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Syftet med rapporten var att beskriva effekter av ett 
ledarutvecklingsprogram där målet var att utveckla ett mer ansvarstagande 
ledarskap för att kunna möta framtidens krav. Frågeställningar riktades mot 
vilken effekt programmet hade haft på genomförande av komplexa uppdrag, 
på enhetens innovativa klimat och på chefens personliga utveckling. En 
mixad design valdes. Nio deltagare som fullföljt programmet intervjuades 
och 192 av deras underställda besvarade en enkät. Resultatet visar att alla 
chefer som fullföljde programmet utvecklades personligt men det är inte helt 
säkert att deltagarna har utvecklat de kompetenser som krävs för att bli mer 
ansvarstagande chefer. För att lyckas med organisations- och 
ledarutveckling måste både chefer och medarbetare få tid för aktivt lärande 
och det kan nås genom produktionsplanering så att en större del av arbetet är 
standardiserat. Dessutom måste programmets utbildningsplan följas och all 
ledning i organisationen vara positiva och engagerade i såväl ledarskap som 
förbättringsarbete.  
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Inledning 

Landstinget Västmanland befinner sig i en långsiktig utvecklingsfas med inriktning och vision 
som en mer kunskaps- och processtyrd organisation (Landstinget Västmanland, 2010a). I linje 
med detta har landstingsdirektören gett organisationens enhet för kompetensutveckling, 
Lärcentrum, i uppdrag att bland annat genomföra utbildningsinsatser för chefer.  Fem 
program för chefer genomfördes under 2010 och bland dessa fanns ett nytt 
ledarutvecklingsprogram ”Lära genom att göra”, en utbildning som genomfördes för första 
gången (Landstinget Västmanland, 2010b). Koncernledning har gett författaren uppdraget att 
utvärdera detta program i syfte att försöka beskriva effekterna av genomfört 
utbildningsprogram och vad i programmet som har bidragit till eventuella effekter. 

   Samtidigt som Landstinget Västmanland planerar och genomför utveckling ska konkreta 
kriser som pandemi, stora kostnadsbesparingar och snabba förändringar hanteras. Landstinget 
Västmanland behöver bli bättre på att göra rätt från början, prioritera hälsovinster och större 
mervärde för patient och medborgare och dessutom vara kostnadseffektivt. Den nationella 
strategin för hälso- och sjukvård bygger på föreskriften ”God Vård – om ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården” som innebär att vården ska vara 
patientsäker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv och ges i rimlig tid 
(Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen (2009) skriver i en rapport att ”kunskapsstyrning 
inom hälso- och sjukvården innebär att val och beslut i alla delar av systemet baseras på 
rekommendationer som utarbetats utifrån bästa tillgängliga medicinsk kunskap”. I den 
rapporten kom det fram att många tycker att kunskapsstyrning och implementering handlar 
mer om ledarskap än om kunskap (Socialstyrelsen, 2009). Detta ställer stora krav på förmågan 
att fatta beslut utifrån bästa tillgängliga kunskap på alla nivåer i organisationen.  En utredning 
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genomförd av Landstinget Västmanland (2009) med syftet att ge förslag till kunskapsstyrning 
i landstinget visade att det finns bristande kunskaper i evidensbaserad medicin hos operativa 
chefer, att tillgången till vårdprogram och lokala instruktioner är begränsad och att det finns 
brister i mottagande och spridning av ny medicinsk kunskap. I en organisation styrd utifrån 
kunskap sker en kontinuerlig utveckling och ständig förbättring och med det ett kontinuerligt 
lärande. I en lärande organisation är det individerna som lär och ledningens och ledarens 
uppgift är att skapa engagemang bland medarbetarna (Jacobsen, 2005).  Koncernledningen 
har presenterat en inriktning för ledarutveckling som kan stimulera och stödja chefer att möta 
framtidens krav, Ledarutvecklingsprogrammet ”Lära genom att göra” (Landstinget 
Västmanland, 2010b). 
   Många organisationer är idag tvingade till effektivisering och den offentliga sektorn är 
särskilt drabbad då den finansieras med skattemedel, det vill säga ju sämre konjunktur desto 
lägre skatteintäkter och därmed begränsat med resurser att fördela till ett samtidigt ökande 
vårdbehov. Samtidigt ställs det krav på kvalité och patientsäkerhet, på god arbetsmiljö och 
hög kompetens. Skagert et al. (2004) beskriver hur handlingsutrymmet för sjukvårdens chefer 
påverkas dels av lagar och föreskrifter och dels av den politiska styrningen som idag kräver 
att chefer skall klara mer med mindre resurser i en organisation med bristande styrning och 
samordning och samtidigt vara lojal i beslut och genomförande. Chefen är också belastad av 
medarbetarnas frustration, av bristande kompetens hos medarbetare och svårigheten att vara 
tillgänglig. Till det ställs krav på att chefen skall delta i mycket och att antalet anställda är 
högt. 

När den offentliga vårdorganisationen bantas förändras hierarkierna och karriärvägarna 
(Johansson, 2000). Werkö (2003) menar att läkarna inte längre kan vara ”herren på täppan” 
utan att ett lagarbete krävs för en effektiv och säker vård med hög kvalité. Ett arbetslag eller 
team är ofta en grupp medarbetare med en ledare, formell eller informell, som med en klart 
uppgift kan fungera bra. Men i en grupp, lag eller team finns det också risk för ett destruktivt 
tänkande, depressivitet eller omnipotens (Granström, 2006). Att tänka på är också att 
medarbetare i kunskapsstyrda organisationer har stor handlingsfrihet och ofta arbetar på 
avstånd från sina chefer (Ekman, 2003). De karakteriseras av att ha arbetet som ett kall, de 
behöver vara autonoma men samtidigt kunna finna tillhörighet med kollegor (Correia de 
Sousa & van Dierendonck 2010). Vid reducering av antalet anställda minskar andelen 
kvalificerade tjänster utan att mängden kvalificerat arbete förändras (Le Grand, Szulkin, 
Thålin, 2002). Konsekvensen blir att kraven höjs på individen och till exempel både 
sjuksköterskan och läkaren måste göra mer än sina tidigare ordinarie arbetsuppgifter. Krav 
och kontroll på arbetet kommer i obalans och kan leda till stress (Karasek & Theorell, 1990). 
För att kunna möta och hantera detta ställs krav på ledarskapsutvecklingen i organisationen.  

 

Ledarskapsutveckling inför framtiden  

Leskiw och Singh (2007) menar att ledarskapsutveckling behövs för att skapa en försäkran 
att organisationen har det ledarskap den behöver. Har organisationen kompetenta ledare kan 
den utveckla konkurrens genom att erbjuda en god och säker vård. Det innebär att 
organisationen måste utvecklas genom ständiga förbättringar och följa med i forskning och 
utveckling. Organisationen behöver chefer och ledare som kan bygga strategier för att möta 
de snabba förändringar som sker. Att öka teamarbetet i organisationen leder till att 
förbättringsarbetet går fortare och blir bättre och forskning har visat att det är bättre 
utveckling i team än i den massproduktion som fortfarande förekommer inom vården (Leskiw 
& Singh, 2007). Det betyder att organisationen behöver chefer som kan sätta samma och leda 
team. Ledarutvecklingen ska vara länkad till organisationens strategier och den som utses att 
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delta i ett ledarutvecklingsprogram bör ha möjlighet att avancera till en mer kritisk position 
och till en högre nivå av ansvar (Leskiw & Singh, 2007).  Palmberg (2006) har identifierat 
vilka faktorer hos individer och verksamhet som leder till framsteg när det gäller vård, 
medarbetarnöjdhet, ständiga förbättringar och ekonomi. Kunskap om vilka faktorer en 
effektiv ledare ska besitta kan vara till stöd vid urvalet av medarbetare som ska erbjudas plats 
i ledarutvecklingsprogram. Organisationen måste ha en infrastruktur och kultur där högre 
chefer tillåter och supportar ledarutveckling (Leskiw & Singh, 2007). 

Traditionellt handlar ledarutveckling om att öka individuella färdigheter men idag 
fokuserar ledarutveckling mer på socialt kapital baserat på relationer, tillit och respekt 
(Edmonstone, 2011).  En socialteoretisk modell presenteras av Leskiw och Singh (2007) där 
medarbetare har rätt att fatta beslut, där det finns en multidimensionell organisation minskar 
behovet av omorganisering, där medarbetaren är delaktig i planeringen och där det finns 
system för beslutsstöd som underlättar lärande och anpassning. Med delat ansvar och att 
medarbetaren har frihet att fatta beslut menas också att medarbetaren ansvarar för sin 
utveckling och förväntas applicera sitt lärande i arbetet. Chefen supportar och ger feedback 
(Leskiw & Singh, 2007). Uppmuntran och stöd är viktigt för ökad tillfredsställelse hos 
medarbetare i vården och som i sin tur leder till bättre vård (Robbins & Davidhizar, 2007). 
Om organisationen inte väljer att utveckla chefer och ledare kan det finnas en risk att chefer 
ignorerar externa hot om de kan referera till tidigare ”bra” strategier, även om de strategierna 
inte passar idag. Dessa chefer kan också tro att de inte har något att lära från konkurrenter och 
det kan innebära att organisationen stannar upp i utveckling (Yulk, 2008). 
Ledarskapsutveckling kan vara nyckeln till den kunskaps- och processtyrda organisation som 
Landstinget strävar efter att bli. Exempel på en processtyrd organisation  visas i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Exempel på en process- och kunskapsstyrd organisation där patientens väg genom vården 
skall vara värdeskapande för patienten och effektiv för organisationen. De gränsöverskridande 
passagerna är de mest kritiska.  
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En kunskaps- och processtyrd organisation - En lärande organisation 

Leskiw och Singh (2007) menar att den bästa ledarskapsutvecklingen innebär att utveckla 
en lärande organisation. Att utveckla och implementera lärande system som formell träning 
och lära genom att göra ökar möjligheten till nytt lärande. En del lärs bäst genom traditionellt 
lärande men komplexa färdigheter behöver bli en del av identiteten för att vara hållbar över 
tid.  

Den offentliga vården är en utpräglad kunskapsorganisation och bör därmed vara en 
lärande organisation. Enligt Lennerlöf (2002)  är organisationen lärande om det finns en plan 
för kompetensutveckling, att kompetensutveckling sker i det vardagliga arbetet och att de 
anställda deltar i utbildningar av olika slag. Det finns dock både möjligheter och hot för en 
lärande organisation. Björkman (2002) menar att ett hot är att Taylor´s lära och principer från 
början av 1900-talet lever kvar än idag. Till taylorismen hör modellinlärning och 
faktabaserade, detaljerade modeller över arbetsprocessen. Cheferna ska vara högt utbildade i 
branschen, arbetsuppgifterna ska vara hårt styrda genom ledningssystem och 
kompetensutveckling ska ske genom en speciell utvecklingsavdelning. Processerna ska bygga 
på kvalitetsvärden som uppnås genom systematiska arbetssätt som utvecklats från tidsstudier 
och arbete med kvalitetsbrister. Björkman (2002) menar att ”taylorismen” starkt lever kvar 
inom den offentliga sjukvården. 

Lennerlöf (2002) menar också att ett annat hot är om organisationen inte vidtar andra 
åtgärder än neddragningar av personal vid minskade resurser, så kallad downsizing, kan 
konsekvenserna bli långvariga och negativa. Alla resurser läggs på löpande produktion och 
detta motverkar utveckling och leder till bristande vårdkvalité. Risken finns att detta leder till 
passivitet, försämrad problemlösningsförmåga och upplevelse av hjälplöshet hos 
medarbetarna. Rightsizing däremot, betyder att anpassa bemanningen fortlöpande. Att genom 
en dynamisk process kunna förutse personalbehovet och ha en balans mellan över- och 
underbemanning så att utveckling, lärande och ständiga förbättringar kan fortgå.  

Ellström (2002) beskriver att det finns en stark koppling mellan arbete och lärande. Ett 
effektivt arbete innebär inte bara att producera utan också att utveckla. För ökad kvalité 
förordas ett kreativt och utvecklande lärande som uppnås genom reflektion och ifrågasättande. 
Ett bemästringslärande där medarbetaren lär sig arbetssätt och rutiner som redan finns och 
som innebär mindre fel och snabbare produktion krävs dock för att få tid över till reflektion, 
ifrågasättande och nyskapande. 

Berson et al. (2006) menar att chefen har en central roll i organisationens lärande på flera 
olika sätt. För det första så ska chefen stå för innehållet i uppdraget och kunna kommunicera 
det, kunna visa vägen. För det andra är chefen ansvarig för lärandet mellan grupper och nivåer 
i organisationen, chefen ska kunna sätta samman team och arbetsgrupper och chefen ska stå 
för de grundläggande värderingar som finns i organisationen. Chefen ska också kunna se och 
syften och behov på olika nivåer. Genom medverka till lärandeprocessen i organisationen 
stöder chefen samverkan över gränserna. Och för det tredje är chefen viktig för att integrera 
ny kunskap i policys och riktlinjer. Chefen är nästan som en lärare och effektiva chefer är bra 
lärare. Därför har chefer och deras förmåga att verka över gränserna en central roll i en 
lärande organisation. En chef som inte kan guida och stödja ett lärande utan kanske reagerar 
med rädsla och undvikande kan i stället försvåra utveckling i organisationen. Lagrosen, 
Bäckström, & Lagrosen (2007) visar att arbete med ständiga förbättringar där medarbetarna är 
delaktiga, chefen är engagerad och har bra verktyg och metoder för förbättringsarbete så leder 
det till en mer effektiv organisation och till förbättrad hälsa hos medarbetarna. Genom stöd 
från ledningen kan första linjens chefer upprätthålla eget engagemang och prioritera 
kvalitetsarbete. 
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Lära genom att göra – ett aktivt lärande 

Marquardt (2000) menar att ledarskapsutveckling, i många fall på hög nivå, skapar chefer 
som är tekniskt kunniga, de är kommunikativa och med en förmåga att kunna hantera 
problemlösningsmodeller. Men de är långt ifrån att kunna hantera de mänskliga dimensioner 
som måste beaktas. De klarar att skära ner och organisera om men kan inte hantera en 
demoraliserad medarbetarkår och de långsiktiga utmaningar som följer. Dessa så kallade 
utvecklingsprogram tillhandahåller goda tekniska färdigheter men de sociala och 
interpersonella aspekterna som till stor del skapar dynamik i organisationskulturen 
uppmärksammas inte. Marguardt (2000) beskriver ett aktivt lärande som hjälper till att 
utveckla hela chefen för hela organisationen. Peters och Smith (1998) menar att ett aktivt 
lärande kan vara designat för att passa just den chefen i den speciella organisationen.  Aktivt 
lärande har blivit ett kraftfullt och effektivt verktyg som stödjer utveckling av ledare i hela 
världen (Frisk, 2005; Marquardt, 2000). Organisationer har blivit varse att det krävs nya 
färdigheter hos framtidens ledare och chefer. Ledarstilar som har fungerat i stabila och 
förutsägbara verksamheter fungerar inte i framtidens föränderliga värld. Frisk (2005) menar 
att aktivt lärande är ett komplement till traditionellt lärande som föreläsningar. Marquardt 
(2000) beskriver att med ett aktivt lärande kan komplexa problem lösas. Genom att bilda en 
grupp av olika personer som ställer frågor för att få en hel bild av problemen och dess tidigare 
sammanhang kan bakomliggande orsaker hittas och långsiktiga lösningar skapas. Gruppen 
reflekterar över vilka kopplingar som finns, de analyserar det som ser ut som motstridig 
information och söker hellre nya möjligheter än gamla svar (Marquardt, 2000). Ett aktivt 
lärande är ett lärande från erfarenheter av verkliga problem och genom varandras insikter i 
stället för att bli lärd genom fallstudier eller simultant (Mumford, 1995; Peters & Smith, 
1998).  

Marquardt (2000) menar att genom aktivt lärande kan chefen skapa en kreativ miljö som 
kan utmana det gamla och uppmuntra till ett visst risktagande för att skapa nytt. Ofta krockar 
nya idéer med existerande, etablerade mentala modeller eller sätt att göra saker och ting på. 
Uppgiften för ledaren blir att konfrontera dessa existerande antaganden utan att väcka 
motstånd eller ilska. Ett aktivt lärande stimulerar att tänka i nya fräscha banor genom att 
kritiskt granska, omformulera och ändra innehåll (Marquardt, 2000).  

Ett sant ledarskap kommer från dem som motiverats av att hjälpa andra (Marquardt, 2000). 
Chefer som ser sig själva som tjänare stimulerar ökad service till andra, en holistisk syn på 
arbete, en känsla av gemenskap och delat beslutsfattande (Correia de Sousa & van 
Dierendonck 2010; Kontura International, 2009; Marquardt, 2000). Utbildaren i aktivt lärande 
är ofta en förebild och speglar ledarens roller (Kontura International, 2009; Marquardt, 2000).   
Kontura International (2009) visade goda resultat i ett chefsutvecklingsprogram som innebar 
ett aktivt lärande. I den studien skattade deltagarna sin personliga utveckling över tid genom 
att observera bland annat självinsikt, kommunikativa färdigheter, tydlighet och 
organisationskultur och det upplevdes som positivt (Kontura International, 2009). 

Chefen måste, enligt Marquardt (2000), klara att samarbeta med många, ofta i obekväma 
situationer om besvärliga problem och kunna ha fokus på både helhet och detaljer. När vi 
möter svårigheter och situationer då saker kan gå fel, det är då vi ser möjligheter och når våra 
största prestationer. Att hantera problem och koordinera förvirring är vad ledarskap handlar 
om och det kan utvecklas genom ett aktivt lärande (Marquardt, 2000). Bästa sättet är att arbeta 
med något projekt eller pågående problem som är signifikant för just den chefen (Mumford, 
1995). 

Marquardt (2000) menar att ledare och chefer bör ha förmåga, möjlighet och kapacitet att 
lära. Självlärande kan vara nödvändigt för att lyckas. Förmågan att lära är en ”tyst” 
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kompetens för ledarskap (Marquardt, 2000; Frisk 2005). Ingen uppgift är mer nödvändig än 
den att kunna uppmuntra och inspirera lärande. Genom ett aktivt lärande lär och utvecklas 
invididens, teamets och organisationens förmåga att lära. Detta görs genom att reflektera över 
hur deltagarna tänker, interagerar och lär (Marquardt, 2000). Mumford (1995) menar att 
chefer lär bäst med och av varandra genom att vara kollegor och ges möjlighet att dela och 
lösa problem tillsammans. Att vara delaktig i ett nätverk stimulerar lärprocessen om antalet 
medlemmar är 5-10 och att nätverket träffas regelbundet under en längre tid (Holmquist, 
2010; Peters & Smith, 1998). 
 

Ledarskapets påverkan på det innovativa klimatet 

Yulk (2008) beskriver att högre chefer påverkar organisationens processer genom ett 
strategiskt ledarskap. Men processerna påverkas också av konkurrens, formell struktur, 
styrningssystem, företagskultur, medarbetarnas färdigheter och motivation samt att många 
chefer delar på makten och interagerar med varandra inom organisationen. Det kan skapa ett 
glapp mellan chefer och andra faktorer som styr i verksamheterna. Yulk menar att ett flexibelt 
ledarskap kan brygga över detta glapp mellan ledarskap och styrning. Ett flexibelt ledarskap 
kan skapa en innovativ anpassning som är viktig vid dynamiska eller osäkra externa 
förutsättningar. Det kan till exempel vara en snabb teknikutveckling, politiska och 
ekonomiska förändringar, kunder som ställer högre eller andra krav, ökad konkurrens eller 
minskade resurser. För ett innovativt klimat bör chefen dela med sig av sin kunskap och sitt 
ledarskap och göra medarbetarna delaktiga i beslutsfattande (Angel, 2006). Angel, 2006 
menar att chefen måste hjälpa medarbetare att se helheten, inte bara de interna behoven. 
Chefen ska se till att miljön är kreativ och ger intellektuell tillfredsställelse och sätta upp mål 
för utförande, produktion och ständiga förbättringar. 

 

Ledarutvecklingsprogrammet ”Lära genom att göra” 

Nedan följer en beskrivning av programmet utifrån Mertens (2005) metod inför 
programutvärdering. Det finns en skriftlig beskrivning av programmet (Landstinget 
Västmanland, 2010b) som beskriver att inriktningen var att utveckla ett ledarskap som bidrar 
till landstingets utveckling som en modern kunskaps- och processtyrd organisation. 
Ledarutvecklingsprogrammet skulle vara framåtsyftande och utveckla ett ansvarstagande 
ledarskap. Det skulle öka förståelsen för ledarskapets roll och träning skulle ske i det 
ledarskap som krävs i just denna roll. Programmet skulle bidra till att utveckla en öppen och 
prestigelös kommunikation med andra ledare och med medarbetare där konkreta och 
komplexa frågeställningar kunde tas upp och det skulle öka det innovativa klimatet. 
Programmet skulle utveckla ledarskapskompetenser hos deltagarna samt ge möjlighet till 
personlig utveckling. Deltagarna skulle erbjudas verktyg som underlättar möjligheter till 
verksamhetsutveckling. Koncernledningen tog fram komplexa och angelägna utmaningar i 
form av gränsöverskridande uppdrag som behövde lösas och inriktningen för programmet 
skulle vara att effektuera dessa. Med gränsöverskridande menas att uppdragen kunde gälla två 
eller flera kliniker eller divisioner som arbetar med en gemensam process. Programmets 
ledarträning skulle knytas till dessa uppdrag och lärande skulle ske genom aktivitet, reflektion 
och handledning.  
   Programprocessen innebar att deltagarna skulle delta i fyra workshops och mellan dessa 
tillfällen arbeta med uppgifter som ledde till att utmaningarna skulle kunna genomföras. Innan 
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programmet startades skulle deltagarnas styrkor och svagheter kartläggas genom personliga 
intervjuer och där varje deltagares utvecklingsmål skulle formuleras. Vid intervjun skulle 
varje deltagare få djupare information om vad deltagande i programmet innebar. Programmet 
startades februari 2010 och avslutades i oktober 2010. Utbildningen var ett pilotprogram, ett 
nytt koncept för Landstinget Västmanland. En styrgrupp tillsattes innan utbildningen startade, 
med landstingsdirektören som ordförande. Ett programråd bildades med lärcentrums chef som 
ansvarig, i programrådet ingår även den upphandlade utbildaren med en representant.  
   De resurser som fanns att tillgå för programmet var Lärcentrums medarbetare och lokaler, 
den upphandlande utbildarens tid och material samt deltagarnas arbetstid. Ytterligare en 
resurs var tre verksamhetschefer som skulle tränas i processledning och fungera som coacher 
till deltagarna under arbetet med de komplexa uppdragen. När det gäller lokaler beslutades det 
att programmet skulle genomföras i egna lokaler på dagtid, vardagar. Beträffande tidsåtgång 
så planerades programmet att pågå i åtta månader och omfatta fyra tillfällen om fyra dagar. 
Varje deltagare skulle dessutom avsätta lika mycket tid för arbete i teamet med uppdraget 
mellan varje träff.  
   De komplexa, gränsöverskridande uppdragen skulle vara utgångspunkten för 
programprocessen. Uppdragen presenterades först den andra dagen av programmets första 
workshop och ett exempel var att en grupp skulle se över processerna med de kvalitetsregister 
som landstinget rapporterar till. Under träffarna skulle olika kunskapsinslag och genomgång 
av verktyg som stödjer färdighetsträningen och arbetet med uppdragen ingå. Det var ledaren 
från det upphandlade utbildningsföretaget som undervisade och gick igenom verktygen, 
tillhandahöll material och ledde de övningar som ingick. Exempel på verktyg var olika 
systematiska arbetssätt vid verksamhetsutveckling till exempel ”Cafémodellen” – ett 
hjälpmedel för gruppdiskussion och ”After action review” – ett stöd för reflektion.     
Deltagarna hade också möjlighet att pröva metoder och verktyg i sina egna verksamheter och 
sedan reflektera och få feedback vid nästa tillfälle. I samband med arbetet med uppdragen 
skulle nätverk byggas där deltagarna hade möjlighet att diskutera med- och motgångar och 
stödja varandra. Resultatet beräknades utmynna i framåtsyftande och ansvarstagande chefer. 
Det finns ett intresse i att utröna om programmets innehåll och genomförande ledde till önskat 
resultat och vad som i så fall bidrog till det. Utvärderingen är till för att koncernledningen, 
som är uppdragsgivare, ska kunna ta beslut om programmet ska antas som det är, modifieras, 
utökas eller avslutas. Intressenter av resultatet av denna utvärdering är i första hand 
koncernledningen, lärcenter och de deltagande cheferna men även alla andra medarbetare och 
chefer inom Landstinget Västmanland, politiker, patienter och deras anhöriga, vårdgrannar 
och kanske också andra landsting.  
 

 

Syfte och frågeställningar 

Enlig Mertens (2005) ska en utvärdering hänga samman med programmets syfte. I det här 
fallet är syftet med programmet att utveckla ansvarstagande ledarskap. Deltagarna ska 
utveckla en öppen och prestigelös kommunikation med andra ledare och med medarbetare där 
konkreta och komplexa frågeställningar kan tas upp, det innovativa klimatet ska öka. 
Programmet ska utveckla ledarskapskompetenser hos deltagarna samt ge möjlighet till 
personlig utveckling. Denna utvärdering fokuserar på att försöka beskriva effekten av 
genomfört program. Vilken effekt har programmet haft på organisationens 
utvecklingsförmåga, på chefens personliga utveckling och på det innovativa klimatet på 
respektive enhet? 
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- Har deltagande i utbildningen stärkt ledarskapet i syftet att ta ansvar för 
verksamhetsutveckling mot en kunskaps- och processtyrd organisation och i så fall på 
vilket sätt?  

- Har deltagande i utbildningen bidragit till att chefen personligen utvecklats som ledare 
och i så fall på vilket sätt? 

- Har chefens deltagande i programmet lett till ett mer öppet arbetsklimat och delaktiga 
medarbetare och i så fall på vilket sätt?  

 

Metod 

Detta arbete har en kvalitativ design med kvantitativa inslag, en mixad metod som används i 
datainsamling och analys. Den mixade metoden kan ge svar på frågor som annars kan vara 
svåra att besvara med enbart kvalitativ eller kvantitativ metod. I detta arbete önskade 
författaren fördjupade beskrivningar av ett fåtal personer och en kvalitativ metod valdes. 
Datainsamlingen gjordes genom intervjuer. Men svar önskades samtidigt av ytterligare 250 
personer och så pass många intervjuer var omöjligt att göra inom rimlig tid, därför valdes 
enkät för detta syfte. Den mixade metoden kan ge en mer komplett bild av effekterna av 
ledarutvecklingsprogrammet.     

 

Deltagare 

Respondenter till intervjuer. Ledarutvecklingsprogrammet ”lära genom att göra” riktade sig 
mot operativa avdelningschefer/basenhetschefer som skulle tillfrågas av sina respektive 
verksamhetschefer om de ville delta. Urvalet grundade sig på lämplighet att utveckla sitt 
ledarskap och eventuellt gå vidare till en högre chefsnivå. Det bereddes plats för arton 
operativa chefer. Sexton operativa chefer som sökte till programmet antogs, varav en var man. 
Samtliga arbetade i Västerås, inga chefer från länet i övrigt var aktuella. Alla deltagare hade 
arbetat några år som ledare. Nio av de antagna cheferna fullföljde programmet. En analys av 
avhoppen visade att två hoppade av innan programmet startade, varav den ena var den enda 
mannen. De andra fem hoppade av efter de första fyra dagarna på grund av tidsbrist och 
otillräckligt stöd från överordnad chef. En annan anledning till avhoppen efter start var också 
att det fanns en otydlighet med syfte och genomförande, framför allt när det gällde uppdragen. 
En coach hoppade vid samma tidpunkt av på grund av tidsbrist och otydlighet i uppdraget. De 
deltagare som fullföljde programmet var alla kvinnor och de var mellan 44 och 60 år gamla. 
Deltagarna hade arbetat som chefer mellan två och tretton år. Sju av deltagarna hade mellan 
10 och 40 underställda och en deltagare hade så många som 100. En av deltagarna avslutade 
sitt chefsuppdrag i början av programmet men fullföljde för att kunna utvecklas. Varvid det 
var en av deltagarna som inte hade några underställda under större delen av programmet.  

Respondenter till enkät. För att fånga upp både deltagarnas upplevelser och effekter i 
verksamheterna intervjuades deltagare som fullföljt programmet och en enkät delades ut till 
de cirka 250 medarbetare som hade programdeltagarna som sin närmaste chef. Enkäten 
besvarades av 192 medarbetare, se tabell 1. 
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Tabell 1. Fördelningen män och kvinnor samt ålder över de medarbetare som besvarade 
enkäten 

Ålder  Kvinnor Män Ej svar 
 < 29 år   25  2  0 
30-40 år   77 13  0 
 >50 år   46  0 11 
Ej svar   13  0 11 
Totalt  161 20 11  
 

 
Material och procedur 
 
Intervjuer. Utvärderaren och tillika författaren av denna uppsats har genomfört intervjuer med 
de personer som genomförde hela programmet. Intervjuerna genomfördes i november 2010, 
ett par månader efter avslutat program. Halvstrukturerade intervjuer (Lantz, 2007; Mertens, 
2005) valdes för att fånga upp på vilket sätt utbildningens upplägg och genomförande 
eventuellt har påverkat personlig utveckling och färdigheter för ledarskap och 
förbättringsarbete. En gemensam intervjuguide användes som enligt Mertens (2005) ger en 
försäkran om att samma områden besvaras av alla respondenter, den ger ett schema att hålla 
sig till och är en kanal som kan göra det lättare att hålla sig till ämnet men ger ändå möjlighet 
till nyanser med öppna frågor. Intervjun startade med en öppen fråga om hur respondenten 
upplevt resan genom utvecklingsprogrammet, den öppnade frågan syftade till att låta 
respondenten lyfta fram det som respondenten tyckte var viktigast. Frågor enligt 
intervjuguiden ställdes vid behov, oftast besvarades dessa frågor i respondentens berättelse. I 
samband med att tid bokades för intervju sändes ett missivbrev till respondenterna där det 
framgick att det var helt frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta 
(Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades snarast efter 
genomförd intervju. Det inspelade materialet var konfidentiellt och förstördes efter 
transkribering.  Vid transkriberingen avkodades materialet. 
 
Enkäter. En enkät lämnades ut till de personer som hade någon av deltagarna som närmaste 
chef. De sju enkätfrågorna valdes ur Landstinget Västmanlands senast genomförda 
medarbetarenkät (december 2009), ur avsnittet som handlar om ledarskap. Dessa frågor 
användes av anledningen att det kan vara möjligt att följa utvecklingen hos deltagande chefers 
enheter år från år. Frågorna i enkäten är ställda som påståenden och det fanns sex 
svarsalternativ för varje fråga numrerade 1-6. Ett stod för ”Instämmer inte alls” och sex för 
”Instämmer helt”. På fem av de nio enheterna lämnades enkäten ut på en arbetsplatsträff där 
den också besvarades och samlades in direkt. På tre av enheterna delades enkäten ut av 
respektive chef till medarbetarna och lämnades in till utsedd ansvarig och sändes sedan till 
författaren. En av deltagarna hade inget chefsuppdrag under den senare delen av utbildningen 
och därför igen enhet att dela ut enkäter till. Vid ifyllandet av enkäten togs ingen närvaro av 
undersökningsledaren och inga försök till att söka dem som ej var närvarande har gjorts. Ett 
missivbrev (bilaga 4) tilldelades de personer som tillfrågades att besvara enkäten där det 
framgick att det var helt frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta. Enkäterna 
besvarades under december 2010 och januari 2011. Samtliga enkätsvar har hanterats anonymt 
från inhämtning och vid bearbetning och presentation av desamma. 
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Databearbetning 

Analysen har genomförts enligt Mertens (2005) beskrivning av olika steg i en analys av 
kvalitativa data. De transkriberade intervjuernas texter lästes och delades upp i mindre 
meningsfulla enheter grupperade efter de frågor som var till stöd genom intervjuguiden. 
Indelningen gjordes oavsett när i intervjun frågan besvarades. Texter som hörde ihop kodades, 
likartade svar och mönster sorterades ihop och skillnader noterades. Dessa fynd beskrivs i 
resultatet. I diskussionen generaliserades de identifierade fynden och värderades i ljuset av 
den standard och den teori som finns i ämnet. Slutsatser dras utifrån diskussionen. Resultaten 
från enkätundersökningen jämförs med resultaten från landstingets medarbetarenkät som 
genomfördes i december 2009. I sammanställningen valdes svaren fem och sex att redovisas i 
resultatet för att belysa medarbetarnöjdheten.  

 
 

Resultat 

De resultat som redovisas i denna rapport är de som ligger till grund för att kunna ge svar på 
denna studies syfte. Resultatet från intervjun presenteras utifrån intervjufrågorna och 
resultaten utifrån enkäten i löpande text samt figur. Citaten har valts ut i syfte att förmedla de 
känslor och det engagemang som deltagarna uttryckte under intervjuerna. Namnen under 
citaten är fiktiva och har ingen förankring i verkligheten. 

 
Vilka mål fanns för utvecklingsprogrammet och har dessa nåtts? Individuella mål? De mål 
som respondenterna uppfattade vid programstarten var att de skulle utvecklas som chefer. En 
av deltagarna trodde att målet var att bli processledare, en annan att den skulle bli leanledare 
eller det var nog hennes närmaste chef som trodde det egentligen och då tänkte hon att hon 
måste nog ha fattat fel. Respondenterna hade fått olika information om syfte och mål med 
programmet beroende på vem deltagaren träffat under den intervju som inledde programmet.  
Några hade klart för sig att uppdrag skulle genomföras, att det var det som var målet med 
programmet, att det var en speciell uppgift som skulle utföras som var till nytta för deras egen 
verksamhet och för hela landstinget. En av respondenterna uppgav att hon fick information att 
gruppen skulle hjälpa till med att genomföra någon de övergripande besparingsförslagen som 
fanns i landstinget, de så kallade ”öppna prioriteringarna”. Ett par av respondenterna angav att 
det fanns ett mål att kunna gå vidare till en annan chefsnivå.  Andra mål som respondenterna 
uppfattade var att de skulle stärkas som avdelningschefer för att bli bättre på att leda i 
förändringsarbete, att de skulle lära sig metoder och verktyg för detta. De individuella mål 
som sattes var att bli en bättre chef, känna sig starkare som chef, att lära sig verktygen och att 
klara av att genomföra utbildningen. Alla mål som uppfattats har nåtts utom just det med att 
uppdrag skulle genomföras. Det var ingen av respondenterna som nämnde målet att öka det 
innovativa klimatet i verksamheten. 

  
”Målet var att lära mig de här redskapen och ta dem till mig och knyta kontakter och själva 

målet var att bli en bättre chef” 
    Amelia 

 
 

Vad i utbildningen har bidragit till att målen uppfyllts (eller inte)?Alla respondenterna nådde 
sina individuella mål och det handlade främst om att känna sig starkare som chef. Andra 
individuella mål var att de skulle bli tryggare i chefsrollen och att de skulle ingå i ett nätverk. 
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”Kontakterna vi fick med varandra, diskutera olika situationer och få ett kontaktnät. Men 
först och främst det konkreta, redskapen, verktygen”  
    Ebba 

 
”Dynamiken i att träffa andra chefer och med dem i en utvecklingsprocess det tror jag 

faktiskt är stärkande”  
    Amanda 

 
 
Vad i utbildningen har bidragit till att förbättringsarbetet har genomförts (eller inte)? De tre 
förbättringsarbeten som planerades, de så kallade uppdragen, genomfördes inte helt. I 
samband med det andra kurstillfället kom kursledningen överens med deltagarna att avbryta 
arbetet med uppdragen. Alla deltagare tyckte att uppdragen som presenterades var för stora, 
för omfattande och på fel nivå. Dessutom upplevde de att det var otydligt vad målen med 
uppdragen egentligen var, informationen var otillräcklig. En coach hade hoppat av, deltagarna 
förstod inte riktigt deras roll heller och de upplevde att även coacherna själva var lite osäkra 
vad de skulle göra. En av deltagarna hade på uppdrag av sin chef gjort en projektbeskrivning 
som hon trodde att hon skulle få i uppdrag att arbeta med under utbildningen. Men det visade 
sig vara en missuppfattning, vilka uppdrag de skulle genomföra var redan beslutade av 
koncernledningen. De gränsöverskridande uppdragen var på en helt annan nivå, deltagarna 
kände inte igen sig i uppdragen. Dessutom framkom det att ett av uppdragen redan var 
påbörjat på en annan nivå och alla tre uppdragen var dåligt förankrade i de verksamheter de 
skulle genomföras. Deltagarna berättade också att det fanns en plan att de skulle planera och 
genomföra en stor konferens för cirka 200 personer och där presentera de genomförda 
uppdragen. Detta kändes också som ett stort uppdrag som den inte såg att det skulle kunna 
vara till nytta för dem i deras arbete.  

 
”Uppdragen är ett kapitel för sig, det något som inte funkade riktigt, det kändes inte 

förankrat och det kändes framkrystat på något sätt” 
    Josefin 

 
”Första gången de skulle komma och informera oss om uppdragen så var det totalt värdelöst, 
tyckte vi ju, tyckte jag i alla fall. De pratade om….  och de skulle på ett annat möte, alltså de 
här som talade om vad vi skulle göra, det var inte så tydligt och klart, det var ju så stort , det 

var inte genomtänkt de här uppdragen alls av landstinget” 
    Miriam 

 
 
 
 

På vilket sätt har deltagande i utbildningen bidragit till att du utvecklats som ledare? 
Respondenterna upplevde att pedagogiken lära genom att göra har bidragit till att de har 
utvecklats som ledare. Att direkt kunna använda de verktyg som lärs ut och få feedback från 
utbildare, andra deltagare och kursledning har stärkt och gett en bättre självkänsla. Deltagarna 
uttryckte att verktygen i sig ger en säkerhet, de vet att de fungerar i olika sammanhang. Alla 
deltagare angav också att närverket har bidragit till att de upplever att de har blivit starkare 
som chefer. Att träffa andra, diskutera svårigheter öppet och höra att de har samma problem, 
även om alla avdelningarna inte var direkt vårdande. I början av programmet valde varje 
deltagare ut fem personer som en annan deltagare skulle intervjua för att ta reda på goda och 
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utvecklingsbara egenskaper. Resultatet presenterades men någon djupare analys eller 
återkoppling har inte gjorts. 

 
”Jag har blivit bättre att ta beslut som jag kan stå för” 

    Amelia   
 
 

 
Vad i utbildningens genomförande har varit bra? Deltagarna ansåg att utbildarens 

personlighet var viktig, han var både utmanande och stöttande, han gav feedback och var 
flexibel som gjorde att deltagarna utvecklades. Programmets innehåll nämndes av i stort sett 
alla deltagarna som ett bra upplägg, förutom uppdraget som de ansåg bör vara mer 
verksamhetsnära. Att lära sig verktygen genom att öva på reella fall upplevdes som mycket 
bra. Det var också bra att de fick lära sig en bredd av verktyg att använda för konferenser, 
kortare möte och enskilda samtal. Samtliga menade att bildandet av nätverk har varit 
värdefullt, deltagarna uttryckte att de har haft stort stöd av varandra. Många av deltagarna 
upplevde också att det var bra att kunna påverka innehållet i programmet utifrån vad som 
hände i gruppen. 

 
”Vi har fått träna på riktigt, det har inte bara varit teori. Vi har tagit upp riktiga fall och 

jobbat med.  Vi har ju tystnadsplikt i den gruppen så vi kan ju ta upp vad som helst, då kan 
man ta upp de faktiska fallen, människor som beter sig på olika sätt”  

    Miriam 
 
 

Vad behöver utvecklas? Deltagarna var överens om att informationen innan utbildningen bör 
bli tydligare, nu var informationen olika beroende på vem som intervjuade och informerade. 
De önskar också tydligare information i ledningsgrupper för bättre stöttning av närmaste chef 
för deltagarna. De flesta av deltagarna ansåg att det var för länge att vara borta fyra dagar i 
följd som chef. Ett par deltagare uttryckte att det vore bra med ett internat, framför allt första 
vid träffen för att lära känna varandra. De utryckte också att om det skall finnas coacher med i 
gruppen så måste deras roll vara tydligare, för både deltagarna och coacherna själva. Samtliga 
deltagare ansåg att uppdragen bör vara mer verksamhetsnära för att kunna utvecklas på rätt 
nivå. Deltagarna ansåg också att även nästa grupp bör kunna få anpassa innehåll och process 
till deras verklighet så en fortsatt flexibilitet vore bra. 

 

”Men det är tufft, det är jättetuffa dagar, fyra dagar i rad var väldigt väldigt tufft. Man var 
helt slut på kvällarna, för det är mycket inmatning, man måste tänka och prata väldigt mycket. 
Man lärde känna personerna, när vi blev en mindre och mindre grupp så blev det bara bättre 

och bättre” 
    Elsa 

 
 

Vilka faktorer har underlättat eller försvårat att genomföra utbildningen? De faktorer som 
har underlättat för deltagarna att genomföra programmet är stöd från den närmaste chefen, att 
innehållet varit bra och att det har funnits stöd i gruppen. Deltagarna tyckte att kursledaren var 
bra, både inspirerande och utmanande. Att kursledningen var lyhörd och flexibel framför allt 
när det gällde uppdragen underlättade också. Det som försvårat för några av deltagarna är 
frånvaro av stöd från den närmaste chefen och kollegor samt otillräckligt med tid.  
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”Vilka galna kvinnor som tror att vi ska fixa utbildning fyra dagar i sträck och sitt jobb. 
Och så var det några då som inte var på sitt jobb, så här före efter och under, och de undrade 

då om de var sämre chefer då eftersom de bara koncentrerade sig på utbildningen”  
    Josefin 

 
”Det är jag själv som har skapat utrymmet för att kunna gå kursen, det är det ingen som 

bidrar med. För, mig hade jag bestämt, det här programmet ska jag gå det är viktigt för min 
fortsatta roll som chef för mig så var det så att jag skapade eget utrymme för den här kursen”  

    Astrid 
 
 
 

Vad tycker ni om pedagogiken ”Lära genom att göra”, vad har varit bra? Vad behöver 
utvecklas?Deltagarna tyckte att det har varit bra att få träna på de verktyg som lärdes ut, 
framför allt då träningen utgick från verkliga, egna problem. Några av deltagarna provade 
verktygen på den egna enheten mellan två träffar och kunde få råd och stöd både av gruppen 
och utbildaren vid den efterföljande träffen. Deltagarna tyckte att det skulle ha varit bra om 
det hade funnits fler tillfällen att använda verktygen på den egna enheten och sedan diskutera 
utfallet på träffen efter.  

 
”Tidigare chefsutbildningar har fokuserat på teori och rollspel med fiktiva fall men det här 

har varit bättre! Här har vi jobbat med egna problem, riktiga fall!” 
    Elsa  

 
 

 
Ett mål var att öka det innovativa klimatet på avdelningarna, har du märkt om din enhet har 
blivit mer förändringsbenägen? Lite för tidigt att säga tyckte alla deltagarna så svaret på 
frågan blev nej från nästan alla deltagare. En av deltagarna berättar att hon hade haft 
utbildningsdagar med sina medarbetare och där märkt att det blev en annan stämning i 
gruppen när verktygen användes. Men alla menar dock att förändringsbenägenheten inte 
märks ännu, det måste gå en tid först.  

 
”De känner sig både delaktiga och mer förändrings..... ja det har ökat 

förändringsbenägenheten, det tror jag absolut det har gjort med det här. Och det är först nu, 
hade du frågat mig för ett halvår sen så hade det inte vart det... nu, nu börjar jag känna att med 

de här metoderna så kan jag få ökad förändringsbenägenhet” 
    Astrid 

 
 
 

Vad, tycker du, har varit det bästa med programmet? Deltagarna gav entydiga svar att det 
bästa med att programmet har varit att lära sig verktyg för utveckling och kommunikation och 
att vara en del i ett nätverk. De sociala relationerna och det stöd deltagarna har haft genom de 
nätverk som bildades har till stor del bidragit till att deltagarna genomfört programmet och 
nått de mål som de önskat.  

 
”Det som är bra när man sitter i grupper och diskuterar är att man blir stark av att höra att 
ändra dras med ungefär samma problem, man tror ju att det är bara jag som har de här 
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problemen då, och bara jag som har de här funderingarna, men man hör ju att det är många 
som har lika problem” 

     Anna-Karin 
 
 
  

Är Landstinget Västmanland moget för att bli en kunskaps- och processinriktad organisation? 
De deltagare som redan har processtyrning i sin verksamhet tror på den egna förmågan men 
har svårt att se inriktningen generellt. Några av deltagarna menade att hierarkin och reviren 
fortfarande är så stark att det kan vara svårt att införa kunskaps- och processtyrning. 
Deltagarna tycker att det saknas en helhetssyn i landstinget och menar att högsta ledningen 
och de operativa cheferna är mogna men att mellancheferna inte är riktigt är där ännu. 
 

”Ja, jag hoppas det, det behövs för att få lite action på något sätt, inte bara prat, det har 
pratats ett tag om detta”   

    Bettan 
 

”Oja det tror jag. Man måste ju våga. Våga hålla riktningen, det är inga konstigheter, det är 
väldigt enkla saker”  

    Ebba 
 

 

 

Resultat från enkäterna 

Resultatet baseras på de 192 enkäter som besvarats och jämförs med enheternas resultat från 
medarbetarenkäten 2009. Resultatet visar att medarbetarna var mindre nöjda med chef och 
ledarskap på sin arbetsplats nu än 2009. Medarbetarnöjdheten har sjunkit i alla variabler när 
det gäller frågor om chef och ledarskap. De underställda medarbetarna gav sina chefer färre 
femmor och sexor 2011 än vad 2009 års medarbetarenkät (se Figur 2). Den variabel som 
sjunkit mest är frågan om medarbetaren har förtroendet för sin närmaste chef att leda 
verksamheter. Om medarbetare tycker att chefen ger fortlöpande återkoppling på hur arbetet 
utförs är den variabel som sjunkit minst. I det fallet var siffran låg redan 2009.  
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Figur 2. Figuren visar hur stor andel av medarbetarna som svarat 5 eller 6 på de frågor som ställts inom området 
”Chefskap på arbetsplatsen” i Landstinget Västmanlands medarbetareenkät 2009 och 2011.  

 

 

Diskussion 

Nedan följer en sammanställning av svaren på studiens frågeställningar, slutsatserna beskrivs 
och det sker en återkoppling till teorin. Metoden och dess procedur kommer att diskuteras. 
Konklusionerna kan ses som giltiga utifrån dessa resultat men kan behöva undersökas i flera 
studier. Arbetet avslutas med en reflektion inför framtida ledarskapsutveckling. 

 

Den första frågeställningen 

Den första frågeställningen handlade om på vilket sätt deltagande i utbildningen har stärkt 
ledarskapet i syftet att ta ansvar för verksamhetsutveckling mot en kunskaps- och processtyrd 
organisation. Att ledarskapet upplevdes som stärkt är det inget tvivel om men om de som 
fullföljt programmet kan ta ett större ansvar som beskrivs i frågeställningen är inte helt säkert.  
En av anledningarna kan vara att programmets huvudsakliga inriktning med att genomföra 
komplexa, utmanade och gränsöverskridande uppdrag inte lyckades. Den kan bero på att 
målen för programmet och uppdragen var otydliga och upplevdes olika av deltagarna. Enligt 
forskning ska chefen stå får innehållet och visa vägen (Angel 2006; Berson, 2006). I det här 
fallet var det högre chefer som presenterade och gav uppdragen till programmets deltagare. 
Uppdragsgivarna, det vill säga de högre cheferna, upplevdes som oförberedda och uppdragen 
uppfattades som ogenomtänkta. Det var ingen av de högre cheferna som i inledningen tydligt 
visade riktningen för uppdragen och satte dem i ett sammanhang.  
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   Forskning har visat att utan ledningens, all lednings, stöd fallerar arbetet med en lärande och 
utvecklande organisation (Lagrosen, Bäckström, & Lagrosen, 2007). Det som är en av 
chefens viktigaste uppgifter, att kommunicera vision och mål brast vid det här tillfället. Ett av 
uppdragen var dock på god väg att kunna genomföras då den ansvariga uppdragsgivaren hade 
regelbundna träffar för återkoppling och handledning till gruppen. Uppdragsgivaren i det 
fallet var kunnig och insatt i ämnet och det kan vara en viktig faktor för att kunna visa vägen 
(Björkman, 2002). Målet med att genomföra uppdrag under samtidigt pågående 
ledarskapsutbildning ligger helt i linje med forskningen (Marquardt, 2000).  
   Att lära genom att göra i praktiken leder till att cheferna ges möjlighet att utvecklas för att 
kunna hantera de sociala och interpersonella problemen som kan uppstå i en organisation som 
har besparingskrav och samtidigt är under utveckling. En annan förutsättning för att klara 
utvecklingsarbete är att det finns tid för reflektion och lärande (Ellström, 2002). För 
deltagarna har tiden spelat en stor roll, många avhopp skedde i början utbildningen då flera av 
deltagarna insåg att det krävdes alltför mycket tid för att kunna genomföra både 
utbildningsprogrammet och uppdragen. Detta bör ha förankrats i samband med att cheferna 
tillfrågades om deltagande i utbildningen. Trots att de tre ur kursledningen hade gemensam 
samtalsguide upplevde deltagarna att informationen de fick olika information under de 
inledande intervjuerna innan programmet startade. Förutsättningarna var också olika, några 
deltagare hade stöd av kollegor medan andra skulle klara det ordinarie arbetet också. Några av 
deltagarna upplevde inte deras chefer helt stöttade deras deltagande i programmet. Enligt 
Palmberg (2006) är det viktigt att alla berörda parter är insatta i konsekvenserna vid 
erbjudande att delta i ett omfattande ledarskapsprogram. Att inte känna att tiden räcker till, att 
inte känna stöd och få support kan leda till stressrelaterade problem och därmed vara negativt 
för organisationen (Karasek & Theorell, 1990).  
   Att tiden inte räcker till kan vara en konsekvens av att landstinget har dragit ned på personal 
under ett antal år. Vid neddragningar alla resurser till den löpande produktionen och det blir 
begränsat med tid över till reflektion och lärande (Ellström, 2002). Trots det satsar 
organisationen starkt på utvecklingsarbeten i olika former och detta ledarutvecklingsprogram 
är en del. För att öka möjligheterna att delta skulle antal dagar i utbildning kunna vara färre 
och/eller uppdelade i kortare träffar. Arbetet med uppdragen bör vara mer verksamhetsnära 
men ändå utmanande för deltagarna. Att låta deltagarna och deras chefer tillsammans komma 
med förslag på gränsöverskridande uppdrag för utveckling kan göra att chansen att uppdragen 
lyckas ökar. Litteraturen förespråkar verksamhetsnära uppdrag eller projekt i samband med 
ledarutveckling så idén är bra (Mumford, 1995). Om uppdragens genomförande skall 
underlättas av speciella coacher bör dessa vara väl insatta i sitt uppdrag, kunna ge 
återkoppling och ställa frågor som för arbetet framåt. En av uppdragsgivarna upplevdes på 
sätt och vis som coachande då han vid flera tillfällen träffade gruppen för information och 
handledning. Högsta ledningen bör även fortsättningsvis visa riktningen om än på ett tydligare 
sätt. Att kommunicera tydliga mål är en framgångsfaktor för utvecklingsarbete menar Leskiw 
och Singh (2007).   
   Det som underlättade för deltagarna att genomföra programmet var bland annat det nätverk 
som bildats i gruppen. Stödet från kollegor är viktigt och nödvändig för många. För kunskaps- 
och processinriktning krävs lärande och utveckling och genom att bilda nätverk skapades 
lärprocesser mellan cheferna enligt det forskningen visar (Mumford, 1995). Litteraturen 
förespråkar funktionella nätverk, för gemensam problemlösning och inspiration (Holmquist, 
2010). På grund av avhoppen blev nätverken små, endast tre personer i varje, men nätverken 
bidrog ändå till att stärka deltagarnas ledarskap. Utbildarens personlighet hade betydelse för 
resultatet, han var lyhörd och flexibel men hade också en utmanande attityd som gjorde att 
deltagarna kunde reflektera djupare. Och de verktyg som prövades när det gäller 
utvecklingsarbete upplevdes bidra till bättre kommunikation mellan medarbetare och mellan 
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medarbetare och chef. Bra verktyg, delaktiga medarbetare och en engagerad chef ger goda 
förutsättningar för effektivt förbättringsarbete (Lagrosen, Bäckström, & Lagrosen, 2007).   
   Sammanfattningsvis har pedagogiken, nätverken och verktygen lett till att deltagande i 
utbildningen har bidragit till att förbättringsarbete genomförts på att bra sätt hos några av 
deltagarna. Genom att träna reellt, hemma på enheten, har färdigheter lärts in aktivt och på så 
sätt mer intrigerats med ledaren.  
 

Den andra frågeställningen 

Den andra frågeställningen handlade om på vilket sätt deltagande i utbildningen har bidragit 
till att chefen personligen utvecklats som ledare. Deltagarna själva anser att de har utvecklats 
som ledare, de upplever sig blivit säkrare på att fatta beslut och fått en bättre självkänsla. 
Troligen känner sig cheferna stärkta av just den anledningen att de har deltagit i programmet 
med gemenskap, ett aktivt lärande och mycket positiv återkoppling i samband med träffar 
både i workshops och i nätverk.  
   Resultaten från enkäten pekar på en annan utveckling, medarbetarnöjdheten när det gäller 
chef och ledarskap har försämrats. Orsak till det försämrade resultatet kan vara att 
medarbetarna inte känner igen sin chef. Det kan vara så att chefen ställer nya frågor och nya 
krav som gör att medarbetaren känner sig osäker och därmed skattar lägre i de olika 
parametrarna i medarbetarenkäten. Chefen kan, under och efter utbildningen, varit 
entusiastisk och var i tankar och idéer långt före sina medarbetare. Det finns också en risk att 
gruppen av chefer har blivit omnipotent och tillskriver varandra styrka, bekräftar och skyddar 
varandra. Deltagande chefer känner en stark gemenskap med varandra och det kan leda till att 
cheferna inte ser sina medarbetare på samma sätt som tidigare.  Granström (2006) menar att 
det kan finnas en risk att medlemmarna i en starkt sammanhållen grupp överskattar sin 
förmåga och inte uppmärksammar signaler utifrån. Det kan vara så att cheferna agerar i tron 
att de gör det för medarbetarnas och verksamhetens bästa men att medarbetarna inte allt 
upplever det på samma sätt.  
   Landstinget är fortfarande en hierarkisk organisation där mycket tid läggs på revirtänkande 
och bemästringslärande och för att utvecklas mot en kunskaps- och processinriktad 
organisation bör organisationen lägga mer tid på utveckla lagarbetet (Ellström, 2002; Leskiw 
& Singh; 2007, Werkö, 2003). Chefer och ledare bör bli bättre på att kommunicera 
landstingets vision, presentera tydliga mål och hjälpa varje medarbetare att se sin del i 
helheten. Det kan vara en av chefens absolut viktigaste uppgifter (Berson et al., 2006). Berson 
et al. beskriver att ett annat krav är att chefen har färdigheter att sätta samman och leda team. 
Det innebär också att kunna ge återkoppling för att visa att allas insatser är värdefulla och tas 
tillvara, att visa att det finns förståelse och respekt för allas arbete och stödja att medarbetare 
kan ge och ta i ett team oavsett hierarkisk position. Det måste kräva god social kompetens hos 
chefen. Marquardt (2000) menar att dagens ledarutveckling bör fokusera på det som skapar 
dynamik i organisationskulturen för att utveckla färdigheter som klarar framtidens krav.  
   Ytterligare en aspekt på personlig utveckling kom fram vid intervjuerna och det var att de 
deltagande cheferna känner sig mogna för en kunskaps- och processinriktad organisation, de 
tror på den egna förmågan. De tycker dock inte att deras närmaste chefer är där ännu. Ett 
närmare samarbete mellan olika chefsnivåer kan öka möjligheterna för god utveckling och en 
idé är att chefer på olika nivåer deltar i ett gemensamt utvecklingsprogram där 
gränsöverskridande uppdrag ingår.  
   Sammanfattningsvis har aktivt lärande, verktygen och nätverken lett till upplevelse av att 
deltagarna personligen har utvecklats som ledare. Återkoppling från kollegor och 
kursledningen har varit en av de starkaste faktorerna.  
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Den tredje frågeställningen 

Den tredje och sista frågeställningen handlade om på vilket sätt chefens deltagande i 
programmet har lett till ett mer öppet arbetsklimat och delaktiga medarbetare. En öppen, 
kreativ och lärande miljö samt medarbetares delaktighet är förutsättningar för en innovativ 
arbetsplats (Yulk, 2008). Angel (2006) menar att för att kunna vara en innovativ organisation 
behövs en chef som engagerar sig och som kan dela sitt beslutsfattande. Om chefens 
deltagande har lett till ett mer innovativt klimat kan vara för tidigt att säga då endast en av 
deltagarna kan ge exempel på förbättring i det avseendet. Ingen av cheferna tog under 
intervjuerna upp att utbildningen skulle leda till ett mer öppet arbetsklimat. Det kan bero på 
att målet var otydligt eller inte tillräckligt kommunicerat av kursledningen och 
uppdragsgivare. Berson et al. (2006) menar att det är viktigt att högre chefer visar vägen och 
kommunicerar mål och visioner.  
   I koncernledningens uppdrag till dem som utformade utbildningsprogrammet borde vikten 
av målformulering varit tydligare.  Resultatet av enkäten pekar i stället på en upplevelse av 
försämring av chefens egenskaper och färdigheter som kan påverka det innovativa klimatet. 
Att ge medarbetare fortlöpande återkoppling hur arbetet utförs, ge medarbetare möjlighet att 
utvecklas och pröva nytt och vara positiv till förbättringar visar att chefen är engagerad och 
ger förutsättningar för en kreativ och lärande miljö. Dessa parametrar visar en försämring i 
enkäten. Under utbildningen ingick ett antal verktyg för utvecklingsarbete som deltagarna 
hade möjlighet att lära sig aktivt. Att skapa fler tillfällen för att använda dessa verktyg på den 
egna enheten och sedan diskutera utfallet skulle kunna ge snabbare resultat på arbetsplatserna 
när det gäller det innovativa klimatet (Marquardt, 2002). Det kan finnas en risk att verktygen 
inte används efter en tid om inte det sker en uppföljning av hur de fungerar. Då stor fokus 
fanns på de gränsöverskridande uppdragen under i stort sett halva utbildningstiden har det 
kanske inte funnit tid och möjlighet för deltagarna att arbeta med sin grupp.  
   För att medarbetarna ska bli delaktiga bör de kunna se framåt, ha ett helhetsperspektiv och 
kunna blicka mot horisonten, det är inte bara de interna behoven som ska tillfredställas 
(Angel, 2006). Det kan ha varit så att alltför mycket tid och kraft gick till de uppdrag som 
skulle genomföras så att utvecklingsarbetet på den egna enheten har kommit i andra hand. 
Medarbetarna kan ha upplevt att chefen inte ha varit närvarande. Möjligen kan det ha skapat 
ett missnöje som visade sig i resultaten från enkäten. Skagert et al. (2004) har visat att chefen 
ofta får bära medarbetarnas frustration och risken ökar med antalet underställda. Forskning 
visar att i en innovativ organisation bör chefen kunna skapa en kreativ miljö och kunna ge 
medarbetarna intellektuell tillfredsställelse (Angel, 2006). Att göra omvärldsanalyser, lära av 
konkurrenter eller likvärdiga, se vad de som lyckas gör för att lyckas och sedan omsätta det 
till egen verksamhet är en förutsättning för att kunna välja inriktning och sätta mål (Yulk, 
2008). Det skulle kunna vara en god idé att i ledarskapsutvecklingen lägga in grupparbeten 
där framgångsfaktorer hos andra liknande verksamheter analyseras.  
   Målet för att nå ett innovativt arbetsklimat måste ändå vara att fokusera på 
kulturförändringar som skapar kreativitet och enligt Edmonstone (2011) ska ledarutveckling 
baseras mer på socialt kapital än på tekniska färdigheter. Ett utvecklingsprogram som 
fokuserar på relationer, tillit och respekt kan leda till ett öppet arbetsklimat och delaktighet 
hos medarbetare. Detta varar dock inte för alltid, strategin måste hela tiden anpassas till 
interna och externa förutsättningar, till politiska eller ekonomiska förändringar, till högre krav 
från patienter och högre krav på kvalité och patientsäkerhet (Yulk, 2008). Att vara flexibel 
som chef, ha ett flexibelt ledarskap och bygga upp goda team ökar möjligheten till långsiktig 
och hållbar utveckling genom ständiga förbättringar. En sammanfattning utifrån den sista 
frågeställningen är att svaret är otydligt om deltagande i utbildningen lett till ett mer öppet 
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arbetsklimat och ökad delaktighet men att de verktyg som deltagarna har lärt sig använda ska 
kunna bidra till en sådan utveckling.  
 

Metoddiskussion 

Syftet med detta arbete var att utvärdera effekterna av ett ledarutvecklingsprogram i 
landstinget Västmanland. För att kunna göra det krävs ett jämförande mot den beskrivning av 
programmet som finns för att undersöka om programmet genomförts som det var tänkt 
(Mertens, 2005). Både värdet av resultatet och värdet av utförandet har undersökts. För att ta 
reda på om programmet är sammansatt efter det som forskningen föreslår undersöks även 
detta. I inledningen finns beskrivningar av de teorier som kan kopplas till det utvärderade 
ledarskapsutvecklingsprogrammet. Metoder som valts är halvstrukturerade intervjuer med de 
deltagare som genomförde programmet och enkäter till respondenternas underställda. 
Halvstrukturerade intervjuer kan räknas både som kvantitativ och kvalitativ metod beroende 
på databearbetning.  
   Alla respondenterna svarade stort sett likadant på alla frågor varvid databearbetningen ledde 
till en sammanställning av svaren. Även om intervjun hade varit ostrukturerad så hade 
troligen samma svar erhållits då deltagarna har diskuterat genomförande och innehåll under 
utbildningens gång eftersom programmet var ett pilotprogram och deltagarna inbjöds att vara 
delaktiga i eventuella förändringar. Djupare intervjuer med de som valde att avbryta 
utbildningen hade varit intressant men på grund av arbetets omfattning valdes detta bort och 
endast en kort beskrivning av orsaken till avhoppen inhämtades.  
   När det gäller enkäten var de sju frågorna hämtade ur medarbetarenkäten som genomfördes 
bland alla anställda i Landstinget Västmanland 2009, det avsnittet som handlade om chef och 
ledarskap. Frågorna i denna enkät hade samma formulering och samma skala som originalet. 
Frågorna valdes för att de stämde väl överens med det resultat som förväntades av 
utvecklingsprogrammet. Resultatet från enkäten jämfördes med enheternas resultat från 2009 
och resultatet blev negativt, det vill säga att egenskaper och färdigheter hade försämrats i alla 
sju frågorna. Förutom att medarbetarna faktiskt upplever en försämring hos sin chef kan det 
negativa resultatet kan bero på att frågorna togs ur ett större sammanhang. Medarbetarenkäten 
från 2009 hade totalt 57 frågor under sex rubriker som berörde medarbetarens hela 
arbetsmiljö. Att lyfta ur ett begränsat antal frågor ur en större enkät skulle kunna innebära att 
respondenterna inte fick samma helhet som vid besvarande av den större enkäten. Det kan ha 
lett till andra svar.  En annan tanke är att enkäten i flesta fallen besvarades då chefen befann 
sig i rummet och då med risken att resultaten skulle bli mer positiva. Men så var inte fallet. 
Hur resultatet skulle se ut om frågorna skulle ställas till alla medarbetare i landstinget 
Västmanland idag? Skulle svaren bli lika negativa? Det vore intressant men även detta 
begränsas av arbetets omfattning.  
 

Konklusioner och allmän reflektion 

Slutsatsen av detta arbete blir att programmets mål, innehåll och plan för genomförande till 
stora delar stämmer överens med det forskningen rekommenderar. Svaren på 
frågeställningarna visar dock att programmet endast delvis har bidraget till goda resultat och 
det gäller framför allt att deltagarna upplever sig starkare och säkrare som chefer. Det är dock 
en god början till att kunna ta ett större ansvar i ledarskapet mot en mer kunskaps- och 
processtyrd organisation. Om de planerade uppdragen gått att genomföra hade utbildningen 
med största sannolikhet kunnat bidra till detta. För framtida ledarutvecklingsprogram 
rekommenderas att bättre förankra mål och genomförandeplan hos såväl deltagare och deras 
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chefer som berörda verksamheter. Uppdragen bör vara mer verksamhetsnära men ändå 
utmanande. Information och presentation av uppdragen bör göras av personer som är väl 
insatta i problemet och som också tydligt kan visa riktningen eller målet med uppdraget. 
Författaren vill avsluta med en allmän reflektion och en fundering om både resultatet från 
enkäten och att uppdragen inte lyckades genomföras. Kan det ha berott på de 
organisationsförändringar och stora besparingskrav som landstinget brottats med under en tid? 
Berodde det på det övergripande ledarskapet? Medarbetare på alla nivåer har varit upptagna 
med att klara produktionen samtidigt som den högsta ledningen har ställt krav på stort 
engagemang i såväl förbättringsarbete som fördjupad redovisning. Att hitta balansen i 
kapacitet, flöde och bemanning och samtidigt lyckas med ständiga förbättringar är en 
grannlaga uppgift men genom ett aktivt lärande, anpassat stöd för utveckling och engagerade 
chefer skulle landstinget Västmanland kunna bli en mer kunskaps- och processtyrd 
organisation. 
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Turisten frågar stensättarna vad de gör och den ena säger ”jag tar en sten och lägger den här och sen tar jag 
nästa sten och lägger den där. Den andra stensättaren svarar att ”jag bygger en katedral och den ska bli den 

vackraste i världen”. 
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Intervjuguide       

Inled med en allmän fråga hur det har varit och hur det kom sig att just respondenten deltog i 
programmet. 

 

- Vilka mål fanns för utvecklingsprogrammet och har dessa nåtts?  

- Individuella mål? Mål för förbättringsarbete? För verksamheten?  

- Vad i utbildningen bidragit till att målen uppfyllts (eller inte)? 

- Vad i utbildningen har bidragit till att förbättringsarbetet har genomförts (eller inte)? 

- På vilket sätt har deltagande i utbildningen bidragit till att du utvecklats som ledare? 

- Vad i utbildningens genomförande har varit bra och vad behöver utvecklas? Före? 

Under? Efter? 

- Vilka faktorer har underlättat eller försvårat att genomföra utbildningen? 

- Vad tycker du om pedagogiken ”Lära genom att göra”, vad har varit bra? Vad behöver 

utvecklas? 

- Ett mål var att öka det innovativa klimatet på avdelningarna, har du märkt om din 

enhet har blivit mer förändringsbenägen? 

- Vad tycker du själva att programmet gett mest av?  

- Är Landstinget Västmanland moget för att bli en lärande organisation? 
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Missivbrev       

Hej, 

Jag heter Susanne Thorsell och studerar ledarskap på Mälardalens Högskola. Till min 
magisteruppsats har jag fått koncernledningens uppdrag att utvärdera 
Ledarutvecklingsprogrammet ”Att lära genom att göra”, som har varit ett pilotprogram.  

Syftet med uppsatsen, och utvärderingen, är att försöka beskriva effekter av det genomförda 
ledarskapsprogrammet. Vilken effekt programmet har haft på genomförande av komplexa 
uppdrag, på enhetens innovativa klimat och på chefens personliga utveckling. Vad i 
utvecklingsprogrammet som bidragit till eventuella effekter och vilka eventuella förbättringar 
som bör genomföras till nästa gång. 

För att få dina upplevelser av ledarutvecklingsprogrammet vill jag gärna träffa dig för en 
intervju.  Jag planerar att intervjua alla deltagare som genomfört programmet. Intervjun 
beräknas ta cirka 45 minuter och kommer att spelas in digitalt. Ingen annan än jag kommer att 
lyssna på inspelningen och den kommer att raderas efter transkribering. Deltagandet är 
frivilligt och du kommer givetvis att vara anonym.  

Jag kommer att höra av mig om cirka en vecka för att boka en tid för intervju.  

Jag, och koncernledningen, hoppas att du tycker det är meningsfullt att delta i utvärderingen 
av detta pilotprogram.  

Om du har frågor så tveka inte att ta kontakt med mig. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Susanne Thorsell 
Student och verksamhetsutvecklare med ett intresse av ledarskap och organisation. 
 

Kontaktuppgifter: 

Telefon: 021-174477 (073-8526277) 

E-post: susanne.thorsell@ltv.se 

 

Handledare: 

Jacek Hochwälder, lektor, Mälardalen Högskola 
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Enkät 
Frågorna avser att utvärdera ledarutvecklingsprogrammet ”Lära genom att göra” där din 
närmaste chef har varit en av deltagarna. Svaren kommer att sammanställas konfidentiellt.   

Bakgrundsfrågor 

Kön Kvinna  Man  

Ålder 29 år eller yngre                     30-49 år                   50 år eller äldre  

 

Chef och ledarskap på arbetsplatsen: 

1. Min chef har mitt förtroende att leda verksamheten 
      

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

2. Min chef kan fatta beslut 
      

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

3. Min chef är tydlig i sin kommunikation 
      

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

4. Min chef ger mig fortlöpande återkoppling på hur jag utför mitt arbete 
      

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

5. Min chef ger mig möjlighet att utvecklas och prova nya arbetsuppgifter 
      

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

6. Min chef är positiv när jag tar initiativ till förbättringsarbeten 
            

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

7. Min chef är tillgänglig när jag behöver det 
      

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

Tack för din medverkan! 
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Missivbrev       

 

Hej, 

Jag heter Susanne Thorsell och studerar ledarskap på Mälardalens Högskola. Till min 
magisteruppsats har jag fått koncernledningens uppdrag att utvärdera 
Ledarutvecklingsprogrammet ”Att lära genom att göra”, som har varit ett pilotprogram.  

Syftet med uppsatsen, och utvärderingen, är att försöka beskriva effekter av det genomförda 
ledarskapsprogrammet. Vilken effekt programmet har haft på genomförande av komplexa 
uppdrag, på enhetens innovativa klimat och på chefens personliga utveckling. Vad i 
utvecklingsprogrammet som bidragit till eventuella effekter och vilka eventuella förbättringar 
som bör genomföras till nästa gång. 

För att få dina upplevelser av ledarutvecklingsprogrammet eventuella effekter vill jag att du 
svarar på denna enkät som tar cirka 10 minuter. Deltagandet är frivilligt och du kommer 
givetvis att vara anonym.  

Jag, och koncernledningen, hoppas att du tycker det är meningsfullt att delta i utvärderingen 
av detta pilotprogram.  

Om du har frågor så tveka inte att ta kontakt med mig. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Susanne Thorsell 
Student/Verksamhetsutvecklare med ett intresse av ledarskap och organisation. 
  

Kontaktuppgifter: 

Telefon: 021-174477 (073-8526277) 

E-post: susanne.thorsell@ltv.se 

 

Handledare: 

Jacek Hochwälder, lektor, Mälardalen Högskola 
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Effects of a leadership development program – an evaluation 
Susanne Thorsell 

 

The report was to describe the effects of a leadership development program where the goal 
was to develop a more responsible leadership to help meet future requirements. Questions 
directed at the impact the program had had on the implementation of complex mission, the 
unit's innovative climate and on the manager's personal development. A mixed design was 
selected. Nine participants who completed the program were interviewed and 192 of their 
subordinates responded to a questionnaire. The results show that all managers who completed 
the program developed personally but it is not clear that the participants have developed the 
skills needed to become more responsible managers. To succeed with organizational and 
leadership development must be both managers and employees have time for active learning 
and it can be accessed through the production so that a larger proportion of the work is 
standardized. And managers at all levels in the organization had to be positive and committed 
to improvement. 

 

Keywords: Leadership development, action learning, learning organization 
 
 


