

som Finland, Sverige och Norge och belyser att dessa nationer är snabbt växande på denna front 

i form av chefsrollen.  

 

Detta ses som en styrka för att vara relativt små länder, sett ur ett världsperspektiv. Vidare vill de 

även belysa att synen på att mäta produktivitet kan ses över, alla värden kan inte mätas i pengar. 

Att ha en bra kunskapsbank inom en verksamhet är något som är svårt att mäta i pengar. 

 

Ledarskapet ligger inte bara på individen som innehar positionen utan hänsyn behöver även tas 

den företagskultur som finns och människorna som arbetar där. Daniel Mathis (2010) vill påvisa 

att för att kunna appliceras lärande på ett framgångsrikt sätt på arbetsplatsen så är det fördel att 

utgå från att ha en inkluderande organisation. Det är med sådant ledarskap som förutsättningarna 

förbättras för medarbetarna då de får en solid grund och de känner sitt eget värde. För att få till 

ett bra ramverk redogör Mathis (a.a.) för olika teman som kan hjälpa ledare att bli medvetna om 

sina egna antaganden om andra och som kan vara ett stöd i deras ledarskap dessa är 

tvärkulturella erfarenheter, interaktiv träning och utveckling samt åtgärdsforskningsprojekt. 

Tvärkulturella erfarenheter innebär kulturella skillnader som skapas genom faktorer som ålder, 

kön, sexuell läggning och socioekonomisk status. Det krävs ett visst mått av öppenhet, omtanke 

och känslighet för att gå in i konversationer om humana likheter och olikheter. Men det är viktigt 

att inte förbise. I den interaktiva träningen och utvecklingen sker det vanligtvis inte så mycket 

ifrågasättande av arbetsgruppen då de troligen ger ledaren mandat. Dock sker det egentligen 

ingen utveckling förrän individer utmanar sina referensramar. Därför är det viktigt som ledare att 

inspirera sin arbetsgrupp till ett eget kritiskt tänkande. Åtgärdsforskningsprojekt kan med fördel 

göras som en studie av den egna organisationen. Både ledare och arbetsgrupper har kunskaper 

och information som ständigt kan förbättra organisationen. Se på informationen med lite nya 

ögon. Varje samtal med en medarbetare, oavsett rang, kan ses som en intervju. Varje 

personalmöte som en observation av arbetsgruppen. Studierna behöver inte ses som formella 

utan ta det vardagliga och våga se på det med kritiska ögon. 

 

3.1.2. Identitet i förhållande till förändring 

Lillas Brown och Barry Posner (2001) har i sin studie Exploring the relationship between 

learning and leadership undersökt sambanden mellan ledarskap och lärande. I sin studie 

utforskar de hur lärande och ledarskap kan relateras ihop samt hur individer som ser sig själva 

som lärande individer ofta också ser sig som individer med ledarskapsbeteenden. 

  

Brown och Posner (2001) presenterar idéen om hur ledarskap lärs ut. Att det finns en allmän 

spridd konsensus om att hur ledarskap ska läras på tre olika sätt: genom att pröva sig fram, 
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observation av andra samt genom studier. Brown och Posner (a.a.) redogör även för hur ledares 

egna uppfattningar om var de lär sig i arbetslivet, detta delas även upp i tre: jobberfarenheter, 

relationer och i formell utbildning/träning. Dessa uppfattningar går att direkt koppla ihop med 

den allmänna konsensus Brown och Posner (a.a.) presenterar. 

 

I sin studie drar Brown och Posner (2001) slutsatsen att ledare har ett behov av att konstant lära 

sig, de behöver även ett eget intresse i att förändras. I dagens arbetsliv behövs det en mångfald i 

ledarskap för att möta de olika krav arbetslivet kan innebära. De framhåller att 

ledarskapsutbildningar hjälper ledare i sina utbildningar att skapa ett lärande som bygger på 

kritisk självreflektion, denna självreflektion blir ett verktyg för att skapa och omforma ledarnas 

perspektiv och självbild. Denna förändringsprocess är något som Brown och Posner (a.a.) pekar 

på som otroligt viktigt för att skapa framtidens ledare. 

 

I Rachel Ciporens (2010) studie The Role of Personally Transformative Learning in Leadership 

Development: A Case Study poängteras 2000-talets arbetsliv som föränderligt, kraven på ledare 

är höga, det krävs av ledare kapaciteten att samarbeta med många olika slags människor i 

ständigt nya situationer. Denna ständiga föränderlighet kräver ett nytt slags lärande i motsats till 

statiska problem. Ciporen (a.a.) framhåller att utbildning för ledare i dagens arbetsliv är 

möjligheter att omforma och omvärdera fördomar och perspektiv för ledare. Alltså, möjligheter 

att börja om med nya perspektiv för att sedan kunna ta sina organisationer på en ny utstakad väg 

med den nya kunskapen. För att lyckas med detta krävs transformationer, något som definieras i 

det transformativa lärandet, ett lärande som bygger på att tidigare kunskaper omvärderas, 

ifrågasätts och omförhandlas. Ciporen (a.a.) presenterar hinder för att detta ska hända, något hon 

kallar barriärer. Dessa barriärer är uppdelade på tre olika nivåer, på individuell nivå, 

interpersonell nivå och på organisationsnivå. De individuella barriärerna definierades som: 

gamla vanor, brist på tid och brist på egenbestämmande. De interpersonella barriär definierades 

som: kollegor, chefer och lednings stöttande samt vänner och familj. De organisatoriska 

barriärerna definierades som: motstånd till förändring hos organisationen, brist på samspel med 

aktuella organisationskulturen, brist på struktur för kunskapsdelande, för mycket arbete och sist 

brist på kompetent personal. I kontrast till detta presenterar Ciporen (a.a.) det hon kallar 

supports, det vill säga stöd, detta är bidragande faktorer som hjälper individerna i sitt 

transformativa lärande. Ciporen (a.a.) delar även upp dessa i tre olika nivåer, individuell nivå, 

interpersonell samt organisatorisk nivå. De individuella stöden definierades som: personlig 

motivation, översyn av programmaterial, positionsmakt och kunskapstörst. De interpersonella 

stöden definierades som: vänner och familj, kollegor, chefer och lednings stöttande samt kontakt 

med andra studerande. De organisatoriska stöden definierades som: strukturerade tillfällen att 

dela lärande, samspel med aktuella organisationskulturen, timing för utbildningen samt att andra 

från organisationen gått samma utbildning tidigare. 

 



   
 

6 
 

Ciporen (2010) presenterar i sin studie hur de ledare som deltagit i studien visat på förändringar i 

sina sätt att tänka kring sig själva och sitt agerande. Dessa förändringar var oberoende på hur 

länge personerna hade haft en ledarposition. Den förändringsprocess som Ciporen (a.a.) 

presenterar kallas PTL, Personally Transformational Learning, personligt transformativt lärande. 

Deltagarna i studien har alla haft bra förutsättningar i stöd, ett av de tydligaste tecknen på detta är 

att de är på en utbildning för ledare, det vill säga att de har ett organisatoriskt stöd. Ciporen (a.a.) 

bedömer att ledare ska kunna i alla stadier av sina karriärer genomföra ett PTL. Detta innebär att 

med hjälp av stöd kan ledare genomföra ett PTL. 

 

I Michael Poutiatine och Dennis Conners (2012) artikel The Role of Identity in Transformational 

learning, Teaching, and Leading tar författarna upp kopplingarna mellan identitet och lärande, 

undervisning samt ledarskap. Poutiatine och Conner tar i sin text upp en komplex aspekt av dessa 

kopplingar, tragiska gapet, detta är när arbetet kräver något som går mot personens egen 

självuppfattning eller integritet. Poutiatine och Conners (a.a.) belyser svårigheter med situationer 

som kan bli etiskt problematiska, där individen måste kompromissa på sina värderingar eller 

identitet.  

 

Poutiatine och Conner (2012) hävdar att det krävs en omvärdering av tidigare inlärda 

föreställningar och handlingsplaner för att kunna hantera situationer med en stabil integritet. Med 

för-givet-taganden kan individer göra beslut som går emot sin egen identitet och integritet, de 

kan hamna vid det så kallade tragiska gapet. Med hjälp av reflektion och omvärderande av egna 

handlingar och agerande kan en ledare nå ett mer effektivt ledarskap som inte tummar på 

individens integritet. 

 

Michael Atkinsons (2018) har i sin studie Finding spaces for transformational learning in a neo-

liberal world  undersökt kulturella, sociala och samhälleliga faktorer som påverkar lärande för 

vuxna. Atkinson (a.a.) beskriver att framtiden är komplex, den präglas av osäkerhet, 

oförutsägbarhet och konkurrens. Denna framtid präglar enligt Atkinson (a.a.) även synen på 

lärande, där lärandet är något som ska vara mätbart och i sin tur säljbart.  

 

I sin studie understryker Atkinson (2018) att en av de essentiella aspekterna för att skapa lärande 

i utbildning är reflekterande känslighet, en form av empatisk reflektion som kan fungera som en 

bro mellan individerna. Denna slags lärande var däremot svår att skapa i utbildningen och 

Atkinson (a.a.) dömer därför att det behövs en ständig självreflektion för att kunna uppnå detta. 
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3.1.3. Tydlighet i kommunikation 

Cedric Linder (2003) beskriver i sin artikel att Dewey redogör att reflektion är ett speciellt sätt 

att tänka och det är detta som krävs för att transformera förvirring och tvivel till harmoni och 

klarhet. Att ha ett reflexivt perspektiv skapar förutsättningar för ett reflexivt lärande. Det är 

genom eftertanke och repetition på ett genomtänkt sätt som en upplevelse av variation kan 

skapas samt att det är variationen som skapar ett lärande för individen. 

  

Linder (2003) förklarar att lärande genom reflektion sker genom repetition. Denna handling har 

en baktanke som avser att skapa en upplevelse av variation. Ett mål är att möta aspekterna av 

fenomenet som annars tas förgivet. Vidare beskriver Linder (a.a.) att lärande inte kan ske utan 

omdöme, omdöme kommer inte utan variation och sökandet efter variation. 

 

Att företag ser värdet i sina tillgångar är inget nytt men det kanske inte är alla företag som ser 

värdet i de människor som är ryggraden i verksamheten. Samuel L Elkins (2004) påpekar att 

människorna är den största tillgången men att det även kan ses som en utmaning. Utmaningen 

ligger i att man som arbetsför individ i vårt samhälle förväntas vara flexibel och kreativ men det 

behövs även utrymme för eftertanke och ett kritiskt tänkande. Det är en del av det transformativa 

lärandet. Det lärande som skapar ett bättre samarbete och gör att individen lär sig av 

handlingarna. Detta behövs på alla nivåer. Att gå från ett individuellt perspektiv till ett bredare 

på gruppnivå är inte något som är gjort i en handvändning. Det är därför chefens roll och attityd 

är avgörande. Samtidigt som chefen är en viktig del så påpekar Elkins (a.a.) att det kan vara en 

fördel att ibland lägga titlarna åt sidan och arbeta gemensamt mot samma mål under mer jämlika 

förutsättningar. På detta sätt tillåts alla mötas på ett mer jämbördigt plan. 

 

Som ledare är det viktigt i dessa föränderliga tider att ha en tydlighet till sin organisation, detta 

skapar styrka och stabilitet. Det är företag som omsätter sina kunskaper till nya idéer och 

anpassar sig till dagens samhälle är de som kommer att få bäst utdelning (Sagnak, Kuruoz, Polat, 

Soylu, 2015). Genom att ledaren klargör visionen för arbetsgruppen och gör de införstådda med 

att förändring tar tid skapar detta en bra utgångpunkt för ett gott arbetsklimat. Sagnak et al (a.a.) 

vill med sin studie undersöka den psykologiska effekten mellan det transformativa lärandet och 

ett innovativt klimat. Om en förståelse för detta samband kan urskiljas ökar chanserna till att 

ledare kan skapa ett klimat som stimulerar arbetsgrupp. Med andra ord skapar arbetsgrupper som 

vågar utmana och tänka i nya banor. 
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4. Teoretiskt perspektiv och centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkt, fenomenografi, redogöras. 

Fenomenografin används som forskningsspecialisering och fungerar därför på motsvarande sätt 

som ett teoretiskt perspektiv, en metod och ett analysverktyg i denna studie. Centrala begrepp 

och en terminologi för fenomenografi kommer även att beskrivas för att få ett fenomenografiskt 

ramverk och analysverktyg att arbeta med. 

 

4.1. Fenomenografi som forskningsfokus 

Fenomenografi är en pedagogisk kvalitativ forskningsspecialisering framtagen på nittonhundra 

sjuttitalet på Göteborgs Universitet av INOM-gruppen med Ference Marton i fronten. Denna 

forskningsspecialisering har som syfte att beskriva människors uppfattningar om fenomen. 

Fenomenografins utgångspunkt och födelse är i praktiken, där den använts för att beskriva 

fenomen, detta görs genom att kategorisera skillnaderna, likheter och specifika distinktioner 

mellan individers uppfattningar och erfarande om särskilda fenomen. Det intressanta är hur 

individer beskriver sina uppfattningar om de aspekter som bygger upp fenomenet. För att lära sig 

något specifikt krävs det att en person redan har en aning om vad det är denne ska lära sig 

(Marton & Booth, 2000). Detta är en grundpelare i tankesättet om lärande som fenomenografin 

vilar på. Lärande och kunskap inom fenomenografin är inget uppdelat med klara avskiljningar, 

ingen trappa där kunskapen finns ett steg längre upp. Kunskap är inom fenomenografin något 

mer organiskt, något som växer fram av erfarenheter och förståelsen är inte ett svart-vitt 

företeelse. Förståelse, lärande och i sin tur kunskap är något som individen trevar fram med för 

att få en större och i sin tur bättre bild av (a.a.). Förståelse, lärande och kunskap är det vill säga 

en form av ständigt pågående expansiv process. 

 

Fenomenografin som forskningsfokus har två frågor som den vill besvara, vad innebär det att 

vissa människor är bättre på att lära sig än andra? Samt, varför är vissa människor bättre på att 

lära sig än andra? (Kroksmark, 2011 s.591). Att undersöka skillnader mellan människors 

kvalitativa uppfattningar, detta fokus är för att svara på de pedagogiska frågorna vad innebörden 

är att och varför vissa människor har olika förutsättningar för lärande (Kroksmark, 2011). 

Begreppet fenomenografi är uppbyggt av två termer, fenomen och grafi. Ordet fenomen kommer 

ursprungligen från grekiska verbet faintesthai, att visa sig, och i sin tur gett upphov till det 

grekiska substantivet fainemenon, det-i-sig-själv-visande/det tydliga (a.a.). Den andra delen av 

ordet fenemenografi kommer från grekiskans grafi, beskriva i ord eller bild. Summerat blir 

betydelsen av fenomenografi, att visa sig/det-i-sig-själv-visande/det tydliga- beskriva i ord eller 

bild.  

 

Fenomenografin utgår inte från någon ontologisk eller epistemologisk utgångspunkt utan är 

istället en empirisk forskningsspecialisering för att bearbeta data. Detta innebär att den utgår i 
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första hand från den empiri som samlas in, den utgår inte från filosofiska antaganden om hur 

världen är utformad. Fenomenografin formulerar utgångspunkten som andra ordningens 

perspektiv. Andra ordningens perspektiv grundar sig i människors kvalitativa, det vill säga 

skilda, uppfattningar om situationer och är i motsatt förhållande till första ordningens perspektiv. 

Första ordningens perspektiv är påståenden om hur den fysiska världen är, i enlighet med 

naturvetenskaplig tradition (Kroksmark, 2011). I detta är individers uppfattningar om hur 

fenomen yttrar sig det viktigaste, med detta menas erfarenheter, uppfattningar och medvetenhet 

om fenomen (a.a.). Individer uppfattar samma fenomen på olika sätt och inom fenomenografin 

finns en logisk hierarki för dessa uppfattningar, något som den tidiga forskningen fick insikt i 

(a.a.). Inom fenomenografin används ordet kvalitet, det innebär på vilka abstraktion- eller 

komplexitetsnivåer en person bygger sina uppfattningar (Kroksmark, 2011). Människor grundar 

sina uppfattningar på sina för-givet-taganden om världen, detta innebär att människor inte bara 

har olika uppfattningar utan också olika grunder som dessa baseras på (a.a.). Fenomenografins 

syn på lärande är enkel, den utgår från att lärande är skiftningen mellan att inte kunna göra något 

till att kunna göra något. Erfarenheter är nyckeln för detta, oberoende på om det är kunskapen att 

läsa, att kunna köra bil eller att kritiskt kunna granska politisk diskurs så är erfarenheterna 

grunden för lärande (Marton & Booth, 2000). Denna syn på lärande innebär att erfarenheterna 

blir till grund för vilka abstraktion – eller komplexitetsnivåer en person har och i sin tur 

människors uppfattningar. 

 

4.2. Studiens analytiska begrepp 

Fenomenografin använder sig av en egen begreppsapparat för att analysera sina resultat. 

Fenomen, är det som först och främst studeras, och i sin tur är det absolut mest grundläggande 

begreppet. Fenomen förklaras som något som visar sig för människan (Kroksmark, 2011). För att 

få en bättre förståelse för just fenomenet görs försök inom fenomenografi att komma åt 

individens erfaranden och uppfattningar om fenomen. Erfarande är det som en individ urskiljer 

ur den verklighet denne befinner sig i. Uppfattningar är de kvalitativt skilda sätten att erfara 

något, dessa två är grundläggande för fenomenografi. Som tidigare nämnt är erfarande, 

urskiljandet av något följs av meningsskapande av detta något, för att sedan kunna identifiera 

det. Erfarandet är alltså både att urskilja något ur en helhet, såväl som att placera och se 

sambanden mellan något och den helhet detta något kommer från. I detta återspeglas tidigare 

förståelse, men det förändrar även kommande förståelse (Marton & Booth, 2000). För att 

precisera urskiljning så är det den process när en person urskiljer en aspekt ur ett fenomen, detta 

sker omedvetet, oreflekterat och för-givet-taget (Kroksmark, 2011). Uppfattningarna som finns 

kring ett fenomen har olika grader av komplexitet och kan oftast rangordnas hierarkiskt, det vill 

säga värderas och graderas. Svar kan även ha samma nivå av komplexitet, så de sidoordnas, att 

de hamnar på samma nivå (Dahlgren & Johansson, 2015). 

 

För att visa på de abstraktion- eller komplexitetsnivåer en person bygger sina uppfattningar 

använder man sig inom fenomenografin av begreppet kvalitet. (Kroksmark, 2011) Men 

uppfattningarna är inte bara ett sätt att kategorisera, det är via dessa uppfattningar som det ökade 
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medvetandet skapas. Medvetandet syftar på de uppfattningar som en individ har baserat på sina 

erfarenheter. Medvetandet i sig är uppdelade i teman där uppfattningar och erfaranden delats 

upp. Dessa teman delas sedan upp i tematiska fält, fält som gränsar med andra tematiska fält, det 

sista som finns i medvetandet är marginalen (a.a.). Marginalen är det som finns i medvetandet 

men som inte är kopplat till temat eller det tematiska fältet (Marton & Booth, 2000). 

Medvetandets yttre marginal är det som medvetandet inte är fokuserat på, det som vi inte är 

medvetna om, men tillräckligt medvetna om för att kunna dra in i det medvetna medvetandet om 

situationen ändras och gjort detta något relevant (a.a.). 

 

Ett till viktigt begrepp inom fenomenografin är utfallsrum. Det är variationen på uppsättningar av 

uppfattningar som finns för ett fenomen. (Dahlgren & Johansson, 2015) Variation är vilka olika 

uppfattningar som finns kopplat till ett fenomen, vilka uppfattningar som finns i utfallsrummet 

(Kroksmark, 2011). När forskaren delar upp uppfattningar, görs detta i beskrivningskategorier, 

en kategorisering och hierarkisk uppdelning av uppfattningar, att de rangordnas och värderas. 

Inom fenomenografin används dessa för att strukturera upp uppfattningar och sätt att erfara 

fenomen. Forskaren grupperar och namnger variationen av uppfattningar och erfarenheter som 

funnits i utfallsrummet i olika kategorier. (Dahlgren & Johansson, 2015) Vid analys av 

genomförda kategoriseringar kan uttalanden i dessa delas in i två olika inriktningar, ytinriktning 

och djupinriktning. Ytinriktning innebär att individen endast skapar en ytlig förståelse för 

fenomenet, att fokus ligger på t.ex. texten som studeras istället för själva fenomenet (a.a.). 

Djupinriktningen avser att fokus ligger på själva fenomenet detta genom att individen skapar sig 

en egen bild i sammanhanget och på så sätt för en djupare förståelse (a.a.). Ytinriktning har ett 

starkt samband med atomiskt lärande, att fenomenet delas upp och delarna behandlas var för sig. 

(a.a.). Djupinriktning å andra sidan kan kopplas ihop med holistiskt lärande, vilket är motsatsen 

till det atomistiska lärandet. Det holistiska lärandet innebär att en individ eftersträvar en 

överblick av fenomenet för att i sin tur skapa sig en övergripande uppfattning (a.a.) 

Ytterligare två begrepp som används är den naturliga attityden, att verkligheten ses som en 

självklarhet, att den är beständig och kommer fortsätta vara så (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Men också relevansstruktur, individens erfarande av vad en situation kräver (Marton & Booth, 

2000). Sist finns det två begrepp för att förklara lärande, lärandets objekt, vad som ska läras och 

i lärandeakten, hur något ska läras (a.a.).  

 

5. Metod 

För att undersöka ledares uppfattningar kommer studien grundas i semistrukturerade intervjuer 

som behandlar de fenomen som formulerats i frågorna. Intervjuerna är grunden för hela arbetet, 

då de är den data som senare ska ligga till grund för analyser. 
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5.1. Intervjuer 

Inom fenomenografin är den semistrukturerade djupintervjun att föredra. Detta är för att kunna 

styra intervjun, så den behandlar de teman som studien ska beröra. Larsson (1986) formulerar 

hur detta skapar en grund för ett intervjuarbete med fenomenografisk ansats. Larsson (a.a.) vill 

understryka att det behövs en gedigen intervjuplan gällande de fenomen som studien ämnar 

undersöka, detta görs för att de som intervjuas kan uppfatta intervjufrågor på olika sätt. För att 

kunna hålla sig till teman formulerade därför Larsson (a.a.) vissa ingångsfrågor, frågor som var 

identiska vid de olika intervjuerna, dessa var direkt kopplade till de fenomen som temana i 

intervjun bestod av. Larsson (a.a.) konstanterar att en semistrukturerad intervju är att föredra vid 

en fenomenografisk ansats, då det hjälper intervjuaren att kunna ställa följdfrågor, som respons 

på de svar de som blir intervjuade ger. Larsson (a.a.) beskriver hur de som intervjuas ibland kan 

svara på frågor som de tolkar att intervjuaren ställer istället för vad intervjuaren har avsett. Detta 

kan då styras in i de teman som är redan förutbestämda.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) har en praktisk modell med sju stadier för planering och 

genomförande av kvalitativa intervjuer. Dessa steg är generella för kvalitativa metoder men kan 

behöva justeras lite beroende på vald forskningsmetod. Denna modell passar bra ihop med den 

fenomenografiska forskningsansatsen. Kvale och Brinkmanns (a.a.) modell ser ut såhär:  

 

Stadie 1 – tematisering av intervjuprojektet 

Formulera studiens syfte och tankar kring temat. 

Stadie 2 – planering 

Förberedelse av upplägget enligt de sju stadierna, detta innan intervjuerna genomförs. 

Förberedelserna grundas i vilken kunskap som eftersträvas. 

Stadie 3 – intervju 

Genomförande av intervju enligt en färdig tematisk planering. Ett reflekterande förhållande till 

såväl intervjuperson som situation.  

Stadie 4 – utskrift 

Transkribering av materialet, materialet omvandlas från talspråk till skriftspråk för att senare 

kunna analyseras. 

Stadie 5 – analys 
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I detta stadie analyseras materialet som transkriberats. Detta enligt den analysmetod som valts 

för den aktuella studien. 

Stadie 6 – verifiering 

Fastställande av materialets trovärdighet och kvalitet. 

Stadie 7 – rapportering 

Materialet sammanställs i en rapport som följer vetenskapliga kriterier och de forskningsetiska 

principerna. 

 

Denna modell är en utgångspunkt för hur arbetet med de semistrukturerade intervjuerna ska 

genomföras. De semistrukturerade intervjuerna kan utgå från de teman som tagits fram i 

tematiseringen. Intervjuns anpassbarhet skapar bra förutsättningar för att kunna utforska 

människors uppfattningar, både för förutbestämda teman som för nya teman som framkommer 

under intervjun. (Bryman, 2011) 

 

5.2. Urval 

Urvalet som har gjorts då det gäller respondenter har varit ett subjektivt urval. Detta urval lämpar 

sig bäst då gruppen av ledare som intervjuas är handplockad och relativt liten. De har valts ut på 

premisserna att de är ledare och kan uppfylla den kunskap som efterfrågas. (Denscombe, 2014) 

Ledare har i detta fall inneburit en varierad grupp av respondenter, denna variation finns i både 

ålder, kön, erfarenhet och funktion eller position för sitt ledarskap. Det har varit individer i 

typiska ledarpositioner såsom chefspositioner, men även idrottsledare. Åldern har på 

respondenterna har varit mellan 25–56 år och erfarenhetsåren som ledare allt från 1 till 25 år. 

Totalt var det tolv respondenter med i studien. 

 

5.3. Kategoriseringar 

Efter att de semistrukturerade intervjuerna transkriberats är nästa steg i arbetet kategorisering av 

uppfattningar kring det aktuella fenomenet. Dahlgren och Johansson (2015) presenterar en 

modell att följa för att kategorisera beskrivningskategorier. Modellen har sju steg. 

 

Steg 1 – att bekanta sig med materialet 
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Detta steg går ut på att läsa de transkriberade texterna igen, föra anteckningar om och bekanta sig 

med texten. 

Steg 2 – kondensation 

Urskiljning av de mest betydelsefulla förklaringarna som finns i det transkriberade materialet. I 

detta skede plockas specifika delar av texten ut, som är meningsbärande. 

Steg 3 – jämförelse 

De delar av texten som plockats ut jämförs med varandra. Likheter och skillnader urskiljs. Att 

hitta variationen är målet, men detta mål kan nås bland annat genom att hitta likheter. 

Steg 4 – gruppering 

De likheter och skillnader som hittats grupperas och relateras till varandra.  

Steg 5 – artikulera kategorier 

Likheter mellan textstyckena artikuleras, försök till att hitta essensen i likheter mellan de olika 

textstyckena. Gränserna mellan kategorierna sätts i detta steg. 

Steg 6 – namnge kategorierna 

Kategorierna får här namn. Namnen är ett sätt att synliggöra de betydelsefulla i de olika 

kategorierna. 

Steg 7 – kontrastiv fas 

Materialet granskas och textstyckena kontrolleras ifall de passar in i flera kategorier. Om flera 

kategorier har många textstycken som finns i båda, slås dessa kategorier ihop. Detta steg är för 

att få kategorier som är exklusiva. 

 

Denna modell kommer användas för att få en enkel översikt över hur kategoriseringen kan ske 

inom fenomenografi. Genom att göra kategoriseringen av utfallsrummet blir det överskådligt 

vilka aspekter av fenomenet lärande som varit de mest framträdande och relevanta för våra 

respondenter. I kapitlet där beskrivningskategorierna presenteras visas dessa i en hierarki, där 

den mest framträdande kategorin kommer först och sedan nästa kategori i denna hierarki och så 

vidare. 

 



   
 

14 
 

5.4. Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning och fenomenografi 

Inom kvalitativ forskning finns det ett flertal olika sätt att bedöma kvaliteten. Vi har valt att 

presentera två olika sätt att bedöma, dels kvalitetskriterier för en semistrukturerad intervju 

(Kvale & Brinkman, 2014) samt Larssons (1986) syn på trovärdighet inom fenomenografiska 

studier. 

 

5.4.1. Kvalitetskriterier i en kvalitativ intervju 

Kvale och Brinkman (2014) går även igenom kvalitetskriterier för en kvalitativ semistrukturerad 

intervju. Dessa kriterier är: Omfattningen av spontana, rika och relevanta svar från den som 

intervjuas. Omfattningen av långa svar på korta frågor. I vilken grad intervjuaren följer upp 

viktiga teman i svaren och klargör dessa. Att intervjun tolkas under intervjun. Att intervjuaren 

verifierar sina tolkningar i intervjun och sist, att intervjuns historia är komplett och inte behöver 

kompletteras. 

 

5.4.2. Trovärdighet inom fenomenografi 

Larsson (1986) poängterar att inom fenomenografin är det fokus på erfarande och uppfattningar 

hos respondenterna. För att i vidare analys kunna redogöra för dessa uppfattningar, samt 

bibehålla en hög trovärdighet används citat. Syftet med detta är att på en konkret sätt visa upp 

respondentens uppfattning och på så sätt visa på en transparens. Det är viktigt att ha läst 

materialet och att vara grundligt insatt i detta. Ett sätt enligt Larsson (a.a.) att upprätthålla en hög 

trovärdighet är genom att ha en extern läsare av materialet. 

 

5.5. Etiska principer 

Vid all typ av forskning är det viktigt att upplysa respondenterna om de etiska aspekterna. Detta 

för att skapa trygghet och att respondenterna känner att deras uppgifter hanteras konfidentiellt 

(Kvale & Brinkman, 2014). 

 

I samband med att intervjuförfrågningar skickas ut bifogas även ett missivbrev, detta för att 

informera respondenten om vilka som gör studien samt vilket studiens syfte är detta för att 

respondenten skall kunna ta ställning till om denne vill medverka eller inte. Inför varje intervju 

görs vidare en genomgång med respondenten avseende anonymitet och att det hanteras 

konfidentiellt. Anonymitet innebär att allt som kan härröras till individen kommer att tas bort, 

med detta avses namn, personuppgifter och andra uppgifter som kan kopplas till respektive 

individ. I denna studie är dessa uppgifter inte av intresse vilket har gjort att vi istället tilldelade 

varje respondent ett nummer. Hantera konfidentiellt innebär att vi inte kommer att 
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vidareförmedla information som getts till oss i förtroende (Vetenskapsrådet, 2017). Innan 

intervjuer genomförs informeras respondenterna enligt informationskravet återigen om syftet 

med denna studie. Vidare informeras de om att deras deltagande är frivilligt och att de i och med 

detta kan avbryta när som helst. Respondenter tar även ta del av samtyckeskravet, detta är en 

förutsättning för att respondenterna svart på vitt redovisar att de samtycker till att delta i studien. 

Sista punkten är att informera om att det material som framkommer vid intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt. Genom att göra det förbinder forskaren sig att i studien inte nämna 

några personuppgifter (a.a.). 

 

I intervjun är det viktigt att tänka på vilka personliga konsekvenser intervjun och i sin tur studien 

kan ha på den som deltar. Det är även nödvändigt att den som blir intervjuad får veta syftet med 

intervjun, att den får tillfälle att avbryta närhelst den vill och att informationen som framkommer 

behandlas konfidentiellt (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

6. Resultat och analys 

Detta avsnitt redogör resultatet och analysen. Som en sammanställning av intervjuernas data i 

form av transkriberingar, gjordes en kategorisering som genererade i beskrivningskategorier. 

Dessa har sedan bearbetats och det är detta som redogörs för nedan.  

 

6.1. Beskrivningskategorier 

Genom att gå igenom intervjuerna flertalet gånger efter transkribering bestämdes slutligen 

nedanstående beskrivningskategorier. Dessa var de aspekter på fenomenet som kunde urskiljas i 

genomförda intervjuer. Vi kommer kort att redogöra för respektive tema innan vidare analys 

görs. Det utfallsrum som funnits för fenomenet ligger som grund för beskrivningskategorierna.  

Vi har valt att ha en presentation av beskrivningskategorierna som är uppbyggd på att citaten har 

en ökande komplexitet i analysen av fenomenet inom respektive kategori. Vi har valt att 

rangordna uttalanden i respektive beskrivningskategori i tre nivåer, där komplexiteten och den 

logiska röda tråden i uttalandena rangordnats, alltså uttalandens kvalitet. Första nivån är det med 

minst komplexitet, andra nivån har en större komplexitet och det tredje nivån har högst 

komplexitet. Erfarenheterna för fenomenet kan vara samma trots att respondenterna har uttryckt 

sig på olika sätt för att förklara sina uppfattningar. 

 

Den första och lägsta nivån kännetecknas av en atomisk syn på lärande, där fokus ligger på 

delarna istället för helheten. Komplexiteten i respondenternas uttalanden är relativt låg i 

jämförelse med de andra nivåerna. De uttalanden respondenterna gör i denna nivå visar på en 
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ytinriktning när det gäller förståelse för fenomenet, alltså har de har endast skapat en ytlig 

förståelse för fenomenet. I denna nivå kan det även gå att urskilja en naturlig attityd gentemot 

fenomenet, att fenomenet och vad det innebär är för-givet-taget. Synen på lärande fastnar ofta på 

lärandets objekt, vad som ska läras, och räknar inte in lärandeakten i lärandet. 

Relevansstrukturen hos respondenterna är enkel, alltså erfarandet av vad situationen kräver är av 

en enkel logisk struktur såsom direkt orsak-verkan samband. 

 

Den andra nivån är steget mellan nivå ett och tre. Det finns aspekter av dessa uttalanden som 

visar på en bra kvalitet, med den holistiska förståelsen och djupinriktning kring fenomenet 

lärande. I uttalandena går det att urskilja hur respondenterna har analyserat sin egen tillvaro, men 

en naturlig attityd kring fenomenet kan fortfarande genomsyra uttalandet. Det finns uttalanden 

som visar på en djupinriktning på fenomenet, men en atomisk syn på lärandet, men även vice 

versa. Respondenten har en ytinriktning men försöker samtidigt ha en holistisk bild på 

fenomenet. Denna nivå är därför väldigt intressant, då den på många sätt har nått de krav som 

finns för att finnas på tredje nivån, men har inte gjort detta på grund av någon aspekt i uttalandet 

som legat i nivå med första nivåns kvalitet på logik och komplexitet. 

 

Den tredje nivån kännetecknas av en holistisk syn på lärande, alltså en övergripande uppfattning. 

Respondenterna uppvisar en större förmåga att se helheten av det efterfrågade fenomenet. 

Respondenterna visar på en djupinriktning där de har en mer komplex syn på fenomenet och har 

en djupare förståelse för fenomenet, de har skapat egna bilder av hur fenomenet gestaltar sig. 

Synen på lärande innefattar både lärandets objekt, vad som ska läras, som lärandeakten, hur detta 

ska läras. Tredje nivån kännetecknas av reflektion över det egna lärandet. I den tredje nivån kan 

man se tydliga logiska resonemang och idéer i respondenternas uttalanden. 

 

Beskrivningskategorierna är även de presenterade i en hierarkisk ordning, där den första är den 

som haft störst representation i utfallsrummet av fenomenet, nummer två hade näst störst och så 

vidare. Detta visar då på vilka som har störst relevans för respondenterna. Vi har även gjort en 

reflektion till respektive citat. 

 

6.1.1. Erfarenheter 

Erfarenheter är kunskaper och färdigheter som kommit individen tillgodo genom att misslyckas 

så väl som att lyckas. Respondenterna har i studien uttryckt att erfarenheterna skapar en grund 

för den egna självbilden och kan vara en bidragande faktor till att bygga goda förutsättningar för 

framtida arbete.  
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Nivå ett 

Respondenterna beskriver hur erfarenheter är händelser och situationer en person varit med om. 

Den lärdom som kan komma av en situation är att låta bli att göra samma misstag eller göra om 

något ifall det gick bra. 

 

R2 beskriver på ett enkelt sätt orsak och verkan. Detta kan ses som en naturlig attityd gentemot 

fenomenet. 

R2: Varje situation man ställs inför är ju unik på sitt sätt. Du har vissa sekunder fungerar allting jättebra 

som ledare, alla gör som du säger, det du har planerat går bra och i andra sekunden blir allt skit och 

pannkaka och du måste styra upp det. Men det är ju det som är så himla roligt med yrket. 

 

R4 beskriver hur denne erfar att lärande över tid är det som i detta fall har skapat 

relevansstruktur. Detta gör att förväntningarna ses som mer självklara. 

R4: ja det är väl nog…det är svårt att säga jag tycker att det är så mycket alltså, det är ju mest erfarenhet, 

kunskapen som jag tycker är väldigt viktig. Sedan att kunna se hela bilden, se saker som på mitt jobb när 

man har jobbat ganska länge och…man ser problem. Man ser saker, man ser förbättringar och det är 

väldigt viktigt. Förbättra arbetssätt och så där. Så det är svårt att peka på något. Jag tycker att det är så 

mycket saker överhuvudtaget, erfarenheter som man tar med. 

 

Genom att kunna urskilja sina misstag visar R8 på en ytinriktning av fenomenet. Vidare uppvisas 

en atomisk syn på lärande, där denne inte vet hur denna erfarenhet skulle kunna hjälpa i framtida 

situationer.  

R8: [...] Jag har gått på den minan, jag har gjort det här, jag har fixat det. Men det är fortfarande inte en 

självklarhet att jag skulle klara saker eller så. 

 

Att lära över tid är även något som R9 beskriver, att genom sina erfarenheter kunna skapa ett 

positivt klimat. Denna uppfattning som R9 beskriver kan ses som en relevansstruktur för att 

kunna möta framtida situationer. 

R9: [...] då tror jag att det blir ett mycket bättre klimat att jobba i om man skapar något  

positivt än att älta nånting negativt. Det är väl en sån är lärdom som jag har tagit med mig genom årens 

lopp [...] 
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Nivå två 

Nästa nivå påvisar ett större konsekvenstänk. Det finns en förståelse för att de handlingar som 

respondenter utför kan få påföljder inte bara för dom själva utan även för omgivningen. De lyfter 

även fram att erfarenheter är något som kommer med åldern samt genom att få testa sig fram. 

Erfarenheter ses som en kunskapsbank, ett sätt att skapa en relevansstruktur för framtiden. 

 

Genom att uppvisa en medvetenhet om lärandeakten ser R1 att misstagen kan skapa bättre 

förutsättningar för lärandets objekt. 

R1: Man bygger upp andra personer och personer som gör fel måste få göra fel och lära sig av misstagen 

och få höra hur jag kunde gjort annorlunda och sedan därifrån hitta rätt väg. 

 

R3 förklarar hur denne erfar att det har skett en förändring över tid och att detta kan ses skapa en 

större relevansstruktur i dennes ledarposition.  

R3: Man tänker på, den handlingen jag utför nu, vad kan den få för konsekvenser. Det som har ändrats i 

mig är alltså att jag har blivit mer eftertänksam innan jag handlar, för att jag förstår att det jag gör i min 

roll och i mitt yrke kan få stora konsekvenser för mig eller för andra. Så på det sättet har jag förändrats 

genom att bli en ledare. Att jag förstår att det blir som någon form av dominoeffekt eller något. Det jag 

gör kommer att påverka väldigt mycket. Så var det inte innan. Utan det påverkade oftast bara mig själv. 

 

R10 formulerar erfarenhet som någonting som byggs på under lång tid, lärandeobjektet blir att 

inte vilja göra om misstag och lärandeakten är genom erfarenheter. Detta kan ses som en enkel 

holistisk syn på sitt eget lärande, där en helhet eftersträvas men att en mer djupinriktning för 

fenomenet inte riktigt uppnås. 

R10: [...] Jag skulle vilja hävda att jag har det här jobbet för att jag tycker att det är jättespännande med 

människor och när jag för första gången hoppade över till att vara ledare istället för att till exempel jobba i 

ett team så var det lika naturligt då. [...] Jag vet inte om jag har förändrats som person eller något sånt där 

utan jag har turen att få jobba med människor motiverande. Man lär sig ju saker hela tiden så 

förhoppningsvis har jag lärt mig en hel del genom åren. Ja så att man inte gör om samma misstag om och 

om igen. Men hur det har påverkat mig och jag har förändrats som person det vet jag inte. Det beror nog 

snarare mer på att åren påverkar en som person. 

 

R5 erfar att det kan vara mindre saker som kan generera något större. Detta påvisar ett mer 

djupinriktat och holistiskt synsätt.  

R5: [...] Oftast kan det vara en enda liten situation. Som sätter spår och blir en form av riktmärke igenom 

hela yrkeslivet. 
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R11 skapar sin relevansstruktur genom erfarenheter, det är en djupinriktning på fenomenet och 

R11 uppvisar en tendens till holistiskt lärande. Däremot är detta holistiska uppdelat i atomiska 

delar. 

R11: Det är det jag håller på med nu, att man hittar sitt, hur vill jag vara som ledare. Jag testar ju lite olika 

metoder. Ibland blir det skitdåligt, det märks ju ganska tydligt liksom. Det här funkade inte, det blev inga 

resultat. Då måste jag vara tydligare till exempel. 

 

R11 visar en medvetenhet om det holistiska synsättet. 

R11: [...] skulle jag komma utifrån in i gruppen så hade jag nog ibland bara, vad är det här? Men jag är så 

van vid ett visst beteende, jag ser det men jag kanske också har lite större förståelse varför det är som det 

är för man har den personliga kontakten. Nej men det är klart, jag hade nog ibland bara, vart har jag 

hamnat nånstans? Koko? Är det någon hemma här? Men man ser väl liksom lite hela människan, just för 

att man känner personerna. På gott och ont. 

 

R5 visar här på en djupinriktning på fenomenet. R5 har ett holistiskt lärande där denne har lärt 

sig av en situation och vägt in flera aspekter av fenomenet. 

I: Hur kom du till den insikten? 

R5: Det var nog erfarenhetsmässigt. Jag hade nog en utmaning ett tag av att jag blint lyssnade på en kund 

eller kollega eller chef, va dom vill ha för nånting. Så levererade jag exakt de varken mer eller mindre. 

Sen kunde de själva komma till insikt att, det här behövdes inte, det finns där, det går bara att hämta. Jag 

såg själv att antingen den som beställde det, kom på ett bättre sätt att lösa det. Först sa han gör exakt 

såhär, sen en vecka senare när jag var halvfärdig, det finns redan här. Du behöver inte göra det, det är 

redan ordnat, R har löst det i Excel. 

 

R9 analyserar sina erfarenheter ur ett holistiskt perspektiv och visar på en förståelse på 

uppkomsten av den egna självkänslan. 

I: Hur har du kommit till insikten att du ska göra så? 

R9: [...] mer o mer under årets lopp i takt med att man blir äldre och klokare, eftersom att. Sen är det ju så 

här att, desto längre man jobbar, man lär sig ju någonting själv utifrån det man gör. I vissa lägen blir man 

ju kanske lite säkrare i sin roll då och då upptäcker man vissa saker, man tar med sig erfarenheter och så 

vidare ju. 
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R9 gör en urskiljning av sig själv och den egna ledarrollen och hur detta har skapat en högre 

medvetenhet. 

R9: Yrkesmässigt, i takt med att man blev äldre och säkrare så, man vågar vara sig själv mer nu än vad 

man kanske var absolut i första början. inte så mycket gentemot dom man har i gruppen, eller mot högre 

chefer då, där man hade en viss respekt. Men att jag kan vara, men så har det varit dom sista femton tjugo 

åren, att jag kunnat vara mer avslappnad, än vad jag kunde vara dom första tio åren. 

 

Nivå tre 

I den tredje nivån i hierarkin kan det utläsas en betydlig högre komplexitet, de egna 

erfarenheterna ses i här kontrast med andras erfarenheter. Jaget är en del av en större helhet. 

Även en problematisering konkretiseras kring brist på erfarenhet, medvetandet kring vilken roll 

erfarenheter kan spela i lärandet formuleras här tydligare än i tidigare nivåer. 

I de mer komplexa svaren kring erfarenheter finns en tydligare jämförelse med jaget i kontrast 

till sin situation, sin erfarenhet och hur dessa påverkar framtiden. 

 

R7 uppvisar ett djupinriktat perspektiv och tar genom detta sin analys till en annan nivå. 

R7: Ja. Den är svår. Jag har hållit på med det här väldigt länge, på många olika sätt, sett otroligt mycket. 

Förkastat otroligt mycket, mycket som inte funkar, mycket som är bara skit. Men sen finns det om man 

säger såhär, i den här floran så finns det massa saker som passar en viss typ. Om man kör ett seminarium 

och lär sig tio tekniker, så kanske tre gillar jag. Så frågar jag killen bredvid, hur många gillar du, jag gillar 

tre. Han har tre helt andra av dom tio vi lärt oss, och jag har tre andra. Men det här passar mig, de sätt jag 

vill göra. Medan han har en helt annan uppfattning. Och det tänket har jag byggt på, jag säger såhär, när 

jag kör tekniker med er så ni ska köra allt och prova det. 

 

Ibland kan det ses som en begränsning då erfarenhetsbanken inte hunnit byggas upp ännu. 

Begränsningen av erfarenheter blir här en grund för en djupare analys. Detta är något som R3 ger 

uttryck för i ett djupinriktat perspektiv. 

R3: Jag har kommit längre i mina reflektioner och tankar om hur jag vill vara än jag har erfarenheter av 

det. Så att dom begränsar mig, jag får erfarenheterna eller sakerna som jag har i ryggan men jag tror ju att 

det blir bättre med tiden. 

 

Erfarenheter är den starkaste beskrivningskategorin som framkommit i denna studie. Inom 

kategorin finns det en varierad syn att se på fenomenet, vilket är något som inom fenomenografin 

ses som positivt. På de svaren med högre komplexitet finns det en större uppfattning om att 



   
 

21 
 

erfarenheter är en grund för lärande och med det menar vi att det finns en högre kvalitet på 

uttalandena, de har en större djupinriktning och holistisk syn på lärande. Denna uppfattning 

skulle kunna bidra till en bättre lärandesituation för just dessa respondenter när det gäller deras 

erfarenheter. R3 formulerar hur en brist på erfarenheter är något som begränsar. En sådan syn på 

erfarenheter är trots sin negativa formulering en öppen uppfattning, en uppfattning som letar 

efter nya erfarenheter och ser möjligheter i dessa. I nivå ett definieras synen på erfarenheter som 

ett sätt att lära sig genom att göra någonting, det vill säga att respondenterna har en ytinriktning 

på fenomenet, en atomisk syn på lärande. I de andra nivåerna finns även denna syn men 

komplexiteten är större, de har en större djupinriktning, att det är en del av något större, holistiskt 

lärande, och kan vara en del i att kunna förstå något. 

 

6.1.2. Reflektion över erfarenheter 

Respondenterna visar på olika nivåer och komplexitet när det gäller reflektion kring fenomenet 

lärande. Det fanns en olust att använda ordet reflektion för att beskriva sin tankeverksamhet. Det 

var laddat med någon form av prestigefyllt tankearbete som respondenterna inte 

sammankopplade med sitt vardagliga arbete. Begreppet reflektion är i de vardagssituationer där 

vi mött respondenterna inte synonymt med eftertanke, trots detta använder sig respondenterna av 

reflektion men detta kan ses som både en medveten och omedveten handling. Uppfattningarna 

och erfarandet kring reflektion skiljer sig mellan respondenterna men det finns en tydlig röd tråd 

mellan dem ändå. 

 

Nivå ett 

Ett mindre komplext synsätt på reflektion är som respondenterna beskriver det att det är något 

som bara görs, det kommer utav sig själv och är inte alltid en medveten handling. Detta visar på 

en ytinriktning kring fenomenet hos respondenterna. 

 

R1 förklarar att reflektion inte är något som används utan istället blir det en omstrukturering av 

tankar. Detta uppvisar en mer ytinriktad syn på fenomenet. 

R1: Jag reflekterar inte så ofta varför jag gjorde på ett speciellt sätt ibland kan man bli besviken och tänka 

att varför gjorde jag sådär men jag reflekterar inte hur jag kunde göra annorlunda. Nästa gång gör jag det 

annorlunda…typ. 

 

Att reflektion är något som kommer omedvetet är något som R2 visar medvetenhet om. R2 

uttrycker att erfarenheten som tas med gör att det finns ett nytt tankesätt till nästa gång. 
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R2: Nej precis men det blir ju en reflektion men för mig blir den omedveten. Den liksom bara kommer. 

Så här, ja men det här ska jag tänka på nästa gång. 

 

R11 delger att genom att testa och reflektera kan individen skapa ett större mått av 

relevansstruktur. 

R11: Sen också mycket att man får testa och fundera hur gick det här, just det där gå tillbaks till den där 

reflektionen, nu testar jag det här. 

 

R9 beskriver att tankar och reflektioner finns men att det inte är något som begränsar det 

vardagliga arbetet. Det är något som bara blir gjort. 

R9: [...] och då har jag tänkt ganska mycket, jag ligger inte och tänker på det varje dag. Men jag har ju 

reflekterat över det här [...] 

 

Nivå två 

För vissa av respondenterna är reflektion avgörande för att de ska kunna sköta de uppdrag som 

de är ålagda. Reflektion blir en del av beslutstagandet och används för att bearbeta tidigare 

erfarenheter för att skapa nya uppfattningar. Metoden och inriktningen för reflektionen är dock 

väldigt varierande vilket vi kan se nedan.  

 

R10 beskriver på ett lite mer djupinriktat sätt att reflektion är en förutsättning för att kunna se 

lärandets objekt och på så sätt få en god lärandeakt.  

R10: Jag skulle inte fixa jobbet annars. Alltså timme för timme, behöver man reflektera över situationer, 

gäller det gänget som jobbar eller någon annan. Det behövs. Det blir ett ständigt lärande, man är ju aldrig 

färdiglärd. 

 

R8 beskriver hur medvetenheten genom reflektion kan införlivas i det egna ledarskapet. 

R8: Dom saker som jag har med mig i ledarskap, har jag tagit med mig, dels på att gå på mina egna nitar, 

dels genom att förstås utvecklas personligt. Men främst genom att se hur andra gör och liksom utifrån det, 

genom sin egen magkänsla liksom hur skulle jag vilja bli behandlad. I det här fallet då. Då tar jag ju reda 

på det sättet jag själv skulle vilja bli ledd. 
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Att reflektion kan vara en medveten handling är något som R9 bekräftar. Respondenten tar gärna 

till fysisk aktivitet som en metod för att bearbeta information. I detta fall har det varit lyckat för 

att skapa ett holistiskt perspektiv. 

R9: [...] jag idrottar en hel del, jag kör en del, kör lite landsvägscykel och springer och sånt. Ibland så 

tänker jag på rent privata saker, ibland så tänker jag på hur jävla jobbigt det är, om man cyklar i motvind, 

men ibland så tänker jag på jobb. Många saker lyckas jag i vissa lägen fundera på då också, på saker och 

ting som jag funderat över. Hur jag har gjort innan och hur jag skulle kunna göra här, eller där jag var och 

reflektera för den här händelsen jag är inför. Sen så kan jag komma på det, mitt under passet. Sen om man 

har en timme kvar är det ett helsike att försöka komma ihåg vad det var jag nu tänkte att jag skulle göra. 

Men jag använder det på det sättet. Det har faktiskt hänt jättemånga gånger såhär att jag har varit lite 

orolig över en frågeställning, jag kan inte säga exakt vad för frågeställning här nu, men jag kan bara 

reflektera, relatera till att det vart så. Jag har varit orolig för en frågeställning, jag har gett mig ut på ett 

träningspass och jag har hittat lösningen och sen så har jag kunnat göra så dagen efter, i vissa lägen. 

 

Genom att R5 har ett holistiskt perspektiv uppvisas en förmåga av att kunna se både variation 

och komplexitet. 

I: Hur viktigt är reflektion för dig? 

R5: Det är otroligt viktigt. Innan jag tar besluten, min tankeprocess är lite så att jag, jag funderar ut olika 

ytterligheter. Om jag tar det här beslutet, vad kommer hända då, om jag tar det här vad händer då. Och så 

tänker jag jättesnabbt på alla olika. Då får jag olika varianter på vad som kan hända. Vad blir utgången av 

det här beslutet, kan vi då gå vidare eller. Det är otroligt viktigt. 

I: Men på det sätt du förklarar reflektion nu, så är det inför reflektion, hur gör du? Avsätter du tid efteråt 

också? 

R5: Inte lika mycket. Jag undermedvetet gör det. Jag lär mig, så nästa beslut tar jag mycket bättre. 

 

R5 förklarar även hur reflektion är ett verktyg för att hantera vardagen. 

R5: [...] genom att titta på filmer, att spela, då får min skalle det här lugnet som jag behöver för att nästa 

dag kunna ställa mig i duschen gå igenom hela dan, komma på vad jag ska säga till mina anställda komma 

på planer. Och tjugo minuter senare komma ut ur duschen och vara jätteglad och veta vad jag ska säga, 

sitta o ringa folk o säga nu vet jag hur vi ska lösa det här, vad som skulle vara kul att bygga. 

 

R11 genom att ta en mer djupinriktad vinkling av reflektionsprocessen så lyckas respondenten 

ändå beskriva det ganska okomplicerat genom att påvisa att det finns något att vinna på att ge sig 

tid för reflektion. 
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R11: [...] men man kommer ganska långt med lite sånt här sunt förnuft, hur skulle jag vilja bli bemött. 

Lite dom, just reflektionsdelen. Där kommer vi tillbaks till dom reflektionsdelarna. Man tjänar på att 

reflektera. För du kommer ganska långt på att bara tänka på ditt eget beteende. 

 

Nivå tre 

I det mer komplexa sättet att se på reflektion formuleras reflektion som något nödvändigt. Utan 

reflektion begränsas människan. Våra respondenter beskriver att det är viktigt att lägga upp 

strategier och fortsätta att reflektera för att inte avstanna i utvecklingen. Reflektionen blir här då 

ett verktyg för att kunna ta sig an sina erfarenheter och göra det till sitt eget. Genom reflektionen 

kan respondenterna skapa uppfattningar på sina erfaranden. De kan få en bättre struktur på sitt 

medvetande. 

 

Att lära över tid och genom att vara medveten om att lärande är något som är en ständig process 

tar R12 reflektionsprocessen till en mer djupinriktad nivå.  

R12: [...] en del är att reflektera över tidigare års verksamhet. För att få det att bli strategi för framtiden. 

En del saker är här och nu, en del saker om en vecka, en del saker om ett halvår, en del saker är om två år. 

Det gäller att se, försöka att se, vart ska vi med, i det här fallet vårt företag. Vart ska det vara om två 

månader, vart behöver, vad behöver göras för att möta dom svaren vi ska ge till ledningen. Vart måste vi 

vara med vårat budgetarbete till hösten? Vad måste vi ta fram för att få fram en handlingsplan för fem år? 

Att se dom komponenterna i det du gör i vardagen, det kräver en del erfarenhet, det kräver en del 

reflektion i vad erfarenheten säger dig att det här borde du prova. När du har jobbat några år, 20, 30, så 

ser du hur cyklerna kommer tillbaka, det här gjorde vi för femton år sen, då fick vi dom här svaren. 

 

R6 gör en talande redogörelse av fenomenet och beskriver det på ett sätt som ibland kan tas 

förgivet. Om reflektionen inte nyttjas kan viktig information då förlorad. 

R6: [...] Jag tycker att där…gånger när jag känner att jag inte reflekterat så blir det alltid något problem 

efteråt. Hur litet det än kan vara då. Asså man har helt missat någonting. Helt missat hur någon kände, 

man har missat hur det där funkade för man har inte tänkt efter. Man såg bara som det såg ut typ. 

 

R7 gör en djupinriktad analys av reflektion som fenomen. Då medvetenhet och variation kan 

skönjas kan individen växa. Reflektion kan leda till en upplevelse av relevansstruktur. 

R7: [...] Att inte reflektera, de är ju att begränsa sig som människa. Om du slutar reflektera har du 

egentligen slutat att, då har evolutionen slutat, då kommer aldrig att bli bättre. Du måste alltid reflektera 

över. Ibland blir man arg och man gör såhär. Om man gör nånting som man ångrar liksom. Men man 

måste genast tänka då, fan, jag vet att dom här triggerserna brukar får den här effekten. Sen måste man 

jobba på att lära sig nästa gång dom kommer, kunde jag gjort det här bättre, just ja, jag skulle inte bli arg 
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nu, jag skulle inte kränka, jag ska inte bli arg eller du vet trycka till nån. Utan nu ska vi va bara helt coola 

och ta det på ett helt annat sätt [...] Reflektera på hur jag är och att man aldrig är fullkomlig, man är alltid 

i ett lärande anser jag. Man kan göra allting bättre alltid liksom och om man är så, funkar det bättre och 

bättre liksom för varje dag kan man säga. [...] Man har inte varje dag lusten att vara bli en bättre 

människa, varje dag lusten att testa. Men ganska ofta är det så. 

 

Reflektionen blir verktyget för att bearbeta erfarenheter och skapa uppfattningar. Dessa 

uppfattningar blir då grunden för reflektionen för kommande erfaranden. Reflektionen blir 

verktyget som gör erfaranden och uppfattningarna till en återkommande spiral. R7 formulerar 

detta på ett väldigt enkelt sätt: Reflektera på hur jag är och att man aldrig är fullkomlig, man är 

alltid i ett lärande anser jag. Med denna formulering konkretiserar R7 den spiral som 

reflektionen innebär för lärandet. Med uppfattningen att en person aldrig är fullkomlig, blir 

reflektionen ett sätt att bearbeta ny information på ett öppet sätt. Ett sätt som kan bidra till ett 

större lärande. R6 formulerar hur bristen på reflektion kan leda till problem, för att när 

reflektionen inte funnit där har respondenten bara sett situationen för vad det såg ut om. Detta i 

sig är en reflektion och uppfattning på hur reflektioner fungerar, hur bristen på reflektion kan 

vara problematiskt för respondenten. Reflektionen fungerar på många sätt som ett sätt att flytta 

fokus till något som tidigare kan ha varit i medvetandets yttre marginal in i medvetandet. Det kan 

även ses som ett sätt att dela upp de urskiljningar som gjort och föra in de i teman som redan 

existerar.  

 

6.1.3. Kommunikation 

Kommunikation som ett medel för lärande är något som har identifierats hos respondenterna. 

Genom att kommunicera med andra människor har djupare förståelse för ämnen kunnat växa 

fram. Det sociala samspelet har bidragit till en växande förståelse för det egna erfarandet. 

Medvetandet har ökat i och med att ord har satts på fenomen. 

 

Nivå ett 

I en mindre komplex kontext förmedlar respondenterna att socialt samspel är en förutsättning för 

kommunikation.  

 

Kanske kan R2:s redogörelse ses som ett förgivettagande, att om god ton hålls vid 

kommunikationstillfället så blir det bra diskussioner. Men det kan även ses som ett exempel på 

den naturliga attityden. 
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R2: Att vi kan prata om dom i ett bra tonfall och vi får en bra diskussion även om det var något skit hon 

gjorde. Så blir det bra diskussioner och hon efteråt är jätteglad när vi har pratat och känner att det känns 

så bra. 

 

Att variation är något som finns inom fenomenet är något som R5 har kunnat urskilja. Att det 

sedan finns för och nackdelar är något som respondenten är medveten om. 

R5: Jag är väldigt känslosam och har liksom hög, hög glädje över saker. Men jag är också extremt 

strukturerad. För det behöver en när man ska förklara nånting för nån som inte förstår teknik så bra. 

Otroligt viktigt att inte bara med glädje, energi och entusiasm. 

 

R11 beskriver med enkla medel ett atomiskt och ytinriktat sätt att se på kommunikation som 

fenomen. 

R11: [...] förut så bollade jag en del med min gamla chef. 

 

Med naturlig attityd belyser R12 kommunikation på nedanstående sätt. Detta visar även på att 

det finns tendens till en mer djupinriktad analys. 

R12: Men jag förstod det inte förrän nu när vi prata nyss. 

 

Vidare beskriver R12 variationer av fenomenet. Genom att lyfta in en annan dimension uppvisas 

ett atomiskt perspektiv. 

R12: Vi gör så att vi även träffas utanför jobbet på olika konstellationer. Vi äter mat, vi gör mat, vi träffas 

hemma hos varandra, vi går ut och umgås och ser då en annan bild av individerna. 

 

Nivå två 

När kommunikationen tas till nästa nivå märks det att respondenterna lägger till en annan 

dimension mot tidigare diskussioner. Genom att söka fakta och medvetengöra sin omgivning får 

kommunikationen ett större djup och andra förutsättningar.  

 

R8 påvisar med hjälp av det holistiska synsättet att individen genom att söka kunskap för att få 

en bredare översikt genererar en ny dimension till kommunikation som fenomen. 
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R8: Det har väl gått mycket. Dels har vi vart en del chefer som har haft samma typ av utmaningar och då 

har man varit i det forumet och diskuterat hur tycker du man ska hantera det här liksom och så. Men 

annars så är det mycket att läsa själv. diskutera hemma. 

I: Vad läser du då? 

R8: Allt ifrån googla, hur ska man hantera den här typen av frågor, sen mycket erfarenhetsbyte hemma, 

min man är också ledare. Det blir mycket att man bollar med honom, hur skulle du hantera det här, eller 

hur gör ni när den här frågan uppkommer. Hur gör ni när ni ska säga upp nån, hur funkar det liksom. 

 

Genom att se kommunikation som en lärandeakt har R6 lyckats framhäva lärandets objekt. Detta 

gav resultatet att medarbetarna blev mer benägna att kommunicera. 

R6: [...]Vi vart ju väldigt pratiga under sommaren. Där man diskuterade allt hela tiden. Då var det ju för 

att allting var väldigt bra. Så går man och pratar om att allting är bra. Men man pratar i alla fall om 

någonting. Så det började jag…så folk började bli lite mer utåtriktade med sina tankar. 

 

R10 identifierar något som en del kan ta förgivet. Att när det gäller kommunikation vara mer rakt 

på sak visar på en förmåga att kunna se relevansstrukturer.  

R10: Jag fastnade ju tidigt på att använda metodik för att mötas. Det är det som är ledarskap för mig. 

Jättemånga gånger så träffar jag på människor, men istället för att jag då berättar för dom att det här och 

det här är fel, det här är rätt. Gör om och gör rätt så brukar man typ mötas…ja men var…hur tänker du 

nu? Har du förstått instruktionerna? Hur går vi vidare härifrån? Som en slags coachande roll. 

 

Att göra kommunikation till en del av lärandeakten är något som R5 har identifierat och att detta 

kan bli en del av att kunna finna relevansstrukturer. 

R5: [...] kanske interna diskussioner med kolleger. Där jag delar med mig av någon av mina gamla 

erfarenheter och får ny feedback och det är ju väldigt lärande. Jaha ska vi ha utvecklingssamtal, jag har 

lärt mig att man gör såhär. Sen får man lite feedback, såhär gjorde jag på det här företaget. Det var ju bra, 

vi tar lite hälften hälften hära. 

 

Nivå tre 

När kommunikationen skapar en medvetenhet och i sin tur ett lärande ges det möjlighet till 

utveckling och insikt. Detta är något som respondenterna beskriver på följande sätt.  
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I samspel med andra kan vi utöka vårt lärande vilket ger en grund för kommunikation. Detta 

beskriver R8 enligt nedan.  

R8: Jobba mycket med att man ska på nått vis jobba tillsammans, som ett team. Just nu fungerar det så, att 

jag får prata. Vi kommer från olika enheter, så jobbar med samma saker fast på andra vis. Såhär. jag vill 

gärna att vi ska jobba lite såhär, i mitten. Fläta ihop arbetsuppgifter. Du har jobbat med det här på den 

sidan, du har jobbat med samma här. Vad kan ni lära av varandra. Och lära av varandra hur ska vi jobba 

framåt, vilket är det bästa sättet, är det det eller det, eller en kombination. Och att man ska lära känna 

varandra. Jag tror ju på att man jobbar bättre om man på nått vis känner varandra, på, vad heter din hund 

och lite sånt. 

 

R7 har en tydlig uppfattning om hur denne ser på kommunikation.  

R7: Oavsett vem du är, vad du har för bakgrund, måste man ändå behandla människan med en slags 

värdighet för att nå ett resultat. Köra över folk, asså. Jag vet ju själv om nån försöker köra över mig, ja du 

kanske har rätt, de är klart. Men jag tänker aldrig göra nånting för dig din jävla gubbjävel som är positivt, 

jag hatar dig jag tycker du är dum i huvudet. Du kan fortsätta och gapa och skrika, men jag kommer inte 

göra nånting extra för dig. Däremot om det är nån som är schysst, då tänker man såhär, fan jag gör vad 

som helst för den här gubben, jag kan gå över lik för honom. Han är liksom, han är kung. Även om, fast 

man har fått en tillrättavisning, har den varit rätt. Och det där försöker jag ta med mig i allt, själv då. 

 

På ett djupinriktat sätt belyser R9 vikten av att framhäva det som är positivt. Detta för att både 

förstärka kommunikationen och individen.  

R9: [...] jag försöker alltid att ge så mycket beröm som jag över huvud taget kan, eftersom det är lite utav 

min sån här metodik, det har varit det hela tiden, att försöka bygga på det som är positivt istället för att 

hålla på och tjata om allt det här skitet som är negativt. För försöker man göra det så får du ju en bättre 

kraft. Det innebär att jag försöker ge beröm och då innebär ju det att då får man ju beröm tillbaka också. 

För vi har den här typen av relation eller attityd till varandra asså [...] 

 

Socialt samspel blir en grundförutsättning för kommunikation, detta är något som vi ser i 

utfallsrummet. Som respondenterna R9 och R10 beskriver sin uppfattning, är en viktig del att ha 

en uppmuntrande och coachande roll som ledare. Denna inställning kan ses generera en god 

kommunikation vilket i sin tur kan skapa en medvetenhet hos individen som ger möjlighet till 

utveckling samt ett lärande. I vissa sammanhang skulle dock kommunikation uppfattas vara 

väldigt enkelt, som R11 beskriver det “förut så bollade jag en del med min gamla chef”. Eller 

som R12 säger: “Men jag förstod det inte förrän nu när vi prata nyss.” I vissa fall uppfattar 

respondenterna att kommunikation kan vara enkelt men det kan även bli komplext. 
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6.1.4. Förebild - att ha och att vara 

Genom att ha eller att vara en förebild har respondenterna formulerat en bild över hur ledarskap 

praktiseras. Förebilden blir ett verktyg för att förstå balansen mellan teori och praktik, en person 

som kan imiteras, jämföras eller tolkas för att försöka få mer kunskap. 

 

Nivå ett 

I de mindre komplexa förklaringarna kring förebilder och hur dessa är kopplade till lärande 

uttrycker respondenterna hur en förebild är något som kan imiteras. Genom att göra som en 

förebild kan respondenten försöka praktisera något den sett fungera, för att sedan kunna skapa 

egen förståelse. 

 

R1 beskriver med raka ordalag, att de krav som sätts på medarbetarna skall kunna möta det som 

ledaren själv är beredd att ge.  

R1: Vad ska man säga, allt jag gör kan jag begära att andra gör. Jag vet inte ordet för det. För att jag gör 

det själv. Jag skulle aldrig ge en uppgift till någon som jag inte klarar av själv. 

 

Hos R4 finns tendenser till att ta ett lite mer djupinriktat perspektiv. Detta då respondenten talar 

om att den egna delaktigheten är ett led i att vara en förebild för andra. 

R4: Ja, jag tycker ju då att för att man är ledare det betyder inte att man ska säga åt andra att göra sånt 

som man själv inte tycker om. Så jag tycker att man ska visa så här kan man göra och då blir det så här 

bra. Jag är gärna så där att jag är delaktig. I bra ledarskap tycker jag att man ska vara delaktig. 

 

Ett annat perspektiv är att influeras av andra och på så sätt skapa förebilder för sin egen 

utveckling. R5 beskriver att det finns olika variationer t.ex. att medvetet härma de personer som 

gjort ett avtryck. 

R5: Kommer ut från en myndighet där det sitter professorer inom sin bransch, dom är så otroligt duktiga. 

Ingen kan slå dom på fingrarna när det gäller deras grej […] Men deras arbetssätt lärde jag mig väldigt 

mycket av. Det låter jättebra, men du måste strukturera. Gör det här först, sen det här. Alla mina kunder 

vart ju mina lärare. Om en grön it kille som inte har så jättemycket struktur men massvis med energi, 

sitter och pratar med någon som är van att leda projekt som är värda miljoner dollar och den säger att 

något är jättebra. Då härmar jag det sättet, om jag tyckte det var imponerande eller bra. 
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En analys lite åt det djupinriktade hållet delger R11. Genom att urskilja vilka som är bra 

respektive dåliga förebilder att ha kan individen sedan påverka vilken förebild den vill vara. 

R11: Skulle väl egentligen bara säga att jag haft en chef som jag har tyckt varit ganska bra rakt igenom. 

Annars har det varit en hel del stolpskott. Ja men så är det och jag vill inte upplevas som dom, som jag 

har upplevt dom. Det tror jag inte att jag gör heller. Men det är klart man undrar hur vissa har blivit chef. 

 

R11 visar på en medvetenhet om att det finns olika variationer i fenomenet förebild. Alla kanske 

inte passar men de blir oavsett en del av lärandeakten. 

R11: Man kanske inte alltid vill visa upp alla sina brister, eller vad man reflekterar över. På ett sätt man 

kan göra med nån som inte sätter din lön eller din framtid liksom. Nej så det tror jag är jättebra när man 

har såna här mentorsprogram och sånt där. Det är nog ett jättebra sätt att lära sig av någon med mer 

erfarenhet. 

 

Nivå två 

I andra nivån av komplexitet uttrycker respondenterna hur förebilder har varit ett sätt att försöka 

förstå mer av sin omvärld och sin uppgift, de har använt sig av förebilderna som exempel och 

imiterat dessa. Respondenterna visar till viss del hur de har tagit sig an och införlivat det som de 

uppfattat att deras förebilder har förespråkat i sitt eget handlande. 

 

R2 har ett lite mer holistiskt förhållningssätt. Respondenten uttrycker att det är genom att ha bra 

förebilder som ledare skapas. 

I: Vad tror du är bästa sättet att lära sig att bli en bra ledare? 

R2: Bra förebilder, tycker jag. Det är som jag har upplevt det och jag har ju inte. Jag har jobbat på tre, 

fyra olika jobb så jag har haft fyra olika chefer. Jag har haft väldigt många kollegor som har kommit och 

gått. […] Så jag känner liksom att har man bra…ja men bra förebilder och är mottaglig för att ta till sig 

dom här förebilderna. Det är nog det enda sättet för att bli en bra ledare.  

 

R8 beskriver hur denne förväntas att vara en förebild av sin organisation. Men även om det kan 

upplevas som ramarna är satta så försöker respondenten ändå gå sin egen väg. 

R8: Företaget förespråkar man ska vara, walk the way, du ska vara en förebild, rolemodel. Sen har jag 

inte sagt, gör som jag gör så blir det bra, det är ju mycket det att jag försökt påvisa att såhär gör jag, jag 

tycker det känns bra för mig. 
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R5 identifierar en annan dimension av att vara en förebild. Att som förebild medvetet skapa 

förtroende och stärka självförtroendet hos sina medarbetare kan generera en positiv känsla och 

en lärandeakt skapas. 

R5: En chef jag jobba med på väldigt många olika bolag sa till mig, vissa satsar på strategier, jag satsar på 

människor. Det fick jag bevisat för mig. Han gav mig den chansen och sa, du får starta ett eget 

affärsområde, jag vet inte riktigt vad du menar men jag gillar din presentation för den var jätterolig. Jag 

vet inte om jag tror på den, jag bryr mig inte riktigt om det, men jag tror på dig som person och människa. 

Jag tror på din energi. Det tror jag jättemycket på. Du har chansen, kör. Då vill ju jag göra likadant, eller 

jag har gjort likadant. Att man kan tro på någon som har kommer med väldigt bra idéer. Bra, kör! 

 

Nivå tre 

I den tredje nivån uttrycker respondenterna att det finns ett större djup och en relation mellan sig 

själva och sin förebild. På detta sätt lyckas de att skapa en djupare förståelse. Dels hur förebilden 

påverkat dom själva men även vilka effekter deras eget handlande kan få. Genom att analysera 

förebildens påverkan på sig själva har respondenterna kunnat applicera detta på sitt eget 

handlande. 

 

R8 ger en djupinriktning i fenomenet. Förebilden är viktig både för utveckling och 

självförtroende.  

R8: Såklart mycket färgar ju av min första chef som jag hade i det här skråt. Hon tyckte jag var fantastisk 

liksom, väldigt. Hon som gav mig chansen efter nio månader att bli ledare. […] Hon var verkligen 

stöttande och vågade låta mig flyga. […] eller för att hon kände att jag skulle klara mig liksom. men för 

mig var det bra liksom att få flyga fritt. Att hon liksom kände att hon. Hon kollade säkert av mig utan att 

jag kände det. Jag kände att jag fick. hon var väldigt såhär, det här kommer vi fixa, det löser sig, gör 

såhär, tänk såhär. Så henne har jag fortfarande kontakt med. Hon har ju slutat jobba för länge sen. Men 

liksom har ändå en relation, det är väl en av de bättre chefer jag haft. Just det där man fick frihet under 

ansvar, vilket gör att man växer. 

 

Även om analysen som R12 delger oss av fenomenet är enkelt i sin presentation så finns det en 

djupinriktning som ger erfarandet mer substans. Inte bara i att ha en förebild utan även att vara 

en. 

R12: Hitta en bra chef, lyssna på den här chefen som du väljer ut, försök att förstå vad som det är som 

formar honom eller henne och på vilket sätt du kan använda dom sakerna längs med resan, i livet. 

 

Denna kategori genomsyras av uppfattningen om vikten av att både ha och att vara en förebild. 

Som respondenterna beskriver är det dels genom att ha förebilder som en uppfattning för 



   
 

32 
 

omvärlden skapas. Men det är genom att vara en förebild som detta kan förmedlas vidare. Dels 

kan förebilden tillämpas genom imitation, som R5 beskriver det: “Då härmar jag det sättet, om 

jag tyckte det var imponerande eller bra”. En annan metod som kan ses som en vidareutveckling 

av R5s uttalande är den som R12 beskriver på följande sätt; “Hitta en bra chef, lyssna på den här 

chefen som du väljer ut, försök att förstå vad som det är som formar honom eller henne och på 

vilket sätt du kan använda dom sakerna längs med resan, i livet”. Ovanstående citat påvisar att 

respondenterna har olika uppfattningar avseende förebild som fenomen men de flesta påtalar 

ändå om vikten av att ha en förebild i sitt eget lärande samt att vara en förebild för andra. 

 

6.1.5. Utbildning 

Formell eller informell vidarebefordring av information är en viktig del av den konstanta 

lärprocessen. Kunskap som vi som individer tillgodoser oss vidareförmedlar vi på olika sätt. 

Även om våra respondenter har olika sätt att förmedla sina tankar på så är ändå grundtanken den 

samma, att det är viktigt att dela med sig av information och kunskaper.  

 

Nivå ett 

Respondenterna ser sig själva som en lärare gentemot sina medarbetare, detta då de vill lära ut 

och ge kunskap vidare. De svar som innebär har en mindre komplexitet hamnar just där, att det 

är en ensidig relation i denna lärandeprocess. 

 

R4 har en rak, enkel, ytinriktad och okomplex syn på fenomenet. 

R4: Men jag är så här jag vill ju visa att det här går ju att genomföra. Gör man så här fungerar det på ett 

bra sätt. 

 

R6 har ett fokus på lärandets objekt, lärandeakten är ganska okomplex. 

R6: [...] Jag tycker att…ja men jag gillar sån här ghosting. Den här varianten där jag kör en Patrick 

Swayze bakom och knådar krukan tillsammans. 

 

Nivå två 

Nästa nivå av komplexitet har fortfarande en ensidig syn på lärandet, att det är något som de 

förmedlar till sina medarbetare. Däremot finns det ett större djup, då de formulerar fler nyanser 
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av vad denna relation innebär. En av respondenterna problematiserar även lärandet i sin egen 

position. 

  

R4 visar på ett holistiskt förhållningssätt. Att först förskaffa sig själv kunskap och i nästa steg att 

kunna ge vidare till andra är det som skapar större sammanhang. 

R4: [...] Att lära sig själv det är ju stimulerande, att du har din kunskap, du kan ju mycket. Sen att kunna 

lära ut och folk lär sig när du lär ut det är ändå ett bevis på att du har bra kunskaper och att du är duktig på 

att vidareförmedla det. Vilket du ska vara om du är en ledare. Så det är ju egentligen då bevis på att du är 

en bra ledare. 

 

R8 problematiserar detta fenomen på nedslående sätt. Via reflektion har respondenten blivit 

medveten om att det finns brister i både lärande objektet och lärandeakten. 

R8: [...] Dom flesta ställen man börjar på har ju haft ledarskapsutvecklingsprogram och så, och när jag 

kom till företaget för 6 år sen, vet jag att nån sa: ska du inte gå. och ja ba nej men asså, får jag se på 

kurserna vad är det för nånting. Då var det samma som jag gått lite mer ny som chef. Tänk på det här vad 

gäller arbetssättet, hur ska du ha det svåra samtalet och så. Det känner jag att jag redan gjort 14 gånger. 

Där kan jag ändå tycka att många företag har ju ett glapp i liksom, det finns jättebra 

ledarskapsutvecklingsprogram om man kommer ny som chef eller relativt ny liksom. Men just det här 

med förändringsarbete eller som jag har jobbat mycket med på företaget, där har du inte riktigt funnits 

något stöd eller fortbildning, iallafall inte internt liksom. 

 

R6 är av den uppfattningen att kunskap är inget som man håller för sig själv. Genom att delge 

sina kunskaper till andra utvidgas både lärandeobjektet och lärandeakten. 

R6: [...] Eller att sekunden då jag lär mig någonting så lär jag någon annan det också, lite så. Jag går inte 

och håller...jag håller inte på kunskap. Alltså jag lär ju upp, om man ska vara konkret så lär jag upp mina 

kollegor mina arbetsuppgifter. För att dom ska veta hur man gör, inte för att det är deras ansvar att göra 

det. 

 

Nivå tre 

Respondenterna framhåller att det är det ingen som gynnas av att hålla inne med kunskap utan 

det kan ses som ett lärande för tillämpning. Det är bättre att förmedla vidare så att fler får 

vetskap och kan utöka sin kunskapsbank. Respondenterna i denna grupp visar på reflektion kring 

lärandet och sin roll kopplat till detta. 
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R11 har en holistisk syn på lärandet, respondenten ser inte sina egna lärdomar som något som 

ska begränsas till denne utan vill dela detta vidare. R11 kan ses ha gjort en djupinriktning när det 

gäller just detta slags lärande. Respondenten har reflekterat över hur fenomenet är och skapat en 

egen bild som denne agerar efter. 

R11: [...] Det har vart en egen grupp som jobbat med coaching och training, så man får mycket hjälp med 

coaching, till exempel feedbackar, leva här har vi, hur man hjälper nån att gå från nuläge till önskat läge, 

hur man kommunicerar till exempel, mycket öppna frågor och så här. Det är väl det som också har gett 

viss reflektion, hur man är och sådär. 

I: Då det här är nån. Men det här coachgrejerna har du fått? 

R11: Ja det har vi fått. 

I: Men det är nån form av fortbildning inom, kanske inte en rak kurs men 

R11: Nej det är det inte, utan det är mer själv liksom, med min chef då drev på ganska mycket att vi skulle 

liksom. Dom från den gruppen kom, coaching gruppen kom och körde lite sånt här med oss. Nu försöker 

jag få in det lite i min grupp, just den här feedbackdelen och det för det är ju väldigt viktigt att man 

faktiskt kan prata öppet om vissa saker utan att man ser det som kritik, då är det viktigt hur man ger 

feedback. 

 

R7 formulerar en relation mellan lärandets objekt och lärandeakten, där denna är växelvis. R7 

har en djupinriktning där denne väljer att använda lärandets objekt som en utgångspunkt för 

vidare lärande. R7s uttalanden bygger på en bild av att lärande är holistiskt, det är något som inte 

ska delas upp i för små delar då de då förlorar sitt djup. 

I: Så om jag tolkar rätt, att du tänker att teori är jättebra, tillsammans med erfarenhet. Att koppla både 

erfarenhet man får med tiden men även tidigare erfarenhet? 

R7: Ja då får du en annan förståelse liksom. En teori blir då helt plötsligt, du kan omsätta den i praktik 

och tänka såhär, ja, den här situationen hade jag egentligen kunnat hantera såhär. För då hade det gått lite 

bättre. Om jag försökt. Det är väl samma skulle jag vilja påstå. Efter mina högskolestudier har det varit 

otroligt lätt att jobba i grupper, alltså för att man kan relatera till teorier och beteenden, istället för att bara 

agera på känsla liksom. 

 

R3 har ett förhållningssätt som innebär en djupinriktning gällande fenomenet, R3 har skapat en 

egen bild och lägger värderingar som innebär en relevansstruktur, där att lära vidare är det enda 

sätt en människa kan göra en skillnad. I detta uttalandet innebär det att lärandeakten kan vara 

lärandets objekt. 

R3: Att lära vidare? Ja jag tänker att det är det enda avtrycket du gör här i livet tror jag. 
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Lärande kan här ses ha två sidor, dels är det att lära sig själv för den personliga utvecklingen men 

det är även att förmedla vidare information till sin omgivning. Detta är något som våra 

respondenter erfar. Respondent R3 sammanfattar detta fenomen på följande sätt när vi talar om 

att föra vidare kunskap: “Att lära vidare? Ja jag tänker att det är det enda avtrycket du gör här i 

livet tror jag “. Kunskap kan ses ge individen ett ökat medvetande och en insikt i hur omvärlden 

är beskaffad. 

 

6.1.6. Möta krav  

Denna kategori kan beskrivas på följande sätt; ändra beteende eller förvärva kunskap för att nå 

krav. Anledningen till att respondenterna har hamnat i en ledarposition har varierat men en sak 

som de har gemensamt är att det har inneburit ett utökat ansvar och i samband med detta har det 

behövts strategier för att möta de krav som uppstått. 

 

Nivå ett 

Respondenten beskriver hur ett krav har lett till att denne har behövt lära sig något. Låg 

komplexitet, där det finns en enkel orsak och verkan samband. 

 

R5 beskriver fenomenet på ett sätt som är influerat av den naturliga attityden, det är en 

självklarhet att möta krav. Relevansstrukturen är där. 

R5: Anledningen till att jag var tvungen att lära mig det, det var faktiskt att jag jobbade på flera olika 

företag. Jag var affärsområdeschef på ett företag, hade tjugo personer ner mig. Väldigt många 

programmerare. Och så kom man på ett nytt företag där det bara var 3–4 stycken, och det behövdes ett 

jobb där nån kunde programmera, var man bara tvungen att lära sig det och man tyckte att det var kul 

också. 

 

Nivå två 

Kraven som respondenterna har fått på sig har resulterat i reflektion över hur dessa ska nås. 

Komplexiteten på svaren varierar men det finns ett större djup än på första nivån. 

Prestationskraven på respondenterna synliggörs. 

 

R3 gör i detta uttalande en markering mot kraven och vad dessa skulle kunna innebära samt 

formulerar en djupinriktning i fenomenet. 
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R3: Jag har en till styrka där faktiskt för jag ser mig inte som ledare. Jag ser att jag har mycket ansvar 

men jag ser mig som jämlik med alla jag möter. 

 

R8 reflekterar över sin egen roll i sammanhanget, reflektionen berör både R8:s egna självbild 

men även vilka krav som sätts. Det är prestation som är den tydliga relevansstrukturen, prestera 

för att nå kraven. 

R8: Vi kollar med R8, hen kan ju det här. Jag har aldrig fått det för att jag är den här som ibland kan se, 

den där ser man ju, den är en ledare i fotbollsgruppen liksom, det här är nån som folk tyr sig till och den 

här lyssnar man på. Mig har man lyssnat på för att man vet att jag kan, inte för att jag är den jag är. Mer 

utifrån prestation, inte från självkänsla liksom. 

 

På ett enkelt och rakt sätt formulerar R11 en tydlig relevansstruktur som utgår från en hel grupp. 

Kopplingen görs mellan individer och grupp. R11 visar på ett tydligt holistiskt lärande och en 

djupinriktning i ämnet. 

R11: Nej men, jag har ju alltid tänkt såhär: Då kan du sitta med den här göra lite såhär, men enda sättet 

som verkligen funkar är att nån blir sjuk. Så man måste göra det, fast man inte riktigt kan det. Det är lite 

svårt att motivera nån att lära sig nya saker, […]. 

I: Men sjukdom som en lärmetod? 

R11: Ja att man måste. Vill ni ha semester i sommar? Då måste man lära sig det här, annars går det inte. 

Det är lite sådär. Så är det ganska svårt att motivera nån, att vilja lära sig nya saker. 

 

Nivå tre 

Respondenterna visar hög förståelse för att deras positioner innebär utökat ansvar men samtidigt 

sätter de detta i relation till sig själva. Att individen inte alltid tar allt personligt är en viktig 

aspekt. 

R1 talar om att denne blivit tilldelad rollen från högre chefer och att det känns positivt men att 

ansvarsbiten blivit lite omvälvande då förutsättningar för att sköta sin uppgift inte har getts på ett 

bra sätt. Reflektionen över ansvaret berör såväl den egna rollen, men även ur en annan persons 

synvinkel. 

 

R1 skapar en egen bild av vad dessa krav innebär för hen, en relevansstruktur, detta är en tydlig 

djupinriktning gällande just krav på respondenten som ledare. R1 problematiserar sin egen 

situation i relation till en helhet, där dennes chef och de krav denne har ställs gentemot 
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förutsättningarna som finns. R1s uttalande utforskar helheten, en ansats för att försöka få ett 

holistiskt lärande. 

R1: Min chef har ju varit på mig ganska hårt. Ställt väldigt höga krav. Och det har varit svårt för mig att ta 

min roll. Men när man inte har fått rätt förutsättningar för sin roll så är det ju svårt att leverera till den 

nivå hen vill att jag ska göra. 

 

R8 beskriver hur de krav som finns i och med har format hen. Kraven är tydligt något som har 

påverkat R8 väldigt mycket. R8 uttrycker en form av social utfrysning som en av de 

relevansstrukturer som finns i ledarskapet. R8 har fått denna bild genom en djupinriktning i 

fenomenet, där dennes tidigare erfaranden och uppfattningar skapar ett holistiskt lärande. 

R8: I och med en viss struktur kommer ett visst ansvar, för att visa liksom hur man bör vara som. Vara en 

förebild på något sätt, att såhär hanterar vi frågor här, både på gott och ont. När jag jobbade på mack 

kunde man, glida runt och va polare med alla. Det kan man inte när man jobbar som jag gör idag. Man 

blir ju på nått vis lite mer ensam, då kan jag ju inte liksom babbla hittan och dittan, både att du inte ska 

det av sekretess, men också ibland vill man ju så gärna berätta för den att det här hörde jag liksom. Men 

det är oftast bara och. Så lite mer ensam har man blivit, på gott och ont. 

I: På vilka sätt gott och vilka sätt ont? 

R8: Ont asså, du har ju inte riktigt vänner på jobbet liksom. Som man kanske hade när man var, när man 

jobba där. Umgås privat, hänga göra saker liksom. Du har ju fortfarande din arbetskostym på dig, fast du 

gör något privat. 

 

Krav eller med andra ord, nya förutsättningar och förändring, är något som respondenterna 

uppfattar kan innebära möjligheter för lärande. En av de röda trådar som finns i denna kategori är 

lärande som inte är kopplat till positiva känslor eller värden. R8 beskriver det till och med som 

att det kan leda till ett visst mått av utanförskap; “Ont asså, du har ju inte riktigt vänner på 

jobbet liksom. Som man kanske hade när man var, när man jobba där. Umgås privat, hänga 

göra saker liksom. Du har ju fortfarande din arbetskostym på dig, fast du gör något privat.” 

Krav är något som kan direkt kopplas till relevansstrukturer, vad respondenterna erfar att en 

situation kräver. 

 

7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi diskutera studiens resultat och metod i jämförelse med såväl tidigare 

forskning som  
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7.1. Resultatdiskussion 

Initialt hade vi en tanke om att denna studie skulle göras på ett och samma företag och att vi där 

skulle hitta ledare i olika positioner men detta gick i stöpet då vi fick avslag på vår förfrågan. 

Dock är vi i efterhand positiva till detta avslag. Vi har lyckats få till en bättre variation i både 

ålder, kön, erfarenhet, bransch och positioner, något som inte hade varit lika troligt om vi 

fullföljt vår ursprungsidé. Troligen hade vi heller inte fått lika samma variation i våra intervjuer 

och dess resultat vilket inte hade skapat ett lika brett utfallsrum. 

 

Respondenterna i studien beskriver lärandet som en naturlig process i sitt arbete och vardag. 

Erfarenheter och reflektion är några av de viktigaste förutsättningarna för lärande enligt 

respondenterna. Erfarenheter blir en kunskapsbank som ledarna bygger vidare på. Reflektionerna 

blir ett sätt att omvandla dessa erfarenheter till kunskap. Det vill säga att reflektionen besvarar en 

aspekt av frågan hur ledare lär sig, de bearbetar den information de fått och gör denna till en del 

av vad fenomenografin kallar teman. Men även erfarenheter motsvarar en stor aspekt, den som är 

kopplad till den naturliga attityden, den ackumulativa kunskapen som samlas blir ett för-givet-

tagande som individen baserar vidare uppfattningar på. Kommunikation är något som 

respondenterna även lyfter fram som en metod och förutsättning för lärande. Respondenterna 

framhäver att kommunikation är viktigt för att föra vidare kunskap och information. Utbildning 

som aspekt av fenomenet lärande går hand i hand med kommunikation, men utbildning 

representerar här en organiserat lärande, med tydliga mål. Utbildning är något som ledarna ser 

som en bra metod för lärande. Att ha och att vara en förebild är en väldigt intressant aspekt som 

respondenterna formulerar, genom att dra lärdom av egna erfarenheter och förmedla dessa vidare 

skapas en konstant lärprocess. Sista aspekten som ledarna tar upp är att möta krav. Något som är 

intressant då detta inte alls går ihop med dom andra men utforskar en yttre kraft på individernas 

egna lärande, en kraft som individerna inte kan styra. Att respondenternas uttalanden lägger 

denna som den lägsta i hierarkin är otroligt intressant, de kanske inte vill koppla ihop sitt eget 

lärande eller sig som individ i förändring med andra människors krav. Denna uppfattning kan 

finnas som en underliggande uppfattning i samhället, fokuset är på individen. 

 

Det finns skillnader hos respondenterna på kvaliteten i deras uttalanden, där vi kan se att de som 

har ett mer reflekterat förhållningssätt kan förklara och beskriva sitt lärande på ett djupare plan. 

Denna skillnad kan också innebära att de som reflekterar mer har ett större lärande, då de genom 

sin formulering av vad de lärt sig även kunnat identifiera hur de lärt sig. Detta kan innebära att 

reflektion är direkt kopplat till ett större lärande hos ledare. De respondenterna med mest uttalad 

reflektion uttrycker ett större lärande. 

 



   
 

39 
 

7.2. Resultatet i relation till tidigare forskning 

Fenomenet som Atkinson (2018) belyser är något som även våra respondenter redogör för. Det 

finns inte alltid tid för lärande även om tid är det som ger de bästa förutsättningarna. Den 

dagliga, ständiga såsom Atkinsson formulerar, reflektionen är något som genomsyrar många av 

de uttalanden som finns på nivå två och tre gällande reflektioner. Tid för reflektion är kanske 

något som inte ska schemaläggas utan att det istället ska kunna finnas utrymme i det vardagliga 

arbetet. 

 

Det går att se flera aspekter som går att koppla till den tidigare forskningen, hur de tre kategorier 

vi delat upp tidigare forskningen i Identitet, Inkludering och Tydlighet, genomsyrar även 

respondenternas uttalanden. En stor del av såväl reflektionerna och erfarenheterna går att koppla 

direkt till identitetsskapandet hos ledarna. Inkludering kan ses i många situationer, där ledarna 

förklarar hur de försöker få medarbetare delaktiga i sitt lärande, eller för att skapa situationer där 

deras medarbetare lär sig. Tydlighet kan kopplas direkt till kommunikationen, där det finns en 

stark koppling till det sociala, att ledarna tror på en tydlighet i sin kommunikation och sin sociala 

roll. 

 

7.3. Resultatet i relation till fenomenografin 

Då studiens syfte var att studera och kartlägga ledares erfarenheter av det egna lärandet har det 

varit fördelaktigt att använda oss av fenomenografin både som metod och analysverktyg, 

eftersom fokus ligger på erfarande och uppfattning. I vårt resultat har vi kunnat finna flera olika 

aspekter som knyter an till detta.  

 

Eftersom studien har syftat att få tag i respondenternas uppfattningar om fenomenet lärande så 

var intervjuer den givna metoden. I intervjuerna har respondenterna haft på en öppenhet och 

variation i sina svar som har visat på både en ytinriktning såväl som en djupinriktning. I vissa fall 

har det även uppstått en variation från ytinriktning till djupinriktning under samtalets gång, detta 

skulle kunna ses som en trolig effekt av att respondenterna inte tidigare reflekterar över sin roll 

på ett holistiskt plan. I resultatet har vi fått fram att det finns variation i hur individen själv ser på 

fenomenet lärande men även i relation till andra. Detta samtidigt som det finns många 

gemensamma nämnare mellan våra respondenter. Att det finns likheter och skillnader är något 

som har varit en grundförutsättning för vårt fenomenografiska perspektiv. Genom att redovisa 

resultatet med hjälp av beskrivningskategorier som delats in hieratiskt både på kategorinivå samt 

även inom respektive kategori har vi på ett överskådligt sätt kunnat redogöra för de sätt som 

ledare beskriver sina erfaranden av fenomenet lärande på. Något som vi även kunnat se är att det 

finns en tydlig koppling mellan reflektion och ett högre lärande. Flera av respondenterna talar 

om att reflektion är en förutsättning för att de skall kunna sköta sina åtaganden. Reflektion är det 

som skiljer de som har en högre förståelse gentemot de som har en lägre i denna studie. De som 
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tänker på sitt lärande och reflekterar över detta, lär sig i sin tur bättre och får en bättre grund för 

att fortsätta lära sig. Vad det är som skiljer individer åt i själva lärprocessen är inget som vi har 

kunnat utläsa i denna studie, istället har fokus varit att finna på skillnader och gemensamma 

nämnare i individerna uppfattningar. 

 

7.4. Metoddiskussion 

7.4.1. Fenomenografins idé 

I fenomenografin är själva utgångspunkten att människor kan uppfatta händelser och upplevelser 

på olika sätt. Detta är utgångspunkten för hela studien, då den ämnar undersöka ledares 

uppfattningar kring aktuella fenomen. Fenomenografins tillvägagångssätt har genomsyrat 

samtliga delar av studien, intervjuguiden har formulerats med stöd av Staffan Larssons Kvalitativ 

analys – exemplet fenomenografi (1986). Intervjuerna var semistrukturerade och vi som 

intervjuare var delvis ledande, så att intervjuerna behandlade det fenomen vi eftersträvade. I 

analysarbetet användes den fenomenografiska modellen med beskrivningskategorier och även 

analysbegrepp kopplade till fenomenografin. Den hierarkiska indelningen av uttalanden där 

uttalanden har en skillnad på kvalité och logisk röd tråd har genomsyrat samtliga delar av 

analysen. Samt samarbetet där vi har vågat ifrågasätta varandra, arbetat metodiskt för att få fram 

unika kategorier och aspekter av fenomenet lärande hos ledare. 

 

7.4.2. Intervjuguide 

Vid skapandet av intervjuguide, utgick vi från Staffan Larssons (1986) fenomenografiska 

“Löjliga frågor”, frågor som känns ytliga och ibland simpla för att få fram svar om 

intervjupersonens egna uppfattningar istället för slentriansvar. Styrkan med vår intervjuguide har 

varit att vi har kunnat hålla oss till våra förutbestämda teman men att vi har kunnat ha friheten att 

möta upp respondenterna i deras svar och utifrån det ställa bra följdfrågor för att få mer utförliga 

beskrivningar. 

 

Under arbetets gång har vi kontinuerligt kunna se över intervjuguiden och i slutändan ställt mer 

frågor utifrån våra teman i kombination med vår initiala forskningsfråga och endast ha 

intervjuguiden som stöd. Detta har visat sig generera mer avslappnade intervjuer och ett större 

spelrum för våra respondenter. 
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7.4.3. Intervjuerna 

I vår studie har vi intervjuat 12 stycken respondenter och detta är utan någon form av bortfall. 

Vid överenskommelse av plats för intervjun var det upp till respondenten själv att bestämma. 

Detta resulterade i att mötesplatser på arbetsplatser så väl som neutrala platser användes, detta 

för att möta respondentens önskemål. Något som generera den trygghet som är viktig för ett bra 

klimat för intervjun.  

 

Genom att använda oss av det fenomenografiska tillvägagångssättet, vilket innebär att det är 

fördel att upprepa samma fråga flera gånger men på olika sätt, lyckades vi få resultat som vi 

innan inte hade räknat med. Det uppstår en skillnad mellan en fråga ställd tidigt i intervjun och 

en som är upprepad vid ett senare tillfälle. Respondenten har under samtalet hunnit delge mer 

erfarenheter, uppfattningar och reflektioner vilket gör att svaret på frågan utvecklats mellan de 

två frågetillfällena. Skillnader som är viktiga för vår studie.  

 

Att använda sig av okonventionella frågor kopplade till temat, kan vara ett konstgrepp som går 

att använda för att få de intervjuade att prata om det specifika temat och visa på vilka 

underliggande uppfattningar de har (Larsson, 1986). Med okonventionella frågor hamnar inte det 

självklara fokuset på temat utan istället är det den intervjuade som väljer hur den svarar. Målet 

med att ha denna semistrukturerade form är att ge respondenterna möjlighet att reflektera på 

samma frågor. Individuella intervjuer med respektive ledare är det som vi ansett vara lämpligt.  

 

Något som var viktigt att tänka på var att noga förbered inför intervjun, detta för att få högre 

kvalitet på det material som producerades (Kvale & Brinkman, 2015). Rollen som intervjuare 

innebär en maktposition och det är därför viktigt att försöka att skapa en så bra känsla av 

jämlikhet och trygghet som möjligt. Detta kan dock vara svårt men det är en förutsättning för att 

få ett mer avslappnat, produktivt och därmed ett mer givande samtal (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). 

 

Då en av våra respondenter önskade få intervjuguiden i förväg för att kunna förbereda sig mötte 

vi upp till detta önskemål. Vi fick dock tillbaka frågorna med nedskrivna svar via mail. Dessa 

svar lästes aldrig utan respondenten informerades om att en personlig intervju var det som 

eftersöktes och tid bokades in. Vid intervjutillfället utnyttjades situationen på så sätt att endast ett 

fåtal av de förberedda frågorna ställdes. Detta resulterade i nya tankar och vinklingar. Detta 

ledde till att respondenten tvingades att tänka till och inte förlita sig på redan angivna svar. En 

reflektion från respondenten var att tidigare angivna svar inte kändes helt korrekta vilket 

resulterade i att tidigare uppfattning korrigerades. Visserligen skulle detta kunna ses som att det 
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ges möjlighet att göra fler tolkningar av denna respondent, men då de skriftliga svaren inte lästes 

innan fanns det ingen förförståelse vid intervjutillfället. 

 

En av intervjuerna gjordes via videolänk då respondenten fanns på annan ort. Detta 

tillvägagångssätt hade både sina för- och nackdelar. Fördelen var att vi kunde få till ännu en 

intervju även om avståndet var ett hinder. Nackdelen var att intervjun upplevdes som opersonlig 

då den enda kontakten individerna har är genom rösten. Avsaknaden av att kunna se 

ansiktsuttryck och kroppsspråk kan dels skapa en otrygghet hos båda parter samtidigt som det 

kan göra att respondenten inte känner sig lika utlämnad och kan därför ge mer öppna svar. Dock 

var detta inte en intervjuform som passade oss men det var ändå en bra erfarenhet att ha provat 

på.  

 

7.4.4. Transkribering 

Det viktiga för denna studie har varit hur respondenterna har beskrivit sina erfarenheter av de 

teman som är uppsatta. Därav har vi vid transkriptionstillfället valt att hålla oss till en 

bastranskription (Norrby, 2014). Fördelen med att använda denna metod i vår studie är att vi 

endast är ute efter respondenternas förmedlade uppfattningar och erfarande. Därav läggs inte 

vikten på detaljuttal, pauser eller känslor utan att istället skapa en överblick över datainsamlingen 

som gjorts (a.a.). Genom att arbeta på detta sätt har det gjort att texten har blivit mer lättarbetad 

vid analysen, detta då vi valt att bortse från att införa symboler och tecken som endast skulle 

komplicera arbetet framöver. Transkriptionen resulterade i totalt 134 sidor, storlek 12 i Times 

New Roman, enkelt radavstånd och totalt 78 984 ord. 

 

7.4.5. Samstämmighet 

Att vi har varit två som har arbetet på denna studie har upplevts som en styrka. Vi har med fördel 

kunnat tillämpa det som Dahlgren & Johansson (2015) beskriver som negotiated consensus eller 

förhandlad samstämmighet. Detta har bland annat inneburit att båda har närvarat vid 

intervjuerna. En fördel med detta samt en förstärkning av de etiska aspekterna har varit att den 

som bokat intervjun har suttit med som bisittare, detta då denne har haft en personlig koppling 

till respondenten. I samband med att detta tillvägagångssätt har upprätthållits för att kunna 

bibehålla god forskningssed har det även gett oss möjlighet att kunna ge varandra feedback efter 

varje avslutat intervjutillfälle. Detta genom att vi haft möjlighet att komma med positiva aspekter 

och eventuella förbättringsområden. Vidare har analys av intervjun kunnat påbörjats redan efter 

avslutad intervju och i takt med att intervjuerna har ökat har analysen kunnat utökats och 

jämförelse kunnat göras kontinuerligt. Detta har underlättat vid den slutliga analysen. 
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Efter genomförda intervjuer har vi kunnat göra en gemensam reflektion över intervjun i helhet 

vilket har underlättat efterkommande arbete vid kategoriseringen. Genom att först individuellt gå 

igenom sina intervjuer och få fram kategorier kunde anteckningarna jämföras. Vidare 

bearbetades detta i omgångar innan det resulterade i de utvalda kategorierna som blev 

framträdande. Även detta enligt det som kallas negotiated consensus. 

 

7.4.6. Kategorisering 

Vid kategoriseringen gjordes flertalet genomgångar av genomförda intervjuer och ett tiotal ord 

togs upp som framträdande. De kategorier som framkommit har varit under ständig diskussion 

under såväl intervjuarbetet som tiden transkriberingarna gjordes. Inom den fenomenografiska 

traditionen har de som forskat kommit fram till att det endast blir mellan fem till sju stycken 

kategorier ifall detta arbete görs ordentligt. Vår kategorisering resulterade i de sex kategorier 

som det görs vidare redogörelse av under resultatdelen. Kategoriseringen gick stegvis, där varje 

grupp i slutändan var unik. De kategorier som hade uttalanden som fanns i flera slogs ihop. 

Denna del av kategoriseringen var tidskrävande, samtal kring intervjuerna och texterna är något 

som har behövts. För att diskussionerna ska ha varit givande har det krävts tid, tid för reflektion 

mellan samtalen, tid att ha samtalen och tid att läsa igenom materialet. För att få så mycket tid 

som möjligt för detta, har vi försökt att göra dessa samtal till en given del i arbetet, så att vid 

varje tillfälle vi träffats har vi diskuterat just detta. 

 

8. Slutsats 

Respondenterna beskriver sitt lärande på liknande sätt, där erfarenhetsbaserat lärande och 

reflektion kring detta är de mest framstående aspekterna av deras lärande. De ledare med en 

större uttalad reflektion uttrycker även ett ökat lärande.  

 

9. Fortsatt forskning 

Något som framkommit under vår studie är att respondenterna erfar att det finns ett glapp i hur 

vidareutbildning för ledare sker. Detta speciellt om rekrytering görs internt.  

 

Vidare forskning kan undersöka ledares uppfattningar kring vilka behov dessa har av stöd i sin 

roll, något vi inte berört alls. Dessa formulerade behov skulle i kombination med den studie vi 

har utfört stå till grund för kommande utbildningar eller fortbildningar för aktiva ledare i 

arbetslivet.   
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BILAGOR 

Bilaga 1  

Missivbrev 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hej 

Vi är två studenter vid Mälardalens högskola som i vårt examensarbete i pedagogik fokusera på 

ledares erfarenheter av lärande.  

Syftet med vår studie är att närmare studera, kategorisera och kartlägga hur ledare uppfattar det 

egna lärandet kopplat till förändringar i arbetet och i sin yrkesroll. Underlaget till detta kommer 

ur en intervju där dina erfarenheter och tankar kring detta behandlas. 

Vi önskar att genomföra en intervju med dig och den tid som beräknas att tas i anspråk är ca 45 

min till en timme. Intervjuerna kommer att spelas in och det är du som bestämmer tid och plats 

för intervjun. Deltagandet är givetvis frivilligt och du är helt fri att när som helst avbryta utan 

uttalad anledning. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att ditt namn, 

arbetsplats och annan information som kan identifiera dig kommer kodas bort när intervjun 

transkriberas från tal till text. 

När undersökningen är färdig kommer den publiceras på DiVA (www.diva-portal.org). Vilket är 

ett digitalt arkiv för vetenskapliga artiklar. Vill ni ta del av det färdiga arbetet sök där eller 

kontakta oss. 

Vid eventuella frågor, kontakta gärna oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Ljungqvist & Simon Lindblom 

Kontaktuppgifter 

Maria Ljungqvist mlt16006@student.mdh.se 

Tele: 073-642 17 09 

 

Simon Lindblom san16028@student.mdh.se 

Tele: 070-053 50 99 

 

Kontaktuppgifter till ansvarig handledare 

Dan Tedenljung, lektor i pedagogik, dan.tedenljung@mdh.se 

Tele: 016-15 32 08 

  

http://www.diva-portal.org/
mailto:mlt16006@student.mdh.se
mailto:san16028@student.mdh.se
mailto:dan.tedenljung@mdh.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Intervjun beräknas ta 45–60 minuter och kommer att behandla ledares uppfattningar om det egna 

lärandet. 

Du har rätt att när som helst avbryta intervjun utan förbehållen anledning. Dina uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt. 

Efter genomförd intervju och bearbetning av data finns möjlighet att se utskriften av intervjun, 

transkriberingen samt att läsa den färdiga rapporten.  

Bakgrundsfrågor 

• Ålder 

• Arbetslivserfarenhet 

• År som ledare 

• Beskriv ditt arbete idag 
Tema 1: Utbildning 

Vad har du för utbildning? 

Var är din ledarskapsutbildning? 

Hur ser fortbildningen ut på din arbetsplats? Vad är roligast? Är det frivilligt eller tvingande? 

Tema 2: Lärande 

I vilka situationer har du lärt dig mest om att vara en ledare? Kan du berätta om någon specifik 

erfarenhet? 

Hur skulle du lära dina medarbetare ett bra ledarskap? 

En person har läst alla böcker i världen att vara en ledare, varenda en. Den andre har ärvt 

familjeföretaget som ägts i generationer. Vem är bäst ledare? Varför? 

Hur tror du en person kan lära sig att leda? 

Tema 3: Självbild 

Beskriv hur det är att vara en ledare? Hur såg du på det du innan du blev det i jämförelse med 

hur ser du på det nu? 

Om du beskriver dig själv som ledare med tre ord, vilka skulle det vara? Motivera ditt val 

Om du beskriver dig själv som person med tre ord, vilka skulle det vara? Motivera ditt val 

Hur skulle dina medarbetare beskriva dig? Motivera ditt val 

Vart ser du dig själv om 5 år? 

Tema 4: Ledarskap som handling 

Du är på ett julbord, köket har beställt för lite köttbullar, gruppen älskar köttbullar, vad gör du? 

Vilka problem är roligast att lösa? 

Vilka problem ger mest utmaning tycker du? 

Hur löser du problem? Vilka är dina styrkor och svagheter? 

När senast mötte du ett problem du inte kunna lösa? Hittade du en lösning? Hur? 

Har du något trix i rockärmen, för att kunna lösa problem? 

Tema 5: Reflektion 

Brukar du tänka tillbaka på dina tidigare erfarenheter? Är det någon erfarenhet som varit mer 

betydelsefull än någon annan? 

Hur viktigt är reflektion för dig? 
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Hur skapar du möjlighet för egen reflektion? 

När märkte du senast att ditt ledarskap funkade? Hur då? Varför då? 

Tema 6: Förändringar i och med ledarskap 

Hur skulle du säga att du har förändrats från att du blev ledare? Positivt och negativt 

Vad skulle du för (antal år sedan du blev ledare) säga är största skillnaden på dig då och nu? 

Hur har du förändrats sedan du fick det här jobbet/uppdraget? 

 


