
 
 
 

c-uppsats

Hösten 2005
Institutionen för beteendevetenskap

Pedagogik

 
 
 
 
 
 
 

 

Ledarutveckling ur ett 
förståelseperspektiv

- en undersökning i en region inom Skatteverket

Författare

Anna Lundström

Handledare

Britt-Marie Dahlman



 
Abstract 

 
Ledarutveckling ur ett förståelseperspektiv 

Anna Lundström 
 
Ledarutveckling är idag en företeelse som fått stor uppmärksamhet i 
organisationer och i samhället i övrigt och som har kommit att bli en 
miljardindustri. Uppsatsen syftar till att ge en ökad förståelse för hur 
sektionschefer i en region inom Skatteverket tar tillvara ny kunskap i sitt 
arbete efter ledarutveckling. Undersökningen bygger på kvalitativ metod 
där semistrukturerade intervjuer med sex sektionschefer har genomförts 
för insamlandet av empiri. Resultatet visar att cheferna efter 
ledarutveckling anser sig ha utvecklats som människor samt att de fått 
praktisk nytta av det de lärt sig, främst vid samtal med medarbetare. 
Utbildningarna har även resulterat i att samtliga chefer har utvecklats i sitt 
ledarskap då de främst fått insikt i hur man agerar och tänker i olika 
situationer. Cheferna är oense vad gäller i vilken utsträckning 
organisationen följer upp deras ledarutveckling. Vissa av cheferna har 
önskemål om någon form av uppföljning i organisationen. Vad som även 
framkom är betydelsen av utrymme för reflektion där cheferna får dela 
erfarenheter med varandra.  
 
Nyckelord: Ledarutveckling, förståelse, lärande, chefer, reflektion, 
uppföljning. 
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Förord 
 
Jag vill till att börja med rikta ett stort tack till de sex sektionschefer som avvarat tid för intervju 
och som delat med sig av sina åsikter och erfarenheter. Tack även till personalkonsult och 
personalchef inom myndigheten. Utan dessa personers medverkan hade undersökningen inte varit 
möjlig att genomföra. 
 
Ett tack till familj och vänner som så tålmodigt stått ut med mig och allt prat jag fört om 
uppsatsskrivandet. Tack även till Helena för hjälp med språklig granskning.  
 
Ett särskilt tack till David! 
 
Slutligen vill jag tacka min handledare Britt-Marie Dahlman vid institutionen för 
Beteendevetenskap, Högskolan Kristianstad, för all vägledning och goda råd såväl före som 
under skrivprocessen.  
 

 
Anna Lundström 
Lund, den 22 december 2005 
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 1. Inledning  
En företeelse som idag har fått stor uppmärksamhet i organisationer och i samhället i övrigt är 
ledarutveckling. Många företag erbjuder organisationer hjälp att utveckla sina chefer och ledare 
via Internet, dagstidningar och andra forum. Ledarutveckling har kommit att betraktas 
som ”mode” (Nilsson, 2005, s.1). 
 
Detta mode har blivit en miljardindustri och många chefer och ledare skickas på utbildningar för 
en inte oansenlig summa pengar. Kring millennieskiftet spenderade, enligt Nilsson (2005), 
svenska organisationer uppskattningsvis cirka fyra miljarder kronor per år på ledarutveckling.  
 
Forskningen om ledarutveckling kan delas in i två huvudområden beroende på ur vilket 
perspektiv man väljer att se på företeelsen. Man kan se det ur ett organisatoriskt perspektiv och 
forskningen har här i stor utsträckning fokuserat på vilka organisatoriska förutsättningar som 
krävs för att ledarutveckling ska ge resultat (Tracey, Tannenbaum & Kavanagh 1995, Robotham 
2004). Man kan också se det ur individens perspektiv och forskningen fokuseras då på att 
undersöka och kartlägga individens förutsättningar, främst i termer av attityd, förväntningar och 
motivation (Bouffard-Bouchard 1990, Noe 1986, Tannenbaum, et al. 1991). Det läggs alltså 
monetära resurser såväl som forskning på att förbättra dessa utbildningar. Fokus läggs däremot 
sällan på hur chefer och ledare tar tillvara kunskap från ledarutveckling. Jag vill därför med min 
uppsats bidra med mer kunskap om ledarutveckling ur ett pedagogiskt synsätt och vidga 
kunskapsbasen inom området. 
 
Efter att jag i ett annat sammanhang varit i kontakt med en region inom Skatteverket och fått 
inblick i deras ledarförsörjningsprogram blev jag intresserad av hur chefer, som fått ta del av 
ledarutveckling inom myndigheten, tar tillvara ny kunskap. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få förståelse för hur chefer i en region inom Skatteverket tar 
tillvara ny kunskap i sitt arbete efter ledarutveckling.  
 

1.2 Avgränsning  
Jag har valt att avgränsa undersökningen till att gälla sektionschefer i en region inom 
Skatteverket (här även kallad myndigheten). Avgränsningen med avseende på region har gjorts 
utifrån det faktum att jag i ett tidigare tillfälle varit i kontakt med denna region inom Skatteverket. 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
Jag har disponerat uppsatsen på följande sätt: efter detta inledande kapitel kommer jag i kapitel 2 
ge en presentation av Skatteverkets ledarförsörjning för att därefter i kapitel 3 presentera den 
teori jag valt för att analysera och diskutera resultatet utifrån främst ett förståelseperspektiv. I 
kapitel 4 presenteras metoden för empirin och därpå följer en metoddiskussion. I kapitel 5 
redovisas resultatet av undersökningen och därefter följer analys och diskussion i kapitel 6.  
 



1.4 Definition av begrepp  
Nedan presenteras begreppen ledarutveckling och förståelse som är centrala i denna uppsats. 
 
Nilsson (2005) gör i sin avhandling ingen större åtskillnad mellan begreppen 
ledarskapsutbildning, kompetensutveckling eller ledarutveckling, utan ser dem som närliggande 
begrepp. Jag har valt att utgå från detta resonemang och definierar således ledarutveckling som: 
 

…organiserade aktiviteter som en arbetsgivare anordnar i syfte att 
utveckla personalansvariga chefers kompetens. Ledarutveckling kan 
omfatta en rad olika aktiviteter, för vilka det finns ett uttalat syfte och 
där det vidare är avsatt tid och pengar (Nilsson 2005, s.4). 

 
Jag har valt att använda begreppen utbildning och kurs synonymt med varandra i uppsatsen. 
Likaså används begreppen ledarutveckling och ledarutbildning mer eller mindre synonymt med 
varandra. 
 
Jag har valt att utgå från en beskrivning Sandberg och Targama (1998) ger av begreppet 
förståelse:  
 

Förståelsen av arbetet innefattar vilken innebörd arbetsuppgifterna har, 
men den innefattar också människans tolkning av vilka företeelser i 
verkligheten som är av betydelse, och vilka kunskaper och färdigheter som 
har relevans i sammanhanget. Förståelse kan därmed inte ses som en 
kunskap bland andra kunskaper. Den är i stället det mönster i mängden av 
kunskaper och erfarenheter som skapar mening och gör det hela begripligt 
(Sandberg & Targama 1998, s.116).  
 

Förståelsen växer fram enligt författarna ur ett växelspel mellan dels reflektioner och funderingar 
dels iakttagelser och impulser. 
 
 

2. Bakgrund 
Skatteverket arbetar sedan drygt femton år tillbaka systematiskt med ledarförsörjning för att ge 
sin organisation goda ledare och chefer. Här nedan ges en presentation av Skatteverkets 
ledarförsörjning. 

2.1 Ledarförsörjning inom Skatteverket 
En viktig faktor för en framgångsrik verksamhet och en bra arbetsmiljö är ett bra ledarskap. 
Ledarskapets viktigaste uppgift är, utöver att ange riktningen för verksamheten, att definiera och 
följa upp verksamhetens mål samt att skapa förutsättningar för utveckling och ständigt lärande 
(Levin & Lundström 2005). 
 
För att stödja ledaren i dennes utveckling erbjuder myndigheten ett omfattande 
utvecklingsprogram som inkluderar såväl strategisk utveckling, personlig utveckling, 
grupputveckling som organisations- och verksamhetsutveckling. Målet är god ledarförsörjning 
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med hjälp av systematiska angreppssätt för rekrytering, stöd och utveckling samt rörlighet och 
uppföljning av chefer (Levin & Lundström 2005).  
 
Ledarskapet har två sidor, en strategisk och en personlig, och båda bör beaktas för ett gott 
ledarskap. Den strategiska sidan visar på vad man konkret gör i sitt ledarskap och den personliga 
visar på egenskaper chefen har och vad/vem man är. När myndigheten befordrar ledare är en 
förutsättning att personen i fråga redan har styrkor på den personliga sidan. Det 
ledarutvecklingsprogram som myndigheten erbjuder bygger på frivillighet samt syftar till att 
tillgodose den enskildes behov, och bör ges i takt med att man är redo för de olika 
ledarutvecklingsinsatserna. Ledarutbildningen stödjer utvecklingen av såväl det personliga 
ledarskapet som det strategiska ledarskapet och den pedagogik som främst används är 
upplevelsebaserad inlärning (Levin & Lundström 2005). De utbildningar som stödjer det 
personliga ledarskapet är bland annat: UGL, mentorsprogram, GRUL, fördjupad samtalsträning 
samt LEK. Se 1.2.2 Presentation av Skatteverkets ledarutbildningar. 
   
Utöver ledarutvecklingsprogrammet erbjuder myndigheten även dialoggrupper för chefer och 
ledare, där de med hjälp av en samtalsledare kan ta upp frågor som de önskar belysa i sitt 
ledarskap. Dessa grupper syftar även till att skapa en medvetenhet hos cheferna om hur man kan 
hantera olika situationer i ledarskapet. För uppföljning och utvärdering som syftar till lärande och 
förbättringar i organisationen, ansvarar respektive deltagares chef och uppföljningen utgår från 
chefskontrakt, utvecklings- och verksamhetsplaner. Uppföljning och utvärdering görs även 
genom medarbetarenkäter som mäter medarbetarnas upplevelser av arbetsmiljön samt deras 
förtroende för sina chefer (Levin & Lundström 2005). Det sker dock ingen uppföljning av 
ledarutbildningarna (enligt intervju med personalkonsult 2005-11-18). 
. 

2.2 Presentation av Skatteverkets ledarutbildningar  
Nedan beskrivna utbildningar stöder utvecklingen av det personliga ledarskapet. Jag har valt att 
inte presentera de aktiviteter som stödjer utvecklingen av det strategiska ledarskapet, då dessa 
inte är i fokus för denna undersökning. Beskrivningarna bygger på interna dokument från 
myndigheten. 
 
UGL (Utveckling av grupp och ledarskap) 
Målet med UGL-utbildningen är att deltagarna skall utvecklas i sin roll som ledare, utbildare och 
gruppmedlemmar. De ska även efter genomförd utbildning förstå hur gruppdynamik påverkar 
utvecklingen i en grupp samt hur olika ledarstilar leder till effektivitet och tillfredsställelse i 
arbetet. Målet är också att de ska få fördjupad självinsikt och tillgång till verktyg för att kunna 
motivera och ge medarbetare och grupper möjligheter att mogna.  
 
Utbildningen är primärt upplevelsebaserad och deltagarna får genom olika övningar träna 
grupprocesser såsom kommunikation, feedback och ledarskap. Deltagarna förväntas ta eget 
ansvar för sin inlärning och utveckling och för att de lättare ska kunna testa nya beteenden känner 
gruppdeltagarna inte varandra (så kallade främlingsgrupper). 
 
GRUL (Grundläggande ledarutbildning) 
Den grundläggande ledarskapsutbildningen inom Skatteverket och Kronofogdmyndigheten för 
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chefer i sitt första chefskap är GRUL som består av tre block. Dessa block behandlar bland annat 
värderingar, likheter och olikheter, samtalsträning och konflikthantering och ledarskapet i 
framtiden. Målet med utbildningen är att ge deltagarna möjlighet att öka självinsikten samt att 
skapa en medvetenhet om ledarskapets betydelse för medarbetarnas motivation och prestationer. 
Utbildningen ska även ge redskap för deltagarna att praktiskt hantera olika ledarsituationer. Efter 
utbildningen ska deltagarna ha nått ökad självinsikt, vara bättre rustade att klara praktiska 
situationer som de möter i sitt ledaruppdrag samt förbättrat sin kommunikationsförmåga.  
 
Utbildningen är, i likhet med UGL, upplevelsebaserad och teori varvas med praktiska moment. 
En förutsättning för att få delta i GRUL-utbildningen är att man genomgått UGL-utbildningen 
samt att man har ett chefsuppdrag.  
 
Fördjupad samtalsträning 
Med denna utbildning får cheferna möjlighet att öka sin förmåga att hantera svåra 
samtalssituationer genom övningar. Utbildningen ger även deltagarna en teoretisk referensram för 
exempelvis krisreaktioner och beroendeproblematik (Levin & Lundström 2005). 
 
LEK (Ledarutvecklingsprogrammet för enhets- och kontorschefer) 
Ledarutvecklingsprogrammet för enhets- och kontorschefer vänder sig primärt till chefer i högre 
befattningar, såsom nytillsatta kontors- och enhetschefer. LEK-utbildningen består av två block 
där det första fokuserar på självkännedom och det andra på ledarskap med hjälp av coachning. 
Utbildningen är, liksom UGL och GRUL, upplevelsebaserad där deltagarna får reflektera och lära 
tillsammans med handledare. Utbildningen syftar till att fungera som stöd för cheferna i deras 
arbete med att skapa en kultur där ansvar, utveckling och lärande är mål. I LEK-utbildningen 
ingår ett THE-seminarium (The Human Element) där deltagarna får möjlighet att öka sin 
självkännedom. 
 
 

3. Teori  
Jag har valt att utifrån författarna Sandberg och Targama (1998) använda mig av teorin kring 
förståelse då jag anser att den vid analys och diskussion kan bidra med en ökad förståelse av det 
som denna uppsats syftar till. Jag är dock medveten om att det säkerligen finns ett flertal andra 
relevanta och användbara teorier inom området, men jag har valt att huvudsakligen begränsa 
mig till denna. Jag har valt att initialt i detta teoriavsnitt kortfattat presentera fyra olika 
kunskapsformer, för att därigenom kunna sätta förståelsen i ett sammanhang. 

3.1 Kunskapsformer 
Då det finns kunskaper av varierande slag samt att det är mindre rimligt att på ett allmänt sätt 
definiera kunskap görs det en åtskillnad mellan fyra olika kunskapsformer såsom fakta, färdighet, 
förtrogenhet och förståelse. De olika kunskapsformerna, som utgör varandras förutsättningar och 
samspelar med varandra, finns inom alla kunskapsområden men kan se olika ut mellan olika 
personer och områden (Läroplanskommittén SOU 1992:94).  
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Den kunskapsform som innebär regler, information och överenskommelser är faktakunskap. Det 
är en kunskapsform som innebär att vi vet att något förhåller sig på ett visst sätt samt kunskap 
som information (Läroplanskommittén SOU 1992:94). 
 
Med färdighet avses en praktisk kunskapsform som innebär att man kan och vet hur något ska 
göras. Färdighet ses därmed som en praktisk motsvarighet till den teoretiska förståelsen då man 
utan färdighet inte kan behärska praktisk verksamhet. Med förtrogenhetskunskap avses kunskap 
som är förenad med sinnliga upplevelser och en kunskapsform som kommer till uttryck i till 
exempel bedömningar. Genom de erfarenheter man erfar vid unika situationer lär man sig att vara 
uppmärksam på olikheter samt att se likheter i olikheterna. Detta resulterar i att man kan tillämpa 
tidigare erfarenheter i nya situationer (Läroplanskommittén SOU 1992:94). 
 
Att förstå innebär att uppfatta meningen eller betydelsen i ett fenomen och därmed att begripa. 
Förståelsekunskapen kännetecknas av att man inte kan förstå mer eller mindre, utan man kan 
förstå på kvalitativt olika sätt där kunskapen kan bedömas som mer eller mindre ”kvalificerad 
förståelse” (Läroplanskommittén SOU 1992:94 ,s. 32). 
 
Förståelse, i relation till faktakunskap, utmärks av en kvalitativ dimension som innebär att ett och 
samma fenomen kan förstås på skilda sätt. Vid faktakunskap förhåller sig däremot just något på 
ett eller annat sätt. Vad som dock är av betydelse är att fakta och förståelse är förbundna med 
varandra då förståelsen avgör vilka fakta vi kan uppfatta och se samt då fakta utgör förståelsens 
byggsten. Med hjälp av förståelse kan man se mening i fakta (Läroplanskommittén SOU 
1992:94). 
 

3.2 Förståelse utifrån pedagogiskt perspektiv 
Det har enligt Beckérus och Edström (1988) skett ett doktrinskifte inom synen på ledarskap från 
ledning via detaljerade regler och instruktioner till ledning via idéer och visioner, alltså en 
övergång från ett rationalistiskt perspektiv till ett tolkande, förståelsebaserat perspektiv. Det förra, 
rationalistiska, synsättet innebär att man tror att kunskaper och färdigheter som individer 
utvecklar är isolerade från deras förståelse av sina arbetsuppgifter och man lägger ingen vikt vid 
förståelse som grund för kompetens i arbete. Med det senare, tolkande, förståelsebaserade 
perspektivet anser man däremot att kunskap om förståelse är av stor vikt eftersom förståelsen 
utgör grunden för vårt handlande.  
 
Vad innebär då förståelse och vilken relation har det till lärande, kompetens och 
kompetensutveckling? Till att börja med ska jag utreda begreppet förståelse för att därefter 
redogöra för dess betydelse för lärande, kompetens och kompetensutveckling.  
 
Grundläggande hos Sandberg och Targama (1998) är att en människas kunskaper och färdigheter 
baseras på den förståelse man har av sitt arbete. Enligt författarna kan därmed kunskaper och 
färdigheter enbart rätt användas då man förstår sin arbetssituation. Det arbete man utför är 
därmed ett ”förstått arbete”, det vill säga de kunskaper som en person använder för att utföra sina 
uppgifter alltid är beroende av dennes förståelse av det eftersom förståelse och handling hör ihop. 
Förståelsen är inget vi är medvetna om och vi kan därför inte redogöra för den.  
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Sandberg & Targama (1998) framhåller att förståelse kan utvecklas bland annat av känsloladdade 
upplevelser, konkreta personliga upplevelser och dialoger med andra. Vid känsloladdade 
upplevelser blir genomslagskraften starkare än vid sakliga och intellektuella. Vid personliga 
upplevelser blir effekten också starkare om man är förberedd genom tidigare konkret erfarenhet. 
Dialogen har, enligt författarna, en starkare genomslagskraft än enkelriktad kommunikation.   
 

3.3 Lärande och kompetens 
Lärande, enligt Ellström (1996), är en kontinuerlig process där individens samspel med 
omgivningen är en viktig del och resultatet kan bli ökad kompetens. Enligt Sandberg och 
Targamas (1998) förståelseteori utgör förståelsen grunden för lärandet i arbetet där ett väsentligt 
inslag i lärandet är att man förändrar sin förståelse. Lärande inom det förståelsebaserade 
perspektivet innebär att man utvecklar och upprätthåller en viss kompetens då förståelsen av 
arbetet är en förutsättning för kompetensen i arbetet. Enligt Sandberg och Targama (1998) är 
kompetens i arbetet också en fråga om förståelse då de anser att en person som inte erhållit en 
förståelse av sitt arbete inte kan utveckla kompetens i någon högre grad. 
 
Kompetens är enligt författarna kunskaper och färdigheter som visas i arbetsutförandet. Med 
detta som utgångspunkt är det sättet på vilket människan förstår sitt arbete som utvecklar 
kunskaper, vilka i sin tur resulterar i en speciell kompetens i arbetet. Detta innebär att man vid 
kompetensutveckling förändrar den förståelse man har av arbetet. 
 
Inom det förståelsebaserade perspektivet anser man i motsats till det rationalistiska perspektivet 
att kompetens inte utgörs av några specifika kunskaper utan snarare att dessa kunskaper är 
baserade på personernas förståelse av sitt arbete. Detta innebär att en förändring av förståelse 
även innebär en förändring av kompetens. Sandberg och Targama (1998) anser även att 
förståelsen av arbetet inte enbart är en grund för kompetens utan även för identitet. 
Sammanfattningsvis kan man därmed säga att förståelsen av arbetet är grunden för kompetens 
och lärande i arbetet. 
 

3.4 Kompetensutveckling  
Vad som enligt Sandberg och Targama (1998) är karakteristiskt är att ledare tar till sig det som de 
anser är betydelsefullt och intressant men nyttjar huvudsakligen de nya idéerna inom ramen för 
sin tidigare skapade förståelse, det vill säga de gör det ur ett rationalistiskt perspektiv.  
 
Upplevelsebaserade utbildningar är det som primärt tillämpas för att cheferna ska lära känna sig 
själva. Syftet är att cheferna ska bli medvetna och reflektera över sina egna beteende- och 
reaktionsmönster. Kompetensutveckling blir därmed en fråga om att förändra sin rådande 
förståelse av arbetet till en som är ”kvalitativt sett bättre” (Sandberg & Targama 1998, s.7). 
 
En grundläggande dimension i kompetensutveckling där kompetensen har betydelse är 
förstärkning respektive förändring av förståelsen. Sandberg och Targama (1998) anser att 
generella problem med kompetensutveckling beror just på en bristande insikt om att 
kompetensutveckling innebär olika processer såsom förstärkning och förnyelse. Förståelsen styr, 
som tidigare nämnts, vilka kunskaper och färdigheter man utnyttjar och grunden för kompetens 
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och lärande i arbetet är just förståelse av arbetet. När man enligt författarna lär sig något i 
arbetslivet sker det oftast inom ramen för den redan etablerade förståelse man har av sitt arbete, 
vilket i sin tur resulterar i att förståelsen fördjupas och förstärks. För att däremot förnya 
förståelsen krävs aktiviteter som leder till att man omprövar och ifrågasätter förståelsen.  
 
Förstärkningen innebär sålunda en utveckling av kunskaper, färdigheter och självförtroende i en 
process som inte specifikt syftar till att förändra den gällande förståelsen, medan 
kompetensförnyelse sker i en process där den rådande förståelsen omprövas och förändras. Även 
kompetensförstärkning bör ses som ett mål vid kompetensutveckling eftersom det innefattar 
aktiviteter som bidrar till att öka kunskaper och skickligheter inom den existerande förståelsen. 
Sandberg och Targama (1998) anser att uppdelningen i kompetensförstärkning och 
kompetensförnyelse är grundläggande för lärande i arbetet. 
 
Kompetensutvecklingen syftar till att utveckla individens kompetens där den mesta utbildningen 
är av kompetensförstärkande karaktär. Med detta förändras dock, som ovan nämnts, inte 
individens förståelse, utan ny kunskap fångas in i redan befintlig kunskap. Den största delen av 
traditionell personalutbildning finns i kategorin kompetensförstärkning, som i stor utsträckning 
innefattar planerade aktiviteter som resulterar i att människan utökar sina kunskaper inom ramen 
för en existerande förståelse. Den mest väsentliga typen av lärande är dock den som innebär att 
förståelsen förändras, det vill säga kompetensförnyelse. För att uppnå förändring av förståelsen 
används ifrågasättande och reflektion, vilket kan ske under utbildning. Med detta i beaktande 
inser man att förståelsen är i ständig utveckling genom kompetensförstärkning och 
kompetensförnyelse (Sandberg & Targama 1998).  
 
Uppföljning är ett viktigt inslag i ledningsutbildning. Författarna anser att man därför vid 
kompetensutvecklingsinsatser måste säkerställa att deltagarna tar till sig det de lär sig och därmed 
ökar och förnyar sin förståelse. 
 

3.5 Reflektion - en förändring av förståelse  
Som ovan beskrivits är förståelsen av det arbete man utför en avgörande komponent i lärande i 
arbetet. Då individer i organisationer förändrar sin förståelse genom exempelvis formella 
utbildningar kan de förändra sitt lärande och därmed utveckla en annan kompetens. En viktig 
förutsättning för att åstadkomma förändring av sin förståelse är reflektion. Det är därmed först 
genom reflektion som man kan medvetandegöra förståelsen av sitt arbete och därmed kunna 
förstå arbetet på ett annat sätt (Sandberg & Targama 1998).  
 
Enligt Ellström (1996) är reflektion ett nödvändigt villkor för att ett kvalificerat lärande ska äga 
rum och tillfälle till och utrymme för reflektion utgör en möjlighet för att utveckla kunskaper. 
Enligt Sandberg och Targama (1998) är reflektion en viktig del av lärprocessen. Ett 
tillvägagångssätt för att skapa förståelse kan vara att man i dialog med andra yrkesverksamma 
människor reflekterar över sin egen och andras förståelse av arbetet. Ett annat tillvägagångssätt är 
att man reflekterar över sin egen förståelse av arbetet, självreflektion. Reflektionen medför på 
detta vis en kompetensutveckling enligt Sandberg och Targama (1998), då kompetensutveckling 
inte enbart behöver vara bunden till specifika utbildningsaktiviteter. 
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Inom olika kompetensutvecklingsverksamheter är det därför viktigt att individen ges utrymme för 
reflektion för att kunna få insikt om sin egen förståelse. Genom reflektion kan individen då ta 
ställning till hur de nya kunskaperna som erhållits vid kompetensutvecklingen kan införlivas med 
tidigare förståelse eller resultera i att den etablerade förståelsen omprövas. Man bör vid sådana 
utbildningar ha en pedagogik som främjar ifrågasättande (Sandberg & Targama 1998). 

3.6 Problemprecisering 
Utifrån syftet, att få förståelse för hur chefer i en region inom Skatteverket tar tillvara ny kunskap 
i sitt arbete efter ledarutveckling, har jag formulerat följande problempreciseringar: 
 
- Hur använder chefer ny kunskap i sitt arbete efter genomförd ledarutveckling? 

 
- Hur utvecklas chefer efter genomförd ledarutveckling? 
 
- Hur anser chefer att uppföljning av ledarutveckling sker i organisationen?  
 
 

4. Metod 
I detta kapitel redogör jag för mitt val av metod samt det urval jag använt. Jag kommer vidare att 
beskriva hur jag gått tillväga vid insamlandet och bearbetningen av empirin samt vilka etiska 
aspekter jag tagit hänsyn till. Därpå kommer jag att redogöra för den roll jag har i 
forskningsprocessen. Avslutningsvis följer en metoddiskussion. 
 

4.1 Forskningsansats 
Det finns två olika metoder att samla in relevant information för det forskningsområde som ska 
undersökas, nämligen den kvantitativa och den kvalitativa metoden (Bell 2000). Den 
kvantitativa metoden inriktar sig på att fastställa mängder och förekomst samt ofta på prövning 
av hypoteser eller eventuella samband mellan fenomen (Holme & Solvang 1997). Den 
kvalitativa metoden är att föredra då man vill skapa sig en förståelse för det fenomen som ska 
undersökas och då man vill ha en mer djupgående och nyanserad beskrivning av fenomenet 
(Jensen 1995). Med andra ord syftar den kvalitativa metoden, enligt Holme och Solvang (1997) 
till en ökad förståelse för det man undersöker och ger därmed en bättre uppfattning av den 
enskildes livssituation.  
 
Som forskare bör man välja den av de två metoderna som bäst passar det syfte och de 
problemställningar man arbetar med (Jensen 1995, Holme & Solvang 1997). Då fokus för min 
undersökning ligger på upptäckt snarare än på bevisning och då jag vill skapa en ökad förståelse 
för livsvärlden hos en grupp individer (sektionschefer) anser jag att den kvalitativa metoden bäst 
lämpar sig för detta syfte. 
 
Inom den vetenskapliga forskningen väljer man forskningsansats även utifrån vilken uppfattning 
man har om relationen mellan teori och empiri. Den kvalitativa metoden förknippas främst med 
induktiv metodansats, vilket innebär att teori är resultatet av en forskningsansats, det vill säga 
empiri resulterar i teori (Wallén 1996). Jag har valt och har för avsikt att arbeta utifrån en 
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induktiv ansats där jag utgår från materialet från datainsamlingen, börjar min studie i empirin, 
och därefter söker dra teoretiska slutsatser. 
 

4.2 Val av insamlingsmetod  
Enligt Holme och Solvang (1997) kännetecknas den kvalitativa metoden av närhet till den källa, 
de forskningsobjekt, man hämtar information ifrån. Förståelse för forskningsobjektens livsvärld 
utifrån deras perspektiv anser jag att jag bäst uppnår med hjälp av intervjun som metod, som 
enligt Kvale (1997), är ett samspel där kunskap nås genom en dialog mellan intervjuaren och 
deltagaren. I (kvalitativa) intervjuer är, enligt Bryman (2001) intresset riktat mot den intervjuades 
ståndpunkter och man låter intervjuerna vara flexibla i så måtto att intervjupersonerna själva 
anger riktningen för intervjuerna. Jag anser att intervjun som metod är ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att uppnå det som är det primära syftet med undersökningen: nämligen en 
djupare förståelse för hur chefer tar tillvara ny kunskap efter ledarutveckling. 

4.2.1 Intervjuguide 
Forskningsintervjuer varierar och skiljer sig i graden av struktur (Kvale 1997). Jag har valt, 
utifrån vad jag anser bäst lämpar sig för syftet med undersökningen, att använda mig av en 
semistrukturerad intervjuform, som kännetecknas av en hög grad av standardisering men en lägre 
grad av strukturering. Den semistrukturerade intervjuformen innebär oftast, trots att den är 
relativt fri i sitt upplägg, att forskaren har en intervjuguide till hjälp, vilken innehåller en översikt 
över de teman man vill ta upp samt förslag till frågor (Hartman 1998). Intervjuformen 
kännetecknas av flexibilitet då intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. 
Forskaren behöver inte ställa frågorna i den ordning som guiden anvisar och kan även ställa 
frågor som inte finns med i guiden (Bryman 2001).  
 
För att utforma intervjuguiden ställde jag mig frågan: ”Vad måste jag veta för att kunna besvara 
mina olika frågeställningar?” (Bryman 2001, s.305). Detta resulterade i en intervjuguide med tre 
teman och stödfrågor som skulle beröras (se Bilaga 2) och där det fanns utrymme för deltagarna 
att formulera sig fritt med egna termer. På detta vis kombinerade jag möjligheten att få svar på 
det jag önskade, med möjligheten att lämna öppet för intervjupersonerna att styra in intervjun på 
något som för dem känns aktuellt och relevant.  
 
För att försäkra mig om att intervjuguiden var lämplig för min undersökning testades den på en 
person som själv deltagit i ett ledarutvecklingsprogram inom Skatteverket. Intervjun som 
genomfördes, en så kallad pilotintervju (Repstad 1999), gjorde jag med avsikten att enbart 
förbättra intervjuguiden och därför tog jag inte tillvara på den information som framkom.  

4.2.2 Dokument 
Utöver intervju har jag även använt mig av interna dokument från myndigheten som jag fått 
tillgång till av en internkonsult inom myndigheten. Dessa dokument tjänar som kompletterande 
material i undersökningen då det är något som man bör, om man kan, komplettera det empiriska 
materialet med. Repstad (1999) anser att man inte ska förkasta vikten av informationsmaterial då 
dessa senare kan komma att ge förslag till frågor och analys men avsikten är inte att med hjälp av 
dokumenten besvara någon problemformulering. 
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Jag har valt att använda mig av dokument i den utsträckning de fungerar som komplement till det 
empiriska materialet då de syftar till att ge mig en ökad förståelse för ledarförsörjningen samt 
myndighetens ledarutbildningar.   
 

4.3 Urval 
Den 1 januari 2004 bildades Skatteverket som en ny myndighet av Riksskatteverket och landets 
tio regionala myndigheter. Skatteverket och Kronofogdmyndigheterna, fortsättningsvis 
benämnda Skatteverket eller myndigheten, finns representerade på större orter i hela landet och 
har tillsammans cirka 13000 anställda, varav cirka 1000 har uppdrag som chef (inkluderat även 
teamledare och projektledare). Skatteverket ansvarar för administration av landets skattesystem, 
folkbokföring, fastighetstaxering och hantering av bouppteckningar. Ledningsnivåerna är, 
beroende på de regionala organisationernas storlek, tre eller fyra (Levin & Lundström 2005). Den 
region inom Skatteverket där min undersökning genomförts består av cirka 1300 anställda och 
ledarskiktet består av en regionskattechef, kontorschefer, enhetschefer samt ett femtiotal 
sektionschefer.  
 
De personer jag har intervjuat är sex sektionschefer, hälften män och hälften kvinnor. Deras 
anställningstid som sektionschef varierar mellan fyra och fjorton år och samtliga har arbetat inom 
Skatteverket tidigare, innan de blev befordrade till sektionschefstjänst. De är alla chefer för 
sektioner som består av mellan femton och tjugo medarbetare.  
 
Fokus har kommit att ligga på sektionschefer som undersökningsgrupp eftersom det i stor 
utsträckning är dessa som får ta del av det ledarutvecklingsprogram som finns inom myndigheten. 
Mitt val att fokusera på sektionscheferna beror primärt på att de är fler till antalet än enhetschefer 
och kontorschefer inom regionen och kan därför i större utsträckning garanteras anonymitet och 
konfidentialitet. 
 
Det kvalitativa urvalet är oftast ett ändamålsenligt urval vilket innebär att man vill finna individer 
som kan ge den information som man söker (Hartman 1998). Då jag inte hade någon kunskap om 
vilka chefer som kunde förväntas ge denna information, valde jag en urvalsstrategi som innebar 
att jag fick hjälp av en informant1 inom myndigheten (personalchefen) att utse lämpliga chefer. 
Personalchefen kontaktade mig därefter med namn på sex chefer som, efter förfrågan från 
personalchefen, velat ställa upp på en intervju.  
  
Man är som forskare beroende av personer som är tillgängliga och frivilliga men man bör dock i 
så stor utsträckning som möjligt ändå sträva efter att få ett representativt urval (Bell 2000). Jag 
valde, som ovan nämnts, att avgränsa mitt urval till att gälla sex stycken chefer i en region inom 
Skatteverket, dels på grund av tidsskäl och dels för att jag med detta urval anser mig få en 
nyanserad bild av den företeelse som studeras. Jag anser att urvalet är tillräckligt då jag inte har 
för avsikt att göra statistiska generaliseringar. Detta styrks av Kvale (1997) som hävdar att antalet 
intervjuer som ska genomföras beror på undersökningens syfte. Man bör även ta i beaktande när 
man väljer vilket antal urvalet ska innefatta att man kan komma till en viss gräns i 
undersökningen där man anser att man inte lär sig något nytt. Detta uttrycker Repstad (1999) 
som ”mättnad” och då bör man upphöra med insamlandet av information.  
                                                 
1 Med informant menas: ”en person med lokalkännedom som forskaren får information från” (Repstad 1999, s.142). 
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4.4 Genomförandet av intervjuer 
Holme och Solvang (1997) skriver att ”kvalitativa intervjuer är mera av en konst än en metod” 
(Holme & Solvang 1999, s.107), och efter att ha genomfört mina intervjuer, instämmer jag till 
fullo med detta. Jag har genom denna praktiska erfarenhet lärt mig mycket om att genomföra 
intervjuer. 
 
Vad gäller själva genomförandet av intervjuerna så hade jag varit i telefonkontakt med samtliga 
intervjupersoner i förväg där jag gav information om vad som gällde, något som Repstad (1999) 
rekommenderar. Bell (2000) anser att personer som ställer upp på att bli intervjuade bör få 
komma med önskemål om tid och plats för intervjun. Repstad (1999) anser att platsen för 
intervjuerna kan komma att inverka på resultatet och man bör därför välja en neutral plats där 
man kan förbli ostörd. Jag informerade därför bland annat om att det var helt frivilligt att delta 
samt förklarade syftet med undersökningen. Jag informerade även om hur länge intervjun 
beräknades att ta (ca 1 timme) samt lät dem själva bestämma var den skulle äga rum, en 
förutsättning var dock att vi skulle förbli ostörda. Alla intervjuer genomfördes under arbetstid och 
några av intervjuerna kom att genomföras i samtalsrum medan vissa genomfördes på den 
intervjuades tjänsterum.  
 
En förutsättning för att intervjusituationen ska fungera är att man skapar tillit mellan intervjuaren 
och den som blir intervjuad (Holme & Solvang 1997). Innan intervjuerna inleddes presenterade 
jag därför mig själv och informerade åter om undersökningens syfte. Jag underrättade dem även 
om de etiska aspekter som intervjusituationen innefattar såsom att jag garanterar dem 
konfidentialitet och anonymitet vid redovisningen. Jag upplyste dem även om att de inte behövde 
svara på frågor de inte ville svara på, samt hur intervjumaterialet skulle behandlas.  
 
Samtliga intervjuer spelades in på band efter intervjupersonernas medgivande där jag påpekade 
att de även i det transkriberade materialet skulle förbli anonyma. Att jag valde att använda mig av 
bandspelare under intervjuerna var för att jag lättare skulle kunna återge vad som framkommit 
och hur det framkommit då kvalitativa forskare enligt Bryman (2001) är intresserade av både det 
intervjupersonerna säger och hur de säger det. Bandinspelning kan komma att fungera som en 
garant för att intervjuaren inte ersätter den intervjuades ord (May 2001). Jag hade för avsikt att 
komplettera bandinspelningarna med anteckningar under intervjuerna, men som jag redogör för i 
avsnitt 3.5 blev så inte fallet. Jag förde dock, i viss utsträckning, anteckningar under intervjuerna 
men valde istället att efter respektive intervju skriva ett sammandrag om hur intervjuerna gått. 
 
För att i största möjliga mån veta att jag tolkat intervjupersonerna rätt och därmed kunna, med 
gott samvete, använda mig av relevanta citat erbjöd jag intervjupersonerna att få tillgång2 till det 
transkriberade materialet för godkännande innan resultatsammanställning och analys påbörjades, 
vilket flertalet var positiva till.  
 
Eftersom jag använde mig av en semistrukturerad intervjuguide ville jag uppnå en balans mellan 
att jag i viss utsträckning styrde intervjun respektive lät intervjupersonerna själva styra 
utvecklingen av intervjuerna. Jag är medveten om att jag vid vissa tillfällen följde intervjuguiden 
                                                 
2 Jag mailade det transkriberade materialet för verifierande och fick feedback via mail. 
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mer noga än vid andra tillfällen då jag mer eller mindre frångick guiden. Detta beror på att jag i 
efterhand med mer erfarenhet kunde frångå guiden i större utsträckning. För att undvika att 
intervjupersonerna skulle svara så som de trodde att jag förväntade mig av dem att svara, 
lämnade jag inte ut intervjuguiden i förväg. 
 

4.5 Bearbetning av intervjuerna 
Ett viktigt analytiskt steg vid kvalitativa intervjuer är att man för anteckningar under själva 
intervjun som ett komplement till bandinspelningarna för att öka förståelsen av datamaterialet 
(May 2001). Då jag var ensam intervjuare samt då den fysiska placeringen av mig och 
intervjupersonerna inte främjade möjligheten att anteckna under intervjuerna (då de kunnat läsa 
vad jag skrivit) har jag inte antecknat deras kroppsspråk och andra intressanta aspekter, till 
exempel hur de reagerade på vissa frågor. Jag valde därför att istället skriva ett sammandrag efter 
varje intervju om reflektioner kring intervjun: hur jag upplevde att intervjun gick, stämningen 
samt huruvida jag kunde använda mig av relevanta följdfrågor. Detta material är något jag anser 
mig kunna ha nytta av vid analysen då jag kan tillföra det transkriberade materialet subjektiva 
tankar och upplevelser.  
 
Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant, vilket enligt Repstad (1999) är regel. 
Transkriberingarna resulterade i att jag fick en känsla av att jag genomförde intervjuerna ännu en 
gång vilket var en fördel då det gav mig ökad förståelse och kunskap. När intervjuerna var 
utskrivna bearbetade jag materialet genom att jag i första hand systematiskt kategoriserade den 
insamlade empirin efter de problempreciseringar som undersökningen syftar till att besvara. 
Därefter har jag valt att även presentera svar på frågor utöver problempreciseringarna som (jag 
anser) har relevans för syftet. Samtliga ”resultat” presenteras under specifika rubriker i 
resultatavsnittet och följs av samma upplägg i diskussionsavsnittet. Jag har gjort viss redigering 
av citaten som redovisas i resultatavsnittet för att få en bättre ordföljd samt redigerat vid 
transkriberingarna av intervjuerna för att säkerställa att anonymitetskravet uppfylls (Holme & 
Solvang 1997).  
 
Jag har valt att i kapitel 4, resultat, samt i kapitel 5, analys och diskussion, att använda mig av 
ordet chef/chefer när jag syftar på de sex sektionschefer som intervjuats. För att underlätta den 
språkliga behandlingen har jag valt att i dessa kapitel använda maskulinum oavsett chefens 
verkliga kön. 
 

4.6 Etik  
Det finns ett flertal forskningsetiska riktlinjer som gäller för svensk forskning och som jag anser 
bör genomsyra forskarens arbete genom hela forskningsprocessen. De etiska aspekter som 
redovisas i detta stycke är de som aktualiseras mellan mig som forskare och intervjupersonerna i 
undersökningen. Repstad (1999) framhåller att personer som deltar i forskningsprojekt ska vara 
medvetna om undersökningens syfte samt att de deltar frivilligt. Som forskare måste man kunna 
ge intervjupersonerna rätt till säker avidentifiering så att varken läsare eller andra 
intervjupersoner ska kunna känna identitet och/eller lokalitet (Ryen 2004). De ska även behandlas 
med största möjliga konfidentialitet och de uppgifter som samlas in får enbart användas för det 
specifika forskningsändamålet. 
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Jag har i min undersökning arbetat utifrån att i största möjliga mån ta hänsyn till de ovan nämnda 
etiska regler som gäller. Jag gav intervjupersonerna en muntlig försäkran om att jag garanterar 
dem konfidentialitet och anonymitet samt redogjorde för i vilken utsträckning materialet skulle 
komma att användas. Jag underströk att vad som kommer att framgå endast är att undersökningen 
gäller i en region inom Skatteverket och deras position som sektionschef. Widerberg (2002) anser 
att man i forskningsprocessen även måste ta hänsyn till forskningsetiska riktlinjer vad gäller 
förvarandet av intervjuutskrifter, sammandrag och band och detta har jag haft i beaktande och har 
därför avidentifierat allt material samt förvarat band och utskrifter på skilda platser. Jag har, som 
tidigare nämnts, redigerat intervjuutskrifterna för att säkerställa att anonymitetskravet uppfylls. 
 
Sammanfattningsvis anser jag att det är viktigt att man kan garantera intervjupersonerna att man 
behandlar och redovisar materialet på ett etiskt och korrekt sätt och därmed garanterar deras 
anonymitet vid såväl insamlande och förvaring av data som vid bearbetning och analys. Ryen 
(2004) framhåller att en av de viktigaste uppgifterna man har som forskare är att inte vålla någon 
skada. 
 

4.7 Forskarrollen 
Vid kvalitativ forskning är det särskilt viktigt att man genomgående reflekterar över sig själv och 
den roll man har som forskare (Repstad 1999). Ofta har man fördomar, personliga värderingar 
samt en viss förförståelse (subjektiva referensramar) av det fenomen som ska studeras, och det 
måste man enligt Holme och Solvang (1997) försöka att frigöra sig ifrån för att i så stor 
utsträckning som möjligt kunna förhålla sig objektiv till det fenomen som studeras. Jag anser 
dock att det är av betydelse att man har vetskap om att man inte kan frigöra sig från de subjektiva 
referensramarna fullt ut, men att man i så stor utsträckning det är möjligt försöker att eliminera 
dem. 
 
Vid intervju som metod ingår forskaren själv mer eller mindre i undersökningsprocessen och kan 
därmed introducera en del felkällor (Backman 1998). Som forskare måste man därför ta hänsyn 
till i vilken utsträckning man kan tänkas ha påverkat intervjupersonerna samt datamaterialet (May 
2001). Intervjun innebär, som tidigare nämnts, en närhet till den företeelse som ska studeras, 
vilket forskaren bör beakta då det kan skapas förväntningar på varandra från såväl forskaren som 
från intervjupersonerna (Holme & Solvang 1997). Jag kan i rollen som forskare till exempel ha 
vissa förväntningar på intervjupersonerna i egenskap av deras roll som chef och de i sin tur kan 
givetvis ha vissa förväntningar på mig som forskare. 
 

4.8 Metoddiskussion 
Jag är medveten om att det faktum att det var personalchefen och inte jag som valde ut 
intervjupersoner kan ha inverkat på resultatet. Det kan nämligen, enligt Repstad (1999), utgöra ett 
metodiskt problem då informanten, här personalchefen, medvetet eller omedvetet kan styra 
urvalet genom att exempelvis rekommendera de bästa och mest lämpliga intervjupersonerna. Jag 
tror emellertid att så inte var fallet här, utan att personalchefen valde ut intervjupersoner som 
kunde ge mig relevant information för undersökningen. 
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Eftersom personalchefen var den person som valde ut intervjupersonerna vet jag således inte i 
vilken utsträckning jag har ett representativt urval. Jag har dock inte för avsikt att få någon 
statistiskt representativitet av urvalet, men man bör enligt Bell (2000) alltid sträva efter att få ett 
så representativt urval som möjligt. Ett alternativt tillvägagångssätt till urvalsmetoden skulle 
kunna vara att jag slumpmässigt hade valt ut chefer inom myndigheten och på så vis ökade 
möjligheten för ett representativt urval.  
 
Vad gäller själva genomförandet av intervjuerna så anser jag att jag lyckades hålla mig till den 
struktur som den semistrukturerade intervjuformen innebär. Repstad (1999) menar att en 
detaljerad guide kan utgöra en risk för passivitet hos intervjupersoner. Jag valde att i så stor 
utsträckning som möjligt vara flexibel och anpassa guiden och frågorna efter respektive intervju, 
något som jag upplevde att jag blev säkrare på allteftersom jag genomförde fler intervjuer. Jag 
anser inte, trots att jag hade vissa färdigformulerade frågor, att guiden var passiviserande. 
 
Jag är medveten om det faktum att jag har en viss förförståelse av ämnet ledarutveckling. Den 
bygger främst på den litteratur jag läst före och under undersökningen, vilket kan ha inverkat när 
jag inhämtade empirin respektive genomgående i forskningsprocessen. Jag är även medveten om 
att jag genom intervjuerna inte kan fånga en sanning, utan jag syftar till att få en ökad förståelse 
för tillvaratagandet av ny kunskap. Jag kan därför inte påstå att jag fångat den slutgiltiga 
sanningen om ledarutveckling inom myndigheten. Det jag redogör för är enbart de sex 
sektionschefernas upplevelser och skildringar. 
 
Huruvida intervju som undersökningsmetod har inneburit att det som var avsett att undersökas 
faktiskt undersökts, åsyftar validiteten på. Detta då validitet, giltighet, hänför sig till sanning och 
riktighet hos ett yttrande (Kvale 1997). 
 
Jag anser mig ha lyckats få fram riktigheten om det undersökningen syftar till (Kvale 1997) i så 
stor utsträckning som möjligt då jag initialt valde att använda mig av en pilotintervju innan 
undersökningen påbörjades för att kunna förbättra intervjuguiden. Ytterligare en aspekt som kan 
ha inverkat för att stärka validiteten i undersökningen är det faktum att jag valde att använde mig 
av en semistrukturerad intervjuform, där det gavs frihet och utrymme för intervjupersonerna att 
utforma svaren på sitt eget sätt.  
 
Då validering enligt Kvale (1997) inte enbart bör vara en granskning som görs i slutet av en 
undersökningsprocess, utan en kvalitetskontroll som genomgående genomförs har jag därför haft 
i beaktande att kontinuerligt ifrågasätta och reflektera genomgående under de olika stadier 
undersökningen befunnit sig i.  
 
Jag har utöver intervju som insamlingsmetod av empiri även använt mig av interna dokument 
från myndigheten, nämligen Ledarförsörjningen inom Skatteverket samt presentation av 
ledarutbildningarna UGL, GRUL och LEK. Vid användning av dokument måste man, enligt 
Patel och Davidson (2003), vara medveten om att man kan åstadkomma en skevhet i materialet 
om man enbart använder sig av material som stöder det man vill bevisa. Jag har därför för avsikt 
att presentera och diskutera sådant som inte enbart stöder resultaten då jag vill förhålla mig 
kritiskt till dokumenten.  
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5. Resultat 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit under intervjuer med sex sektionschefer. 
Jag presenterar resultaten utifrån de problempreciseringar jag arbetat utifrån samt utifrån 
andra frågor som har relevans för syftet. Samma upplägg används i kapitel 6. Jag har valt att i 
detta och i följande kapitel använda ordet chefer när jag syftar på intervjupersonerna samt valt, 
för att underlätta den språkliga behandlingen, att använda maskulinum oavsett chefens verkliga 
kön. Jag har gjort viss redigering av citaten som redovisas i resultatavsnittet för att få en bättre 
ordföljd.  
. 

5.1 Ledarutbildningar 
Samtliga sex chefer har tagit del av flera av de ledarutbildningar som ingår i myndighetens 
ledarutvecklingsprogram. Alla chefer har gått UGL-kursen och flertalet gick kursen innan de blev 
sektionschefer. Med undantag av en chef så har alla även tagit del av GRUL, dock har inte alla 
gått de tre olika blocken inom GRUL. Merparten av dem som gått GRUL har tagit del av de olika 
blocken inom GRUL efter de tillträdde som sektionschefer.  
 
Utöver UGL och GRUL har några av cheferna även deltagit i exempelvis handledarutbildningar, 
separata arbetsmiljöutbildningar, Human-Element, LEK samt fördjupad samtalsträning, även 
kallad Det Svåra Samtalet.  
 

5.2 Krav på chefsrollen 
Samtliga chefer anser att det krav arbetet ställer på dem som sektionschefer idag i stor 
utsträckning fokuserar på de personliga egenskaperna i chefskapet. Tidigare har man inom 
myndigheten främst befordrat dem som har varit materiellt kunniga inom sitt arbetsområde till 
chef, medan fokus idag ligger på personliga egenskaper och personliga förutsättningar. Det har 
alltså skett en förändring av befordringsgången inom Skatteverket. Nedanstående citat visar vilka 
krav som ställs på chefskap idag inom myndigheten: 
 

Normalt sett så har det varit som så inom skatteförvaltningen att dem som 
är duktiga rent kunskapsmässigt har befordrats genom att bli chefer. Det är 
kanske inte alltid rätt personer som har blivit chefer på det sättet eftersom 
det krävs kanske andra egenskaper egentligen för att vara chef än bara att 
man är materiellt kunnig. Men det har varit en befordransgång inom 
Skatteförvaltningen. Nu har det skett en förändring, man tittar mycket mer 
på de personliga egenskaperna och förutsättningarna för dem som ska bli 
chefer. Det är inte alltid så att chefer har den högsta materiella kunskapen 
inom området. 

 
Man sätter stora krav egentligen, mer krav nu på chefer än vad man 
gjorde innan. För innan var det så att chef blev man om man var en 
duktig handläggare, kunde mycket. Då fick man oftast sluta som chef för 
att liksom kröna verket, men idag så är det på helt andra aspekter, just att 
man ska kunna vara chef. 
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Krav på mig är att vara tillgänglig och att kunna hitta lösningar på 
problem som dyker upp som man inte tänkt på. 

 
Ett flertal av cheferna anser att även om det inte är ett absolut krav är det lämpligt att man besitter 
viss materiell kunskap inom arbetsområdet, bland annat för att ha en viss insikt i hur lång tid 
vissa arbetsuppgifter tar att utföra på sektionen och därmed kunna ge stöd åt medarbetarna i 
arbetsprocessen. En av cheferna anser även att en viss materiell kunskap om verksamheten kan ha 
betydelse för att man lättare ska få acceptens som chef av medarbetarna.  
 
Cheferna är samtliga överens om att myndigheten, med hjälp av ledarförsörjningsprogrammet, 
försöker understödja att de får den kompetens de behöver för att kunna utföra sitt arbete. De har 
alla även en positiv inställning till de kurser som myndigheten erbjuder dem och anser sig ha stor 
nytta av dem. Ord de använde vid beskrivning av utbildningarna var bland annat: ett verktyg, en 
bra bas att stå på som chef, en plattform, en möjlighet att utvecklas samt att de via utbildningarna 
får en grundkompetens.  
 

5.3 Erfarenheter  
De flesta av cheferna anser att den främsta erfarenhet de har fått efter att ha deltagit i de olika 
ledarutbildningarna är att de blivit hjälpta att utvecklas som människor.  
 

Det är snarare en självinsikt som man utvecklar. Det kan jag säga att 
bland det mest positiva här är den personliga utvecklingen som man 
känner som människa, att man mognar mycket som människa helt enkelt. 

 
Kurserna är upplevelsebaserade och fokus ligger därmed inte på att man ska tillägna sig 
materiella sakkunskaper utan på den praktiska tillämpningen som lättare förstås med hjälp av 
exempelvis rollspel. En sådan kurs är Det Svåra Samtalet som samtliga nämnde som en lärorik 
upplevelse då de med hjälp av rollspel samt videoinspelning med efterföljande utvärdering fick 
uppleva hur det kan kännas i en situation då man genomför ett svårt samtal.  

 
Det som gav mest var det Svåra Samtalet där vi videofilmades när vi tog 
samtal med medarbetare. […] Det var väldigt nyttigt. 

 
Alla chefer ansåg att de dragit lärdom och fått erfarenhet av utbildningen och en chef ansåg att 
den erfarenhet som Det Svåra Samtalet gav är värt mycket då: 
 

Den utbildningen, den erfarenheten, den var värd hur mycket som helst. 
Man är rustad på ett helt annat sätt.  

 
En av cheferna upplevde Det Svåra Samtalet som obehagligt och svårt. Chefen anser sig dock ha 
dragit lärdom av den dåliga prestationen som han gjorde under utbildningen och tänker på det när 
svåra samtal ska genomföras i verksamheten. Chefen upplever att det, tack vare utbildningen, i 
dagsläget är lättare att hålla svåra samtal. 
 
En chef ansåg att de konkreta erfarenheter som givits av coachningen som ingick i GRUL 

 20



var ”jättebra” då man bland annat fick lära sig att ställa öppna frågor i stället för slutna. Chefen i 
fråga försöker nu aktivt tillämpa det i arbetet, till skillnad från tidigare.  
 
Beträffande erfarenheterna från UGL-kursen, råder det spridda uppfattningar. En av cheferna 
ansåg att kursen var ”helt suverän” och givande medan en annan riktade lite negativ kritik mot 
den då han upplevde att vissa deltagare for illa och att ledarna vid det tillfället inte var bra. En 
chef tyckte att kursen kändes abstrakt eftersom han deltagit innan sitt tillträde som sektionschef 
och att det emellanåt varit svårt att utan erfarenhet av ledarskap ta till sig budskapet. Utöver detta 
framkom få negativa invändningar mot ledarutbildningarna. 
 

5.4 Användning av kunskap 
Samtliga chefer anser sig ha praktisk nytta av vad de lärt sig på utbildningarna men de skiljer sig 
åt när det gäller att rent konkret visa på att de i en specifik situation kunnat använda sig av den 
nya kunskapen. Någon menar att de vid vissa situationer är medvetna om och tänker på vad de 
fått lära sig vid utbildningarna medan andra anser att de fått en erfarenhet men som de inte alltid 
reflekterar över, att det är något som finns omedvetet hos dem. Huvuddelen av cheferna anser att 
utbildningarna hjälpt dem att växa som människor då de har fått en förståelse för hur de själva 
reagerar och agerar i vissa situationer och även hur och varför andra reagerar på ett annat sätt. De 
har därmed fått lära känna sig själv bättre och fått förståelse och kan på så vis undvika situationer 
som de vet att de inte klarar så bra. Det primära är således inte de praktiska kunskaperna utan 
snarare vetskapen och insikten de får om sitt eget och andras beteende. Följande citat skildrar 
några chefers tankar kring vad de lärt sig: 
 

Jag tycker att det är svårt att dra mig till minnes och säga att det här hade 
jag verkligen nytta av, det sitter kanske i bakhuvudet men jag kan inte 
säga att just den biten var nyttig, men det är säkert så att det sätter sig. 
 
För det är inget sådant att man säger att man får en sorts handbok så tittar 
man och bläddrar man. Man tänker inte på det. När man kommer i en 
situation så tänker man inte på vad gjorde vi där, vad sa vi? Jag tror att 
det som man tyckte var bra det tog man till sig och det la man in i 
hårddisken och det plockar man fram omedvetet tror jag och det som 
man inte köpte fullt ut det sorteras bort. Man tog till sig det som man om 
man kände att det här passar mig så lade man in det och sen kommer det 
fram. 
 
Insikter som jag får genom de här kurserna, föreläsningar kan det vara 
också, så försöker jag ta tillvara på dem i mitt arbete så mycket jag kan. 
Jag tänker ganska ofta på de här sakerna. 
 

 
På frågan om de anser sig haft användning av den nya kunskapen relaterar majoriteten av 
cheferna främst till att de vid samtal av olika slag med medarbetare vet hur de ska gå tillväga tack 
vare utbildningarna. Vikten av att man tänker igenom samtalet och att man klargör för sig själv 
vilket syfte man har med det samt att man försöker vara rak, ärlig och tydlig (under samtalet) är 
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exempel på insikter man anser sig ha fått. En chef poängterade det stöd kurserna givit dem 
beträffande momenten där man måste kunna ge kritik och feedback till sina medarbetare. 
Kurserna har gett dem, enligt en chef, insikt i ”hur man på bästa möjliga sätt kan genomföra” 
samtalen. En annan framhöll att man lärt sig att ”tuffa till sig” med hjälp av stödet som 
utbildningarna ger samt att man inte upprepar de fel som gjordes vid de praktiska övningarna. 
 

5.5 Utveckling 
Cheferna är enhälliga i att de anser sig ha utvecklats i sitt ledarskap efter att ha deltagit 
ledarutbildningar och betonar att de fått insikt i hur man hanterar och tänker i olika situationer. 
 
En chef upplevde sig växa i sin ledarroll efter ledarutbildningarna som gett denne en trygghet, 
vilket kopplas till förmågan att kunna hålla svåra samtal och veta hur man ska möta en 
medarbetare. Chefen berättar:  
 

Till exempel om man sitter på ett lönesamtal och den man pratar med 
börjar stortjuta så att tårarna rinner, kan man bli överrumplad, men efter 
en chefsutbildning med all teori, så ska man egentligen bara överlämna 
några pappersnäsdukar. För i den situationen är det inte läge för något 
annat och sen får man kanske lösa det på ett annat sätt.  

 
De flesta cheferna kan inte, som tidigare nämnts, direkt ge något konkret exempel på hur de 
utvecklats efter utbildningarna utan de menar att det snarare är något omedvetet som skett. 
 

Rent allmänt är det något som genomsyrar mig hela tiden. Det finns i 
bakgrunden, sen hoppas jag att det har blivit någonting som liknar 
spontanitet med åren. Men grunderna finns, man kanske gör saker på ett 
bättre sätt, det är mycket värt. 

 
Några av cheferna kan dock visa på hur de utvecklats genom praktiska exempel. Som exempel 
har en chef övergått från att svara på materiella frågor från medarbetarna till att istället vara den 
som de går till om de vill prata om något. En annan anser sig ha utvecklats i sitt ledarskap då han 
nu känner till styrkor såväl som svagheter hos sig själv. Samma person anser även att man fått ett 
verktyg när man gått utbildningarna som man får använda efter eget förstånd för att utveckla sig 
själv.  
 

Jag har fått en ännu större självbild och större förståelse för vad som 
egentligen händer i olika sammanhang, så det har varit jättebra. […] Så jag 
tycker nog att jag har utvecklats som människa. 

 
En av cheferna anser sig ha utvecklats både i sitt ledarskap och som människa efter 
ledarutbildningarna då han fått större självbild och större förståelse för gruppdynamik. Chefen 
anser sig även ha blivit bättre på att ge feedback och fatta beslut då kurserna har lärt honom att se 
till nödvändigheten av att fatta beslut. 
 
På frågan huruvida de tänkt på hur de skulle vara om de inte hade fått ta del av ledarutveckling så 
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svarade det övervägande antalet att de inte hade reflekterat över det. En chef förmodade att man 
inte skulle ha kommit lika långt i sin personliga utveckling om man inte fått ta del av 
ledarutbildningarna. En annan ansåg att om man inte hade fått utbildningarna så hade man 
efterfrågat dem. Två chefer hade dock funderat över just detta och den ene hade insett att det är 
tack vare utbildningarna som personen klarat av vissa moment i sitt arbete. Den andre hade 
funderat på det och anser att han hade varit mer osäker och haft en bild av att man alltid ska vara 
perfekt i sin roll som chef. En annan chef hävdade att med hjälp av kurserna så har han lärt känna 
och förstå sig själv bättre, vilket inte hade hänt om kurserna inte fanns. Samma person anser även 
att rollen som chef innebär ett egenlärande då ”varje dag är ett egenlärande i sin roll”.  
 
5.6 Uppföljning  
På frågan huruvida organisationen följer upp hur cheferna använder sin kunskap från 
ledarutveckling i sitt arbete, skiljer sig svaren åt mellan cheferna. En chef anser att 
ledarutvecklingen följs upp i organisationen via de utvecklingssamtal som chefen har med sin 
närmsta chef, men att det inte sker i den bemärkelse att de diskuterar själva kursen. De har dock 
chefsgrupper, där den närmsta chefen är med, och där de som varit på kurs redogör för hur de 
upplevde den. 
 
En annan uppfattning är att organisationen inte följer upp chefernas ledarutveckling eller hur de 
använder sin kunskap i arbetet och chefen i fråga anser sig heller inte sakna någon form av 
uppföljning. Han vet inte heller hur en sådan uppföljning skulle kunna se ut då utbildningarna 
inte ger materiell kunskap, som skulle vara lätt att mäta, utan det handlar om en personlig 
mognad, vilket skulle vara svårt att följa upp och mäta. Vidare anser chefen att då de får förlängt 
sina förordnanden kan det ses som en indirekt uppföljning. Även den medarbetarenkät där de, i 
egenskap av chefer, blir bedömda av sina medarbetare kan ses som en indirekt uppföljning. Deras 
chefer kan därmed i sin tur läsa av vad medarbetarna tycker om sektionschefen som chef, men 
detta ställs inte i relation till kurserna. Dialogsamtal hålls även med sektionschefens närmsta chef 
där de får tillfälle att prata om hur exempelvis en kurs har upplevts. Chefen förklarar: 
 

Nä, det finns ingen uppföljning, det gör det inte. Det är dialogsamtal med 
högre chef och medarbetarenkät som du möjligtvis kan dra några slutsatser. 

 
En chef är tveksam till huruvida organisationen följer upp de ledarutbildningar som han tagit del 
av. Chefen i fråga har dock inte själv efterlyst det men har ett önskemål om uppföljning och 
tycker att det hade varit bra om man skulle kunna samlas i något som liknas vid 
reflektionsgrupper och få samtala utan styrning. Han anser att man där skulle kunna stämma av 
och följa upp hur man tillämpar det man lärt sig.  
 
En chef anser att organisationen, med hjälp av den årliga medarbetarenkäten, följer upp 
ledarutvecklingen, då organisationen på detta vis kan ta ”tempen” på hur ledarskapet och klimatet 
är just inom en viss sektion. Det finns dock, som nedanstående citat visar, ingen direkt 
uppföljning av ledarutvecklingen efter kurserna och chefen anser att det inte heller behöver finnas.  
 

Där är egentligen ingen återkoppling alls utan man kommer tillbaks efter 
ett sådant här block och börjar jobba, där är ingen som säger att nu ska vi 
sätta oss ner och snacka lite om det här. 
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En chef anser inte, och har heller inget önskemål om, att organisationen följer upp hur kunskapen 
tas till vara efter ledarutbildningarna. Dock anser han att något som skulle kunna liknas vid 
uppföljning förekommer i den bemärkelse att samtal hålls med närmsta chef och där feedback ges 
på chefens prestationer. Chefen menar dock att detta inte kan anses vara en riktig uppföljning då 
de inte diskuterar huruvida en viss kurs nått några mål. En annan svarade på frågan huruvida 
organisationen följer upp ledarutvecklingen att:  
 

nja, det vet jag inte riktigt om de gör faktiskt [...] rätt mycket är eget 
initiativ.  

 
Denna chef har liksom övriga en dialog med sin närmaste chef där de pratar om den utbildning 
som har varit och hur den upplevdes men i verksamheten finns ingen direktkoppling till 
utbildningarna. Chefen svarade vid frågan på om det finns något önskemål om uppföljning av 
ledarutvecklingen: 

det hade kanske inte varit så tokigt? […] egentligen skulle man kanske 
haft det stödet också faktiskt. 

 

5.7 Reflektionsgrupper 
Vad som även framkom under intervjuerna var att majoriteten av cheferna har haft stor nytta av 
de mindre grupper, de benämnde dem samtalsgrupper och reflektionsgrupper, där 
sektionscheferna träffats och delat konkreta problem, bollat idéer med varandra och på så vis fått 
stöd och tips av varandra. Idag är grupperna nerlagda men några av cheferna har framfört 
önskemål om att de ska återupptas. Dessa grupper anses ha fungerat som ett forum som givit 
utrymme för reflektion. Några av cheferna menar att det sällan finns tillfälle till detta då en av 
nackdelarna med deras uppdrag att de är upptagna med sina andra arbetsuppgifter.  
 

För problemet är att du blir rätt så ensam som sektionschef eftersom du 
kan bara prata med dina kollegor. Då är det rätt så bra att ha det här 
forumet och kunna sitta och ventilera. Det finns önskemål om det. 

 
De anser vidare att ett sådant forum är bra då man som chef är rätt ensam i sin roll och att det då 
kan vara positivt att dela erfarenheter med andra. Följande citat framhåller en chefs tankar: 
 

Det har varit ett väldigt bra stöd med de andra cheferna att kunna, få lov 
att diskutera sådana saker i ett forum som är sekretessbelagt.  

 
 

6. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet utifrån relevant teori samt mina egna åsikter 
och följer resultatdispositionen ovan. Jag har dock inte för avsikt att upprepa resultatet, utan 
avser att på ett koncist vis analysera och diskutera det utifrån främst förståelseteorin.  
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6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Krav på chefsrollen 
Chefernas samsyn på att myndigheten primärt fokuserar på personliga egenskaper och 
förutsättningar i chefskapet kan möjligtvis, anser jag, ha sitt ursprung i den gemensamma syn på 
ledarskap som ledarförsörjningen framhåller, där en primär förutsättning för att bli chef är att 
man har styrkor på den personliga sidan (Levin & Lundström 2005). Detta bekräftar vad 
Sandberg och Targama (1998) hävdar nämligen att chefer av tradition förr utsågs på grund av 
bland annat överlägsen sakkunskap inom ett område, men att det idag främst läggs vikt vid 
personliga förmågor som att exempelvis förstå och hantera grupprocesser.  
 
Vilken betydelse det faktum att myndigheten vid chefstillsättning främst premierar personer med 
ledaregenskaper före expertis på materiella områden har för cheferna vid ledarutveckling kan jag 
enbart spekulera i. Vad som är intressant och som jag anser kan kopplas samman med det 
ovannämnda är Bouffard-Bouchards (1990) studie som visar på att det finns en korrelation 
mellan en persons inställning till att kunna ta sig an ett problem och hur väl problemet löses. Med 
detta som bakgrund kan man anta att cheferna, som förmodligen är medvetna om att de har de 
egenskaper som krävs för att bli chef, med större sannolikhet uppfyller målen med en utbildning 
vars syfte de känner till, nämligen att utvecklas i sitt ledarskap. Är de nämligen positivt inställda 
till hur de själva kommer att kunna tillvara på det de ska få lära sig och ser det som en uppgift att 
klara av, så lär dem, enligt Bouffard-Bouchards (1990) studie mer då detta var syftet med 
utbildningen. Detta kan i sin tur komma att ha en positiv inverkan på deras inställning till 
ledarutveckling. Det bör dock betonas att detta enbart är en spekulation och inget belagt faktum i 
min undersökning. 

6.1.2 Erfarenheter 
Cheferna anser, som resultatet visar, att ledarutbildningarna huvudsakligen resulterat i att de 
blivit hjälpta att utvecklas som människor. I Skatteverkets ledarutvecklingsprogram framgår att 
målen med de olika ledarutbildningarna är att cheferna bland annat ska få en fördjupad självinsikt 
och fokus ligger på den personliga utvecklingen av ledarskapet. Därmed anser jag att cheferna via 
den erfarenhet de får uppfyller målen med utbildningarna.  
 
Utifrån det ovan nämnda kan man spekulera i huruvida de olika ledarutbildningarna är 
kompetensutvecklingsinsatser som fokuserar enbart på kompetensförstärkning och inte på 
kompetensförnyelse då ledare, enligt Sandberg och Targama (1998), i första hand tar till sig det 
som de finner relevant och betydelsefullt och använder det inom ramen för sin tidigare förståelse. 
Det kan innebära att cheferna enbart förstärker den kunskap de redan har 
(kompetensförstärkning). Enligt Sandberg och Targama (1998) fokuserar flertalet utbildningar 
främst på kompetensförstärkning där målet är att individerna ska utöka sina kunskaper inom 
ramen för den förståelse av sitt arbete de redan har. Jag anser dock att utbildningarna inom 
Skatteverket även syftar till kompetensförnyelse då cheferna vid utbildningarna ges ”verktyg” 
som ger dem förutsättningar att revidera och förändra sin förståelse till något som är nytt och 
därmed erhåller nya erfarenheter och lärdomar. 
 
Jag finner det intressant att en chef trots att han upplevde ett visst moment i utbildningarna som 
obehagligt ändå dragit lärdom av det. Det kan, utifrån Bouffard-Bouchards (1990) studie ha ett 
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samband med att då en person anser sig vara kapabel att ta till sig utbildningsinnehållet tenderar 
personen i fråga att applicera sina nya kunskaper i arbetet. Jag anser att man därmed, utifrån den 
nämnda studien, kan förklara det faktum att chefen tar till sig nya kunskaper trots den negativa 
uppfattningen av sin prestation med att chefen före utbildningen hade tron att han skulle kunna ta 
till sig och använda ny kunskap.  
 
Jag anser att man även kan finna ett samband mellan den självinsikt som utbildningarna resulterar 
i för flertalet av cheferna och Sandberg och Targamas (1998) förståelseteori där handlingarna 
styrs av tolkning och förståelse av en situation. Detta kan innebära att chefernas erfarenheter från 
ledarutveckling, som de sedan försöker att omsätta i praktiken (exempelvis vid svåra samtal), 
styrs av den förståelse som ledarutvecklingen resulterat i. Via nya kunskaper vid ledarutveckling 
kan cheferna få förståelse av sin situation och kan därmed bättre hantera exempelvis svåra samtal 
med medarbetare. 

6.1.3 Användning av kunskap 
Sandberg och Targama (1998) hävdar att allt arbete man utför är ett förstått arbete, vilket innebär 
att de kunskaper som cheferna använder i sitt arbete, erhållna från ledarutveckling, är relaterat till 
chefernas förståelse av det. Eftersom förståelsen inte alltid är något man är medveten om kan det 
förklara varför vissa av cheferna anser att de inte kan visa på konkreta situationer där de tillämpat 
vad de lärt sig av ledarutveckling. De chefer som däremot är medvetna om vid vilka situationer 
de använder sig av kunskaperna från ledarutveckling behöver dock inte för den skull vara 
medvetna om sin förståelse. De kan istället, vilket framkom, ha fått en ökad insikt om sitt eget 
och andras beteende som i sin tur resulterar i att de tänker på detta och därmed anser sig ha nytta 
av det de lärt sig.  
 
Enligt Ellström (1996) är lärandet en kontinuerlig process där samspelet med omgivningen är en 
viktig del. Då majoriteten av cheferna anser sig ha användning av det de lärt sig främst vid samtal 
av olika slag med medarbetare anser jag att man kan påstå att samspelet med omgivningen (här 
medarbetare) resulterar i en ökad kompetens för cheferna om hur man genomför samtal av olika 
slag. 
 
Förståelsen av arbetet styr handlandet enligt det förståelsebaserade perspektivet. Jag anser att det 
kan vara värt att reflektera över huruvida cheferna är bundna till sin förståelse av arbetet vid 
ledarutveckling. Detta är nämligen något som kan resultera i att de enbart förbättrar sig inom 
områden som ryms inom deras uppfattning av vad kompetens innebär (Sandberg & Targama 
1998). Då det framkom att majoriteten av cheferna använder ny kunskap efter ledarutveckling i 
sitt arbete vid främst samtal med medarbetare, samt att de anser sig ha fått en ökad förståelse av 
hur och varför de själva och andra reagerar som de gör, kan det innebära att de fått en ökad och 
förändrad förståelse genom såväl kompetensförstärkning som kompetensförnyelse. 
 
Jag anser även att man kan föra ett resonemang utifrån förståelseteorin (Sandberg & Targama 
1998) kring det karakteristiska för ledare, nämligen att de enbart tar till sig det som de finner 
intressant och betydelsefullt och nyttjar inom ramen för sin tidigare förståelse, och en chef 
framhöll just detta, att man enbart tar till sig det som man finner relevant och annat sorteras bort. 
Vad skulle detta kunna bero på? Är det så att kompetensförstärkning där förståelsen fördjupas 
och förstärks är lättare för deltagare att tillägna sig än kompetensförnyelse då den rådande 
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förståelsen omprövas och förändras? Jag tror att det krävs mer av personerna vid 
kompetensförnyelse då omprövning av redan etablerad förståelse, enligt Sandberg och Targama 
(1998) sker, men att det däremot resulterar i en förändrad förståelse hos cheferna vilket resulterar 
i att ett lärande kan ske. 

6.1.4 Utveckling 
Utifrån en avhandling (Wenglén 2005) som syftar till att bidra med förståelse av mellanchefers 
lärande i praktiken har jag valt att diskutera chefernas utveckling efter genomgången 
ledarutveckling. Utgångspunkten i avhandlingen är att det finns anledning att intressera sig för 
identitetsarbete vid studier av mellanchefers lärande då detta framstår som centralt. Studien 
resulterade nämligen i att lärande i praktiken blir en fråga om identitetsförändring där 
mellanchefers lärandeprocess innebär ett ständigt identitetsarbete där självidentiteten bland annat 
ifrågasätts, revideras och bekräftas.  
 
Cheferna uttryckte att de alla utvecklats i sitt ledarskap efter genomgången ledarutveckling och 
att de fått insikt i hur man hanterar och tänker i olika situationer, vilket bekräftar Wengléns studie 
(2005) nämligen att cheferna ifrågasatt, reviderat och/eller bekräftat sin självidentitet efter 
genomgången ledarutveckling. Då dessa likheter finns, visar således detta utifrån Wengléns 
resultat, att identitet som en dimension av lärande, är en viktig aspekt. I likhet med Wengléns 
studie (2005) visar även cheferna i denna undersökning att lärandet beskrivs som en omedveten 
process då de flesta cheferna menar att deras utveckling skett på ett omedvetet sätt som de inte 
konkret kan konkret peka på. 
 
Upplevelsebaserade utbildningar är det som, enligt Sandberg och Targama (1998), primärt 
tillämpas vid kompetensutveckling. Då myndigheten väljer att använda sig av denna form kan en 
förändring av förståelse anses ha skett då cheferna anser sig ha utvecklats och förändrats i sin roll 
samt fått en bättre uppfattning av sin självbild efter att ha tagit del av upplevelsebaserad 
utbildning. 
 

6.1.5 Uppföljning 
På frågan om cheferna anser att organisationen följer upp hur de använder ny kunskap efter 
ledarutveckling i sitt arbete upplevde jag att samtliga chefer vid intervjuerna funderade länge 
innan de svarade. Vad detta kan bero på kan jag enbart spekulera i, men jag fick en känsla av de 
inte reflekterat över frågan tidigare. 
 
En anledning till varför inte det finns någon direkt uppföljning inom myndigheten av 
ledarutveckling kan förklaras, enligt Sandberg och Targama (1998), med att ledningen inte kan 
administrera och kontrollera en lärprocess som innebär förändring av förståelse. Detta kan, anser 
jag, vara en förklaring till varför uppföljning av ledarutbildningarna inte har kommit att bli ett 
specifikt moment vid sidan av utvecklingssamtal, dialogsamtal och medarbetarenkät. Det kan 
också vara svårt, som en chef påpekade, att följa upp den personliga mognad som 
ledarutvecklingen för flertalet chefer resulterar i.  
 
Då chefer tagit del av kompetensutveckling har det enligt Sandberg och Targama (1998) skett en 
förändring och utveckling av ny förståelse och därmed även av kompetens, då kompetens inom 
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det förståelsebaserade perspektivet är synonymt med förståelsen av arbetet. Syftet med 
ledarutvecklingen är således även att förstärka och förändra rådande förståelse för att kunna 
erhålla ny kompetens då grunden för kompetens är förståelse av arbetet. Utifrån detta anser jag, 
likt författarna, att uppföljning är ett betydelsefullt inslag vid ledningsarbete för myndigheten då 
man borde vara angelägen att se att cheferna integrerar det de lärt sig efter ledarutveckling i sin 
förståelse. Risken kan annars vara, anser jag, att eftersom förståelse är något omedvetet, riskerar 
man att enbart tolka nya kunskaper inom tidigare förståelse och därmed inte utvecklar nya 
kunskaper och kompetenser. Detta i sin tur främjar varken chefens eller myndighetens utveckling.  
 
Enligt resultatet har cheferna överlag inget behov av uppföljning, de behöver snarare utrymme 
för att samtala och reflektera med andra chefer i grupp som en form av uppföljning. För vidare 
analys och diskussion om detta, se nedan. 

6.1.6 Reflektionsgrupper 
Flera av cheferna framhöll betydelsen och nyttan av de reflektionsgrupper de haft där det givits 
utrymme för dem att reflektera och få stöd, tips och idéer av varandra. Vad som är intressant är 
att samtliga chefer kom att tänka på reflektionsgrupperna en bit in i intervjun, det var således 
inget som de relaterade till på frågan om vilka ledarutbildningar de tagit del av. 
 
Jag anser att det faktum att cheferna via reflektionsgrupper fått utrymme att reflektera illustrerar 
Sandberg och Targamas (1998) redogörelse för reflektion som en förutsättning för att 
åstadkomma förändring av förståelse. Sålunda anser jag att man kan se reflektionen som ett 
redskap för att förstå sin förståelse då förståelsen växer fram som ett resultat av ett växelspel 
mellan iakttagelser och reflektioner. Reflektion är således ett viktigt inslag i lärprocessen och 
innebär ett slags kompetensutveckling. Jag anser att man, utifrån Sandberg och Targama (1998), 
bör beakta att tillfälle och utrymme för reflektion främjar en förändring av förståelse som i sin tur 
kan resultera i en möjlighet att utveckla kunskaper samt kompetens som är till fördel för 
organisationen.  
 
Reflektionsgrupperna kom även att innebära att sektionscheferna fick tillfälle att dela erfarenheter 
med andra chefer. Några av cheferna underströk att man som chef lätt blir ensam i sin roll och 
därför blir dessa forum betydelsefulla. Cheferna framhöll att då det inte ges utrymme för 
reflektion i deras arbete, blir reflektion tillsammans med andra än mer viktigt. Genom dialog med 
kollegor kan en gemensam förståelse utvecklas och skapas och dialogen är ett viktigt redskap för 
att kunna förstå sin egen förståelse (Sandberg & Targama 1998). Därför anser jag att detta forum 
i större utsträckning än idag måste tas tillvara på då reflektion, enligt Ellström (1996), är ett 
nödvändigt villkor för att ett kvalificerat lärande ska ernås. 
 
Huruvida myndigheten inte ser reflektion som ett viktigt inslag i lärprocessen kan jag enbart 
spekulera i. Jag har dock svårt att tro, utifrån de genomförda intervjuerna där samtliga chefer 
framhöll att de var nöjda med de ledarutbildningar som myndigheten erbjuder, att reflektion inte 
främjas. Myndigheten erbjuder enligt Levin och Lundström (2005) dialoggrupper, för chefer och 
ledare, där de med hjälp av en samtalsledare kan ta upp frågor som de önskar belysa i sitt 
ledarskap. Dessa grupper syftar även till att skapa en medvetenhet hos cheferna i hur de kan 
bemöta olika situationer i ledarskapet. Dessa forum nämnde dock inte cheferna, vilket jag tolkar 
som att de inte ger samma utrymme för reflektion som reflektionsgrupperna gjorde. 
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Sammanfattningsvis anser jag alltså att det är viktigt att cheferna ges utrymme för reflektion 
eftersom det är ett viktigt inslag i lärprocessen och kan ses som ett led i ledarutvecklingen.  
 

6.2. Avslutande kommentarer 
Efter genomförd undersökning anser jag mig ha fått ökad förståelse för hur chefer, i en region 
inom Skatteverket, tar tillvara ny kunskap efter ledarutveckling. Jag anser mig likaså ha erhållit 
förståelse för hur chefer bland annat ser på sin personliga utveckling efter genomförd 
ledarutveckling, hur de kan använda ny kunskap i arbetet samt betydelsen av utrymme för 
reflektion.  
 
Som jag hänvisade till i inledningen har det bedrivits en mängd forskning inom området 
ledarutveckling och jag anser att jag med denna uppsats bidragit med ytterligare kunskap till 
området. Uppsatsen har gjorts utifrån ett pedagogiskt synsätt där förståelsen som fenomen stått i 
centrum. Undersökningen är på grund av sin natur inte generaliserbar vilket gör att det skulle 
vara intressant att genomföra en mer omfattande undersökning för att visa på ett samband mellan 
förståelse och ökad inlärning vid ledarutveckling. 
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Bilaga 1 
Anna Lundström 

Ledarutveckling ur ett förståelseperspektiv 
 

Dokumentation av informationssökning 
 

Jag har i min uppsats syftat till att få förståelse för hur chefer i en region inom Skatteverket tar 
tillvara ny kunskap i sitt arbete efter ledarutveckling 
 
Jag har vid sökning av relevant litteratur använt mig av den nationella bibliotekskatalogen 
LIBRIS samt i stor utsträckning av Lunds Universitets bibliotekskatalog Lovisa. De sökord jag 
har använt mig av för att få relevant teori inom området är: kompetens, kompetensutveckling, 
ledar(skaps)utveckling, chefsutveckling, lärande, uppföljning, förståelse, personalutbildning, 
utbildning, mellanchefer, reflektion. Jag har vid sökning i LIBRIS och Lovisa främst sökt efter 
böcker och avhandlingar men även i viss mån sökt efter andra publikationstyper såsom tidskrifter 
och artiklar. För vidare sökning av artiklar, se nedan. 
 
Jag har även hämtat inspiration av litteratur från andra uppsatser skrivna inom området 
ledarutveckling för att få idéer till litteratur som kan vara användbar. 
 
Vad gäller sökning av vetenskapliga artiklar har jag sökt i Lunds Universitets elektroniska 
bibliotek Elin samt i Kristianstad elektroniska bibliotek Elin. Jag har även sökt i databasen ERIC 
samt i databaserna PsycInfo och PsycArticles. Jag valde att komplettera sökning i ERIC med 
sökning i de två sistnämnda för att jag där fann det lite lättare att hitta forskning inom det aktuella 
området. 
  
Vid sökning av vetenskapliga artiklar har jag använt mig av ett flertal sökord i min sökprocess då 
jag inte med hjälp av enbart ett fåtal sökord har kunnat avgränsa sökområdet. Jag har försökt, i 
den mån det varit möjligt, söka med sökord på engelska som motsvarar de ovannämnda sökorden. 
De sökord jag har använt mig av och i kombination med varandra är: training, learning, middle 
management, leadership development, knowledge management, management development, 
personality development, leadership training, understanding learning, management training, 
organizational effectiveness, middle managers, leadership education. 
 
Jag har under sökprocessen i de ovannämnda databaserna haft problem med att finna relevanta 
vetenskapliga artiklar som visar på senaste forskning inom området. De jag har funnit har flertalet 
skrivits under såväl 1980- som 1990-talet. I början av informationssökningsprocessen valde jag 
att begränsa min sökning till enbart dokument i fulltext samt artiklar publicerade från år 2000 och 
senare för att få del av den senaste forskningen. När jag sedan upptäckte att jag inte fick fram 
någon relevant forskning inom de senaste fem åren fick jag övergå till att söka tidigare 
publicerade artiklar i de ovan nämna databaserna. 
 
Jag har därmed till en början begränsat artikelsökningen till enbart artiklar i fulltext samt 
publicerade under de senaste fem åren för att sedan övergå till en obestämd tidsrymd. Sökning av 
litteratur och artiklar har skett kontinuerligt under arbetets gång. Samtliga artiklar jag läst har 
varit skrivna på engelska.  
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Bilaga 1 
Anna Lundström 

Ledarutveckling ur ett förståelseperspektiv 
 

Efter en tids sökning i främst Elin och ERIC fann jag att det till sist kom att bli en viss redundans 
i träffarna då jag med olika sökord fann samma artiklar. Detta anser jag visar tydligt på att just 
det specifika område jag varit intresserad att söka tidigare forskning inom är begränsat. 
 
Här nedan presenteras ett utdrag från den sökning jag gjort i de olika databaserna: 
 
Elin (HKR): understanding learning och leadership. 5 träffar, valde träff nr.1 “Leadership 
development trough action learning”. 
 
ERIC, PsycInfo, PsycArticels: avancerad: training, middle management, leadership development 
19 träffar varav 9 peer-reviewed journals. Ingen direkt relevanta. 
 
ERIC (HKR): leadership training (1995 to current) 1320 träffar, valde på grund av den stora 
träffmängden att avgränsa sökningen till leadership training and middle management 9 träffar: 
Inga relevanta artiklar inom området. 
 
ERIC, PsycInfo, PsycArticles: managerial training 202 träffar, varav 132 peer-reviewed journals. 
Avgränsade till organizational effectiveness, 26 träffar varav 14 peer-reviewed journals. Valde att 
titta närmre på träff 12: “Applying Trained Skills on the Job: The Importance of the Work 
Environment”. (Har valt att använda mig av artikeln i uppsatsen) I artikeln refererade författarna 
till bland annat Tannenbaum & Yukl (1992) ”Training and development in work organisations” 
som även har haft relevans för mitt undersökningsområde.  
 
Ur Tannenbaum & Yukls (1992) artikel fann jag intressanta referenser till två artiklar: en artikel 
författad av Noe, Raymond (1986). ”The academy of Management Review” och en artikel 
författad av Tannebaum, Scott. I, Mathieu, John. E, Salas, Eduardo & Connon- Bowers, Janis. A 
(1991). ”Meeting Trainees´ expectations: The Influence of Training Fulfillment on the 
Development of Commitment, Self-Efficacy, and Motivation”. 
 
Jag är dock medveten om att det finns en risk med det tillvägagångssätt jag använt mig av där 
artikelförfattarna refererar till andra. Då jag hade svårt att finna relevanta artiklar om hur chefer 
tar tillvara på och använder ny kunskap efter ledarutveckling valde jag att titta närmre på de 
artiklar som det refererades till i andra intressanta artiklar. 
 
ERIC, PsycInfo, PsycArticles: Avancerad sökning: middle managers, leadership education, 
effectiveness 1 träff “The Effectiveness of Managerial Leadership Development Programs: A 
Meta analysis of Studies from 1982 to 2001. (Har inte valt att använda mig av denna artikel i 
uppsatsen). 
 
ERIC, PsycInfo, PsycArticles: Avancerad sökning: middle managers, leadership education, 
training 3 träffar, varav en intressant, se föregående. 
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Bilaga 1 
Anna Lundström 

Ledarutveckling ur ett förståelseperspektiv 
 

ERIC, PsycInfo, PsycArticles: Avancerad sökning: management development, training, 
leadership education 18 träffar, varav 9 peer-reviewed. Fann ingen ny artikel som känns relevant. 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide med tema och stödfrågor 
 
Bakgrundsinformation 
Beskriv kortfattat dina huvudsakliga arbetsuppgifter. 
Hur länge har du arbetat som sektionschef? 
Beskriv vad det innebär att vara chef för dig. 
Vilka krav ställer ditt arbete på dig?  
 
Ledarutveckling 
Vilka ledarutbildningar har du tagit del av? 
Vilka erfarenheter har du av dessa? 
Vilken uppfattning har du av att genomgå ledarutveckling? 
Mål med ledarutveckling? 
Upplever du att organisationen ser till att du får den kompetens som behövs? 
Upplever du förväntningar från chef/organisation efter ledarutveckling? 
 
Nytta av ledarutveckling 
Utveckling efter ledarutveckling?– Beskriv. 
Upplever du skillnad i ditt sätt att leda efter ledarutveckling?– Beskriv. 
Någon/några konkreta situationer du haft nytta av ledarutveckling? – Beskriv. 
Tillfälle att använda din kunskap i arbetet? 
Svårigheter i arbetet? 
 
Uppföljning 
Upplever du att organisationen följer upp ledarutvecklingsinsatserna? 
Hur? 
 
Avslut 
Är det något du vill tillägga eller fråga om? 
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