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Abstract:  
Rosén, V. (2017). En idéanalys om människosynen i ledarutvecklingsprogram, som de 
beskrivs på företagens hemsidor. C-uppsats i Pedagogik. Högskolan i Gävle, Akademin 
för utbildning och ekonomi. 

 
Ledarutbildningar som marknadsförs på hemsidorna ha varit utgångspunkten för min 
undersökning. Det finns ett stort utbud och chefer från både privata företag och de 
offentliga organisationerna anlitar dessa utbildningsföretag för att deras ledare ska 
utveckla sin kompetens i ledarskap.  Hemsidorna förmedlar ett kursinnehåll eller ett 
erbjudande att skräddarsy kursen efter önskemål. Valet av ledarutbildningsföretag sker 
ofta genom rekommendationer. Min inriktning av uppsatsen har varit att genom 
textanalys undersöka 20 hemsidor där utbildningsföretagen presenterar sina kurser. Det 
var speciellt vilken människosyn som utbildarna förmedlade som var intressant. 
Metoden som jag valt är idéanalys och med hjälp av verktyget idealtyp har det varit 
möjligt att sortera texten. Resultatet visar att det var möjligt att med den valda metoden 
utläsa människosynen från utbildningsföretagens hemsidor. Nästan hälften av de 
undersökta företagen visar att motivation och delaktighet är viktigt. Några företag 
framhåller istället effektivitet och att vara högpresterande som egenskaper hos en 
medarbetare för att bidra till lönsamhet.  
 
Nyckelord: Människosyn, ledarskap, utbildningsföretag, textanalys, idéanalys 
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1. Inledning. 
 

Människosyn innebär övergripande föreställningar om människan. Jag har personligen 

upplevt ett flertal gånger i mitt yrkesliv att en negativ människosyn bidrar till en lägre 

tillfredställelse för mig. Mitt intresse att bidra till arbetet sjunker ofta när jag stöter på 

en bristande respekt och förståelse hos chefer. Det uppfattar jag som en ”dålig 

människosyn”.  Områden som människosyn, hälsa och ekonomi hör samman och är i 

min värd centralt för att kunna använda sig av utryck som ”utveckling”. Vad är det då 

för utveckling man köper genom utbildningar? Vilken form eller genom vilka metoder 

tror man att resultat uppnås? 

 

Stensmo (2007) uttrycker att man som pedagog bör skaffa sig en pedagogisk grundsyn. 

En del är att förstå hur jag ser på människan, är hon aktiv och autonom eller passiv och 

ska divas på. Hur mycket är hon formad av sitt genetiska/ biologiska arv eller av sin 

omgivande miljö eller kultur. Etiska frågor ligger nära, som den värdegrund en 

organisation har, vad som är bra eller dåligt. Det går att dra liknande paralleller till 

utbildare i stort, speciellt då de utbildar kommunal och statlig personal. 

 

Med den egna erfarenheten som grund presenterar jag här min egen uppfattning om vad 

människosynen betyder för mig personligen. Intresset för organisationer, chefer och 

andras människosyn väcktes då jag tidigare arbetade som konsult och handledare i 

processinriktad utbildning. Området var individ- och grupputveckling och 

kommunikation. Under den perioden blev det centralt hur medarbetare och framförallt 

chefer såg på varandra och vad detta skapade för förhållningssätt i verksamheten. Likväl 

var det av vikt hur jag som kurshandledare hade för inställning och intention och vad 

det bidrog till i förhållande till processen och resultatet. Jag gick själv mängder med 

kurser och utbildningar där det alltid varit intressant att veta källan till de metoder och 

teorier som lärs ut. Vem är man influerad av? Vad blir jag påverkad av för ”sanningar”?  

Hur ser kursledaren på mig som deltagare? 

 

En tidig teori som jag stötte på i ledarskapssammanhang var McGregors X och Y syn 

samt Maslows behovstrappa. Detta gav mig insikten att vi dels påverkar vår egen 

sanning som chef, självuppfyllande profetior, samt att alla inte har behov av att 

utvecklas, något som jag naivt trodde. Det är snarare så att mina erfarenheter säger att 
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många anställda snarare söker en trygghet och sitt eget utvecklingsbehov är i djup vila. 

Naturligtvis betyder utveckling olika för oss och det är svårt att ha samma uppfattning. 

 

Senare utbildade jag mig inom Non Violet Communication där denna tanke var central, 

hur viktigt det var att bli medveten om sin syn på andra för att ha rätt intention i det man 

sade och gjorde. Dr Marshall Rosenberg talade om hur en livsbejakande människosyn 

skapade förutsättningar för utveckling samt dess motsatts, dominansssystem 

(dominanskultur) med makt över andra och vad det gav för resultat. Hur människan 

utifrån olika synsätt kommunicerar och tar beslut på ett mer eller mindre medvetet sätt. 

Att som chef välja makt med alternativet makt över sina medarbetare. Jag frågade 

mängder med arbetsgrupper om vad de ansåg vara bra ledaregenskaper och oftast kom 

förmåga att kunna lyssna blad de tre främsta egenskaperna. Detta förstärktes då 

Rosenberg framhävde förmågan att lyssna empatiskt som betydande aspekt för positiv 

utveckling och förändring hos sig själv och i mötet med andra i all kommunikation. 

NonViolent Communication utgår från att allt vi människor gör vi för att få våra behov 

tillgodosedda. Vi tycker om att bidra till andras liv men under förutsättning att det får 

ske frivilligt.  Detta medför ett sätt att se på andras handlingar och kommunikation på 

ett livsbejakande synsätt och ett verktyg i processen att kommunicera ifrån där fakta, 

behov, känslor och görbara förslag är parametrarna. Han har inspirerat och refererar 

mycket från Neil Postman, Riane Eisler, Walter Wink, Carl Rogers, Diane Reisler. 

(Rosenberg, 2003). 

 

Något som jag ofta uppmärksammat är att i situationer av konflikt eller i svåra lägen 

tenderar chefer att ta beslut som inte verkar vila på en grundidé utan snarare mer kan 

tolkas som ett sätt att skydda sig själv på bästa sätt. Varför inte ta mer hjälp i svåra 

lägen av ett gemensamt synsätt? Ställa sig frågan: Vad säger teorin om detta? Ofta finns 

en värdegrund men den är då väldigt långt borta. Alla vet att stress och känslor påverkar 

ett bra omdöme.    

 

1.1 Bakgrund. 
 

Idag finns en mängd med ledarutvecklingsprogram och många chefer som går 

utbildningar för att det ska bidra till organisationen på olika sätt. Det har i Sverige vuxit 

fram utbildningsföretag som säljer utbildningar för att möta organisationers behov. 
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Området är lite belyst i vetenskapliga arbeten och en fri marknad finns där utbildningar 

genomförs som saknar övergripande läroplaner liknande dem som finns i skolan.     

Nilsson (2005) skriver i sin avhandling att han önskar jämförande studier av olika 

organisationers ledarutvecklingsaktiviteter. Det skulle kunna göras inom samma 

bransch men också mellan olika nationer. Mer forskning inom yrkesgruppen 

personalarbetare vore önskvärd eftersom dessa har möjlighet att påverka 

ledarutvecklingen i de olika organisationerna.  

 

Nilsson (2005) påtalar också att Högskoleverket har i en rapport 2004 ansett att det 

behövs mer forskning om denna profession. Denna rapport redovisar att det finns 

trender inom ledarskapsforskningen och att det utvecklats nya perspektiv på relationen 

mellan ledare och anställd. Detta gällde också organisationskulturen som framhäver 

organisationens behov av gemensamma värderingar och syfte är viktig. Rapporten har 

kommit fram till att det finns två synsätt. Den ena sidan är att relationen mellan ledare 

och anställd är ett bytesförhållande. Målet för den ene är att få arbetet utfört och för den 

anställde är målet att få betalt. Den andra sidan betraktar relationen som ett 

utvecklingssamarbete.  Målet för båda parter är att nå goda resultat. Dessa synsätt har 

lett fram till en påverkan på personalarbetet och dess utveckling. Ledarens uppgift har 

gått från att reglera förhållandet mellan parterna till att uppdraget är att samla och 

integrera organisationens mänskliga resurser med organisationens mål.  

 

Nilsson (2005) har intresserat sig för vilket innehåll i utbildningen som syftar till att 

deltagarna ska bli bättre personalchefer och ledare för sina anställda. Det är den 

mellanmänskliga kompetensen som kommer i focus. Rubenowitz (2004) har framfört 

teorier om ledarens personlighetsegenskaper. Flera forskare och författare ställer frågan 

om man föds till ledare eller innehar särskilda egenskaper. En del menar att ledaren 

skapas av medarbetarna dvs är en del av den sociala konstruktionen. Andra har funnit 

att det goda ledarskapet bildas i interaktion med dem som ska ledas. Han bemöter dem 

som anser att det är medfödda egenskaper som är avgörande i chefsrollen. 

Undersökningar har gjorts på goda och mindre goda ledare. Det vore värdefullt om man 

kan ”mäta” dessa egenskaper och använda det som urvalstest vid tillsättande av chefer 

(Rubenowitz, 2004).   
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Rubenowitz (2004) skriver att det är mycket väl belagt av den psykologiska forskningen 

att vår självkänsla, självtillit och allmänna tillfredsställelse i hög grad baserar sig på en 

spegling av våra beteenden i ”betydelsefulla andra”. Alla har i sin omvärld personer 

som är viktiga för oss och vi är påverkade av deras reaktioner.  Det är oftast nära 

vänner, släktingar eller någon på arbetsplatsen. Beroendeförhållandet är störst till den 

närmast överordnade men det är också viktigt med arbetskollegornas bemötande. Om vi 

sällan eller aldrig får några positiva omdömen från chefer kommer det att påverka vår 

självbild. Effekten av denna negativa omgivning blir en rädsla för att ta initiativ. Vi 

kommer att tappa tilltron till oss själva och därmed kommer vi inte att utvecklas. 

Om vi däremot har personer omkring oss som uppskattar vårt arbete och våra insatser 

blir vi mer benägna att möta utmaningar och har en vilja att ta itu med dem. Våra 

personligheter kommer att växa och vår självbild blir positiv. Det bekräftar att det är 

viktigt att våra ledare och våra chefer har en positiv människosyn. De ska också ha 

förmågan att ge medarbetarna positiva signaler (Rubenowitz, 2004).   

 

Enligt Nilsson (2005) har förutsättningarna för ledarskapet förändrats och därför 

utvecklas nya utbildningar. Han tar upp begreppet människosyn och refererar till en 

studie från Teologiska institutionen i Uppsala. I den studien vill Trollestad (1994) ge en 

fördjupad bild av ledarskapsutbildningens innehåll i synnerhet dess människosyn. Han 

redovisar flera avhandlingar inom området och skriver att det finns undersökningar från 

andra institutioner. En av dessa referenser är gjord av Collste (1984) vid teologiska 

institutionen i Uppsala. Avhandlingen analyserar 1970-talets debatt om 

medbestämmande och löntagarstyre. Han menar att löntagarsidan uttryckte att 

människan av sin natur är ansvarstagande, social och drivs inte av egoistiska motiv. 

Arbetsgivarsidans människouppfattning utmärks däremot av individualistisk, elitistisk 

och materialistisk syn. Hans slutsats var att det behövs en demokratisering av 

beslutssystemet för att ge anställda självrespekt (Collste,1984). 

 
Trollestad (1994) redovisar följande avhandling som handlar om ledarskap och 

ledarskapsutbildningar. Det är Björkegren (1986) som har i sin avhandling från 

Handelshögskolan kommit fram till ett förslag till förbättringar som innebär att 

utbildningen utgår från deltagarna. Det är deltagarnas situation och färdigheter som bör 

vara utgångspunkten. Synen på kunskap styr också vad som förmedlas vid utbildningen. 

Björkegren (1986) föreslår att de styrande värderingarna bör vara en kritisk och 
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kvalitativ kunskapssyn. Han anser att det istället är en analytisk och kvantitativ 

kunskapssyn som är rådande och att det främst är teknisk kunskap som förmedlas. 

Utbildningens innehåll ska istället vara såväl teknisk som social kunskap om 

företagsledningen. Han gör ingen analys av värderingar av människosynsantaganden 

men pedagogiken är att kunskapen enkelriktas från läraren med passiva deltagare. Det 

kan tolkas som ett uttryck för en människosyn. 

 
Tollgerdt-Andersson (1990) är den tredje avhandling som Trollestad (1994) tar upp och 

den är från Handelshögskolan med ekonomisk psykologi som intresseområde. Hon har 

genom intervjuer och observationer undersökt vad chefer i framgångsrika företag anser 

vara viktiga chefsegenskaper. De betonar att entusiasm, prestationsbehov, fysisk och 

psykisk styrka samt förmågan att lyssna och ställa krav är viktigast. De mindre 

framgångsrika cheferna lägger istället vikt vid social anpassning, noggrannhet, 

samarbetsförmåga, kontroll och punktlighet.  

 
Trollestad (1994) tar också upp ytterligare en avhandling inom det företagsekonomiska 

ämnesområdet. Det är Alvesson (1983) som inspirerat honom i hans eget 

forskningsarbete. Han har förutom sin avhandling producerat flera arbeten med 

perspektiv på individ, arbete, kultur och organisation. Enligt Alvesson (1983) står 

utbildning i ledarskap högt i kurs. Det kan enligt honom bero på deras 

identitetsbekräftande innehåll men den praktiska användbarheten är han tvekande till. 

Deltagarna upplever sig själva som ledare utan att de besväras av den svårstyrda 

vardagsverksamheten. Alveson (1983) kritiserar utbildningar genom att kalla det för 

utbildningsfundamentalism. Det är en uppfattning att utbildning är något gott och att 

människan är formbar. Utbildningen är lösningen på problemen och lågutbildade 

förutsätts delta i utbildning. Ju mer utbildning desto bättre och ju fler i befolkningen 

som är högutbildade ju bättre. Han anser också att för att utföra ett arbete väl behövs 

utbildning fast utbildningsbevis inte behöver visa särskilt mycket om kunskaper eller 

förmåga (Alveson, 1983). 

 

Alvesson (2006) anser att kunskapssamhällemyten är ett exempel på hur ”grandiositet” 

förför oss, hur vi styrs av önsketänkande. Symbolvärdet för utbildning får en överdriven 

positiv laddning. Den kvalitativa sidan nonchaleras, input står inte i relation till output. 

Utbildningsbevis behöver inte säga så mycket om verkliga kunskaper och förmåga. Han 

använder följande uttryck: ”Utbildningsfundamentalismen”. Med det menar han en 
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ideologi som uttrycker en mycket stark tilltro till utbildningens möjligheter och goda 

effekter.   

 

Trollestad (1994) skriver att han inte känner till vetenskapliga studier av 

ledarskapsutbildningar med focus på människosyn. Begreppet människosyn definierar 

han på följande sätt: ”En människosyn består av övergripande föreställningar om 

människan, vilka till sin beskaffenhet kan vara både teoretiska och värdemässiga” (sid. 

180). Trollestad (1994) ser två perspektiv i ledarskapsutbildningar nämligen de som 

fokuserar på människans väl och hennes behov samt den andra med syfte mot 

effektivitet och lönsamhet. Hans uppfattning är att utbildningar är till för att tillvarata 

organisationernas nyttoaspekt och det saknas hänsyn till individerna och deras 

rättigheter att utveckla kompetensen. 

 

1.2 Problemområde. 
 

Arbetslivspedagogiska frågor och speciellt ledarutveckling är områden som det är behov 

av mer forskning om enligt Nilsson (2005). Det finns ingen tillsynsmyndighet eller 

någon gemensam läroplan för ledarskapsutbildningar enligt honom. Han har i sin 

avhandling gått igenom flera andra forskares arbeten och funnit ett återkommande 

mönster. Han finner i deras avhandlingar att ledarutveckling likställdes med lärtillfällen.  

Alla kurser, utbildningar, mentorprogram samt traineeutbildningar likställdes med 

ledarutveckling i flera fall.  

 

Nilsson (2005) har konstaterat i sin genomgång att de deltagande cheferna och 

kursledningen har fått större plats än de som organiserat ledarutvecklingen. Enligt hans 

mening har forskarna ansett att aktörerna i de enskilda ledarutvecklingsprogrammen 

spelat en stor roll i utformandet och därmed även i innehållet. Trollestad (1994) har 

påvisat att utbildningskonsulenters människosyn påverkade budskapen som de 

förmedlade till deltagarna. Därför anser jag att det är viktigt att undersöka om man 

genom att läsa och analysera företagens presentationer av sitt kursutbud på hemsidan 

också kan avläsa information om utbildningsledarnas människosyn. Det saknas 

forskningsrapporter om vilka egenskaper som ledare bör utveckla för att bli bra chefer. 

Min undersökning inriktar sig på de privata utbildningsföretagen och jag vill analysera 

texten på deras hemsidor och min förhoppning är att hitta deras människosyn. 
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1.3 Syfte och frågeställning. 
 

Syftet är att undersöka vilken människosyn som finns i ledarutbildningar riktade till 

chefer i arbetslivet. 

Vilka människosyner uttrycks i utbildningsföretagens kursbeskrivningar som finns 

presenterade på deras hemsidor? 

 

2. Forskning och teori. 
 

I detta avsnitt har jag för avsikt att belysa begreppet människosyn. Ofta förekommer 

begreppet inom vården och det kan uppfattas som ett mått på vårdkvalitén. Först 

presenterar jag vad Hermerén (1994) framställt i en artikel i Statens medicinska råd. 

Eftersom det kan vara intressant med det filosofiska perspektivet har jag hämtat 

material från Stensmo (1994, 2007) som redogjort för de klassiska filosofernas syn på 

människan. Människosyn i ledarskapsutbildningar som Trollestad (2004) har undersökt 

i sin doktorsavhandling ligger sedan till grund för definitionen av de två människosyner 

som jag använt mig av i min egen undersökning. Slutligen tar jag också upp Jeffner 

(1989) som i sin jakt på en människosyn visar ett komplicerat sätt att förklara begreppet. 

 

2.1 Vad är en människosyn. 
 

Hermerén (1994) skriver att människosyn är en syntes av intryck som alla har även om 

vi inte direkt kan sätta ord på den. Något som vi fått från förebilder i livet, kunskaper, 

personlighetsdrag och möten med andra men även av rådande värderingar. Han 

utvecklar hur mänskliga handlingar kan förstås genom att förstå människouppfattningen 

bakom. Vad är drivkrafterna för mänskligt handlande? Vad påverkar vårt beteende? Vad 

strävar vi efter och varför gör vi det?  

 

En människouppfattning ger förståelse för hur handlingar skall förstås enligt Hermerén 

(1994). Han skriver att en människosyn innehåller föreställningar och attityder av flera 

slag. Både sådana som är spekulativa och empiriska, både de som kan bevisas och de 

som inte kan prövas. En del är normativa och värderande och säger hur man bör handla. 

De spekulativa inslagen i människosynen är om människan verkligen har en fri vilja. Är 
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människan något större än sina delar (organ), tron på ett liv efter detta, tron att det finns 

medfödda idéer och att orättvisor kompenseras efter döden. Tron att själens liv är evigt 

och att människan som art kommer att existera så länge det finns liv på planeten jorden. 

Förnekandet av sådana uppfattningar finns också. 

 

Dom empiriska delarna gäller enligt Hermerén (1994) antaganden runt de drivkrafter 

som finns till mänskligt handlande, vad är det människor eftersträvar, dvs om vad som 

påverkar människans upplevelser och handlingar (ekonomi, motiv, självhävdelsebehov, 

etc.). Antaganden om vilka mål en människa har att uppnå som: gemenskap med andra, 

utnyttja andra eller hjälpa andra. Trollestad (2002) tar upp flera aspekter om vad man 

menar med människosyn. Är det fakta eller värdering, empiriska eller metafysiska 

antaganden, explicita eller implicita? Förmodligen finns många delar med när man 

försöker rama in begreppet. 

 
2.3 Människosyn från ett filosofiskt perspektiv. 
 

Stensmo (1994) skriver om filosofiska riktningar i pedagogiken och människosyn från 5 

filosofiska (breda) tankelinjer.  Han påstår att goda pedagogiska teorier inte blir 

föråldrade. Det sker åtminstone inte särskilt fort. Följande inriktningar har han redogjort 

för i sin bok: Idealism, naturalism, realism, dialektisk materialism och pragmatism. Han 

menar att människosyn handlar om hur man uppfattar deltagaren/ eleven som människa. 

Om människan i grunden är god eller ond, aktiv eller passiv. Han ställer frågan om 

piska och morot är ett riktigt sätt att motivera och har människan ett eget ansvar? 

Konsekvensetiken ligger väldigt nära en inramning av människosyn. Hur värderar man 

en handling och dess konsekvenser samt resultatet? En situation hanteras på ett visst sätt 

och det ger konsekvenser (Stensmo, 1994). 

 

Idealismen och Platons människosyn uttrycks genom hans syn på etik och rättrådighet. 

Den rättrådige människan är god, klok och modig. Hon har dock olika förutsättning som 

människa och alla är också olika. Rättrådig är den som har balans mellan själsdelarna, 

begär, mod och förnuft. Förnuftet (intellektet) bör styra modet (viljan) och begäret 

(behoven), då är människan rättrådig. Det är en kognitiv utveckling (Stensmo,1994). 

Kants människosyn är en kritisk idealism. Utgångspunkten är triaden, människans 

tanke-, känslo- och viljeliv. När människan börjar säga ”jag” utvecklas en person som är 
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mer eller mindre och på olika sätt egoistisk. Människan har ett minne som är 

reproduktivt och baseras på memorering. Känslolivet ses utifrån lust, olust o begär. 

Kant såg att alla kan göra egna val och är ansvarig för konsekvenserna (Stensmo, 2007). 

 

Naturalism med tilltron till kunskap och rationellt vetande är kännetecken för 

upplysningsfilosoferna.  Stensmo (1994) presenterar här den människosyn som 

Rousseau representerar. Människan är god i sig men på grund av sitt levnadssätt blir 

hon förstörd. Hon kämpar för överlevnad och skaffar sig fördelar på andras bekostnad. 

Hon vill bli mätt först och sen få mer tillgångar. Så fort någon äger något, som är 

städernas dilemma med äganderätt, startar konkurrens, rivalitet och 

intressemotsättningar och då uppstår ojämlikhet enligt (Stensmo,1994). Verkligheten är 

lik naturen men till skillnad från djuren kan människor utvecklas. Det finns två slags 

skillnader när man jämför människor, dels fysisk som ålder, hälsa och kroppsstyrka, 

dels andlig som moral och politisk åskådning. Piaget har uppfattningen att människan 

har en kognitiv och en moralisk utveckling enligt (Stensmo, 2007). 

 

Realism utmärker nästa filosof som Stensmo (1994) redogör för. Det är Aristoteles som 

ansåg att det fanns en objektiv verklighet (realitet) som existerar oavsett om människan 

är medveten om den eller ej. Detta skiljer honom från Platon som har en andlig och 

materiell värld. Hans människosyn bygger på att själ är detsamma som liv.  Allt levande 

har en själ och människan har både en växtsjäl, den är biologisk. En djursjäl, känslor o 

drifter som varierar beroende på karaktärsstyrka.  De vanor som människan får tidigt i 

livet i sin uppfostran bestämmer begärens själ utveckling.  Blir man karaktärsstark eller 

faller man för att sina lustkänslor och blir gränslös, frossande och hänsynslös? 

Förnuftsjälen är tanken och är specifik för människan, vad är rätt o orätt.  Människan 

kan artikulera när hon talat och kan reflektera med förstånd.  Hon kan planera och se 

resultat av sina handlingar (Stensmo, 2007). 

 

Dialektisk materialism har sitt ursprung hos Marx. Stensmo (1994) presenterar Marx 

med en människosyn som innebär att arbetet är en stark inverkansfaktor i hur 

människan formas och även historien har inverkan. Han menar att det är omöjligt för en 

människa att utvecklas i ett kapitalistiskt samhälle eftersom hon inte har någon kontroll. 

Bara i ett socialistiskt samhälle där arbetarna äger produktionen finns en möjlighet att 

utvecklas. Alla människor har en anatomi och biologiska behov t. ex törst, hunger och 
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sexualitet. De sociala betingelserna styr hur behoven kommer till uttryck. Människans 

sanna väsen är aktiv, altruistisk och social men det kapitalistiska samhället driver fram 

en annan sida, att samla pengar. Det sker i ett dialektiskt samspel mellan medvetande 

och omvärlden. Personlighetstyper formas av erfarenheter (Stensmo, 1994). 

 

Den kultur-historiska skolan och Vygotskij har Stensmo (1994) också ordnat in under 

dialektisk materialism. Vygotskij menar att människan formas av sin tids verklighet 

med de förutsättningar som finns då. Vi formar och påverkar samtidigt vår verklighet 

och den kultur som vi lever i, ett dialektiskt samspel.  För att se och förstå måste man 

studera människan i hennes verksamheter. Dom är målinriktade och bestäms av behov 

eller motiv. Motiven präglar människan som person och dom är kulturhistoriskt präglad 

och utvecklas med sin omvärld (Stensmo, 2007).  

 

Jeffner (1989) har uppfattningen att inom marxismen kan man förändra människans 

situation enbart genom att förändra samhällsstrukturen. Individen kan ändras om 

samhället ändras. Man kan säga att det är teorier som prioriterar samhället medan 

liberala individualistiska teorier prioriterar människan. Att förändring sker hos 

individen som då ger förändring i samhällsstrukturen  

 

Pragmatismen är den femte inriktningen som Stensmo (1994) skriver om. Den används 

enligt honom som metod för att lösa vetenskapliga och vardagliga problem. Ett samspel 

mellan impulser och intellekt sker när vanor formas. Det är en kognitiv utveckling. 

Dewey utvecklade en instrumentell pragmatism där den lärande människan lär i 

interaktion med sin fysiska- o sociala omvärld. En vana är ett förvärvat beteende eller 

handlande, inte en upprepning.  Målet är vad en vana resulterar i och medlet hur den 

utförs. Dewey kopplas ihop med uttrycket ”Learning by doing”. Han var kritisk till 

industrisamhället och det ekonomiska livet som skärmar av människor från erfarenheter 

i livet och gör att beslut blir otydliga. Den demokratiska tanken är att ingen är kapabel 

att styra andra utan deras samtycke. Alla måste ges möjlighet att påverka i ett 

medborgarskap (Stensmo,1994).  

 

Stensmo (2007) skriver att Dewey lyfte fram reflektionen som central för att inte agera 

oreflekterat och av gammal vana. Bra och dåligt är odefinierbart så man bör därför 

utvärdera och reflektera över sina handlingar för att kunna hantera nya situationer på ett 
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bättre sätt. Lösning på problem är en samverkan mellan vana, impuls och intellektuella 

överväganden, människans själv håller detta samman. Impuls och vana har en vilja till 

makt, att behärska omgivningen och handskas med tingen. Människan måste vara 

beredd till att ständigt pröva sin verklighet då den hela tiden omformas (Stensmo, 

2007). 

 

2.4 Människosyn hos ledare. 
 

Enligt Trollestad (1994) har reflektionen runt individens eller kulturens grundläggande 

antaganden i ledarskapsutbildningar inget utrymme. Den människosyn som uttrycks är 

oreflekterad och obearbetat enligt honom. Den pedagogiska ambitionen att arbeta 

processorienterat mot individens personliga utveckling har då små förutsättningar.  

Han refererar till en undersökning om konsulters kunskapsbas, Göran Brulin 

”Konsulten”, som visade att de inte har en gemensam bas om kunskap eller metodik och 

därför inte går att kalla professionell kunskapsförmedlare (Trollestad, 1994). Då chefer 

inte bara har ett ansvar utan även en maktposition över underställd personal, ibland 

kunder, är det viktigt i kompetensutvecklingen att belysa områden som värderingar, 

organisationskultur och människosyn där de förväntas vara ett föredöme med social 

kompetens (Trollestad, 2002). 

 

En behavioristisk inspirerad människosyn finns hos Hersey o Blanchards. Det 

situationsanpassade ledarskapet som Trollestad (1994) beskriver som  

”Helhetsbaserad människosyn” kommer från ett resonemang där man menar att 

medarbetarna kan vara självständiga. Samtidigt sägs att det nya ledarskapsidealet utgår 

från en utvecklingsorienterad människosyn, som innebär att människor både vill och 

kan utvecklas. De hävdar att grundläggande värderingar är väldigt svåra att ändra.  

Man ska i konflikt mellan egna och företagets värderingar välja företagets affärsmässiga 

ideologi dvs det ”Idéstyrda ledarskapet” (Trollestad, 1994). 

 

HRM, Human Resource Management skriver Trollestad (2002) att det är många 

organisationskonsulter och ledare som följer. Att organisationer har allt större krav på 

sig och att framförallt den yngre generationen vill utvecklas på jobbet, få ansvar och 

känna sig delaktiga.  Det finns varianter i amerikansk och europeisk organisationskultur, 

gemensamt är att skapa en kultur som alla delar där personalpolicy ingår och integreras i 
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organisationsstrategin.  Att leda genom gemensamma värderingar i 

organisationskulturen delas av flera managementsfilosofier. Inom HRM skiljer man på 

en hård och en mjuk version som anses utgå från 2 skilda människosyner och 

ledningsstrategier. Den hårda modellen strävar efter en stram strategisk kontroll och har 

en instrumentell syn på medarbetarna. Föreställningen om människan är homo 

economicus i enighet med McGregor teori X. Den mjuka modellen handlar om ledning 

från delaktighet och hängivenhet, samt teori Y. Att människan är aktiv och 

ansvarstagande karaktäriserar denna. Trollestad (2002) använder också beteckningen 

passiv människosyn för teori X och aktiv människosyn för teori Y. 

 

Det finns forskare som menar att det inte finns en renodlad form. I England fann man att 

ledningen sa sig ha en mjuk form medan personalen upplevde att det var en hård form. 

Trollestad (2002) uttrycker att människosyn handlar om att se människan som en del i 

en skapande process som har del i att forma sin verklighet. Inte som passiv och 

determinerad och som går att reducera till en produkt av redan givna förhållanden. Vill 

vi förstå organisationen ska vi förstå hur människorna i den upplever sin verklighet och 

agerar. Hennes inre verklighet ligger till grund för beteendet snarare än yttre faktorer. 

Ett dialektiskt förhållande av inre och yttre. I den personalistiska människosynen talar 

man om människan som aktör och kulturell varelse. Att människan i sig är värdefull, 

självmedveten, fri och aktiv varelse. Ett ”du” istället för ”det” och som har ett 

existensvärde även om handlingen är diskutabel, likavärdesprincipen. Ett 

människovärde i det vi är inte bara i vad vi gör. Det finns samtidigt ett instrumentellt 

värde i det vi presterar men att reducera människan till ett objekt för att vara en nyttig 

resurs ogillar han.  Det kallas reduktionistisk människosyn. Trollestad (2002) skriver att 

människosyn ofta hänger samman med andra livsåskådningsmässiga föreställningar. I 

en personalistisk människosyn blir hon människa tillsammans med andra, hon kan 

medvetet och rationellt delta i formandet av sin verklighet och därmed överskrida det 

kausalt förutsägbara. Det hör till människans natur att ta ansvar för samhället på ett 

solidariskt sätt. En handling är moraliskt god enligt detta synsätt om det upprätthåller 

och utvecklar mänsklig värdighet.  Människan är existentiell och något mer än 

biologisk, psykologisk och social. En personlig integritet utifrån detta betyder att man är 

sammanhängande och hel, i balans med sig själv och sin omgivning samt fri och 

ansvarig för sina aktiva livsval. Han själv lever i en kristen- humanistisk tradition som 

påverkar (Trollestad, 2002). 
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Jeffner (1989) som är teolog, har gjort en översikt över problemområdet som innefattar 

begreppet människosyn. Han har gått igenom olika teorier som beskriver människan 

och försökt att spåra de komponenter som avser människosynen. Enligt honom själv är 

hans framställning schematisk och abstrakt. På detta sätt vill han hitta byggstenar för en 

människosyn för att sedan diskutera hur de ska sammanfogas. I hans summering är det 

svårt att överblicka helheten och den stora mängd enskilda ställningstaganden som 

helheten byggs upp av.  Jeffner (1989) skriver att begreppet människosyn, människobild 

och människoteori har blivit vanliga ”under senare år” inom flera problemområden. Han 

skriver att inom vården och vårdutbildningen diskuteras olika människosyner. Teologin 

och filosofin har begreppet används länge. Utbildningsforskningen är ett annat område.  

Inspirationen till hans skrift har han fått från demokratins människoteorier. Han anser 

att synen på människan är en viktig faktor att observera vid undersökningar om 

förhållandet mellan teknisk utveckling och social förändring. Hans påstående är 

fortfarande aktuellt. Han avslutar med följande: ”Det är inte lätt att skaffa sig en bra och 

hållbar människosyn. Men det är möjligt”. (sid. 50) 

 

3. Metod och material. 
 

3.1 Idéanalys. 
 

För min undersökning har jag valt att göra en kvalitativ analys av utbildningsföretagens 

hemsidor som innehåller kursbeskrivningar. Enligt Bergström och Boreus (2012) är idé- 

och ideologianalys användbar inom flera akademiska ämnen. Inom pedagogiken görs 

också analyser med focus på idéer.  Deras definition av en idé är att det är som en 

tankekonstruktion.  Den skiljer sig från flyktiga intryck och den utmärks av en 

kontinuitet. En ideologi kan förklaras däremot som en samling idéer eller idésystem. 

Användningen av ordet idé kan vara en föreställning om verkligheten, värdering av 

företeelser eller en föreställning om hur man ska handla.  

 

Enligt Bergström och Boreus (2012) finns det inte någon given och allmänt känd 

indelning av idé- och ideologianalyser. Författarna beskriver fyra inriktningar och den 

analys som jag har valt kallar de för funktionell idéanalys. Den har en sociologisk 

inriktning eftersom den intresserar sig för mellanmänskliga relationer och kan vara 
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inriktad på idéers effekter eller på idéernas ursprung. Syftet med denna inriktning kan 

vara en undersökning av idéer som påverkar förhållanden på en arbetsplats. Det som 

intresserar mig i min studie är relationen mellan chef och medarbetare och vilka idéer 

runt människosynen som ledarutbildningen innehåller. Avsikten är att göra detta genom 

att analysera utbildningsföretagens kursutbud som presenteras på hemsidorna.  

 

Min avsikt med undersökningen av utbildningsföretagen var att ta reda på vilken 

människosyn som förmedlas genom hemsidorna. Vid min första genomläsning tvivlade 

jag på att det var ett bra sätt att utläsa kursledarnas uppfattning om medarbetare och 

chefer. Vid kontakt med 5 av företagen för att få ta del av deras kursbeskrivningar 

hänvisade de till hemsidan. Jag valde då att undersöka hemsidornas texter eftersom 

företagen jämställde denna presentation av kursinnehållet med kursbeskrivning. 

Eftersom hemsidorna innehöll även annan information valde jag ut den text som syftade 

till hur chefer och medarbetare bör vara. Jag försökte urskilja något som kunde jämföras 

med skolornas läroplaner men fann att det var inte strukturerat på liknande sätt. 

Hemsidornas texter är formulerade i avsikt att sälja utbildningar men innehåller också 

en beskrivning av kursinnehållet.  

 

Texten kan enligt Widén (2009) läsas på olika sätt. Han skriver att inom den 

beteendevetenskapliga disciplinen är textläsningen inriktad på mänskligt beteende och 

psykologiska innebörder. Han kallar det för kvalitativ textanalys och redogör för tre 

olika dimensioner där den första passar på min avsikt. Bergström och Boreus (2012) 

använder begreppet kvalitativ innehållsanalys synonymt med kvalitativ textanalys. Det 

syftar på textanalyser där ingenting räknas eller mäts. Tolkningen av texten blir mer 

komplicerad och måste göras kvalitativt. De skriver att den funktionella idéanalysen 

måste även ha inslag av textanalys. Min textanalys ska fånga upp utbildningsföretagets 

uttryck som påvisar deras människouppfattning. Widén (2009) skriver att det 

grundläggande för allt analysarbete är att ställa kritiska frågor. Mina frågor till texten 

handlar om hur chefer och medarbetare bör vara. Genom dessa frågor fångas uttryck 

och ord från den undersökta texten som sedan sammanställs för varje företag. 

Betydelsen i olika termer och begrepp måste förstås utifrån författarens egna 

förutsättningar enligt Trollestad (1994). Han kallar det för intentionstolkning. 
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3.2 Idealtyper som analysverktyg. 
 

För analysen används idealtyper som är en tankekonstruktion för att urskilja och avläsa 

texten. De ska göra det tydligt och fånga upp de egenskaper som beskrivs. Valet av 

idealtyper är också beroende av forskningsfrågan. Enligt Bergström och Boreus (2012) 

görs konstruktionen av idealtyper i tre steg. Först bestäms vilket fenomen som ska 

fångas upp från texten. I mitt fall är det hur det i texten uttrycks egenskaper om all 

personal både chef och medarbetare. Därefter inriktar jag mig på hemsidans 

presentation av chefens önskvärda egenskaper och beskrivning av synen på 

medarbetaren. Jag vill urskilja uttryck ur textmassan. Mina idealtyper är ”aktiv 

människosyn” och ”passiv människosyn”. Min genomgång av materialet studerar vad 

texten uttrycker om ”hur en chef bör vara”, ”hur en medarbetare bör vara” samt om 

uttrycket gäller både chef och medarbetare. 

 

3.3 Idealtyper av människosyn. 
 

Idealtyper ska fungera som ett raster för att urskilja de idéer om människan som 

framställs i texten. Konstruktionen görs från Trollestad (1994) som beskriver 

människosynen som aktiv respektive passiv. Han använder också benämningen mjuka 

modellen på den aktiva människosynen som handlar om att människan är fri och tar 

ansvar för sig och för samhället. Motsatsen är den passiva människosynen eller hårda 

modellen som uppmanar till kontroll och styrning av människan. Det finns flera 

beskrivningar av människosyner. Stensmo (1994) beskriver 5 klassiska människosyner. 

Dessa har jag redogjort för under punkt 2.3 Människosyn i ett filosofiskt perspektiv. 

Trollestads (1994) val av två indelningar är tydligare och dessutom är hans indelning 

som bygger på McGregors teorier vanlig i ledarskapslitteraturen. McGregor kallar 

människosynen för Teori Y och den motsvarar aktiv människosyn. Den passiva 

människosynen har sin motsvarighet i Teori X. Den numera vanligaste benämningen på 

människosyn är Teori Y och Teori X. Trollestad (1994) använder sig av benämningen 

aktiv och passiv vilket jag finner också har en beskrivande funktion.  

 

Den aktiva människosynen fokuserar på människans behov och där individens behov 

och värderingar bör respekteras. Effektivitet och ekonomisk lönsamhet får då ett 

instrumentellt värde. Den passiva människosynen fokuserar på effektivitet och 
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lönsamhet. Mänsklig livskvalitet och den personliga utvecklingen får ett sekundärt 

värde. Trollestad (1994) har i sin avhandling refererat till McGregors uppdelning av 

människosyn i teori Y och teori X. Där står den förra, dvs teori Y står för att människan 

tycker att arbetet i sig är stimulerande. Däremot står teori X för att människan är lat och 

enbart intresserad av materiella belöningar. 

 

3.4 Material och urval. 
 

På Internet finns flera ledarutbildningsföretag som marknadsfört sina utbildningar. Jag 

använde mig av sökmotorn Google och sökordet ”ledarutvecklingsprogram”. Valet av 

sökord motiverar jag med att Pommer Nilsson (2003) använder begreppet utveckling 

istället för utbildning och ofta i kombination som kompetensutveckling som betecknar 

aktiviteter för all personal på arbetsplatsen. Han menar att ledarutveckling är ett centralt 

område inom pedagogik i arbetslivet.  Program innebär en mer omfattande 

utbildningsverksamhet än kurs. Mitt intresse inriktas på ledarnas kompetensutveckling 

och jag valde begreppet ledarutveckling. 

Mitt första urval var de 20 första träffarna på Google som ledde till företag och till deras 

hemsidor. Jag sorterade bort allt som hade markeringen annonser och dessutom 

antecknade jag företagens namn. Avsikten var att inte riskera att utfallet vid upprepad 

sökning skulle ge andra träffar. Totala antalet träffar var ca 25000 och vid genomgången 

av de 20 träffarna sorterade jag ut även de som var internutbildningar. Det motiverade 

jag med att jag ville studera de utbildningar som var öppen för alla och som den privata 

marknaden erbjöd. Förutom internutbildningar utsorterades också dubletter av samma 

företag. Internutbildningarna har ett riktat innehåll och är riktade till en specifik grupp 

För att komplettera listan med utbildningsföretag valde jag den 21:a och de följande 

hemsidorna så att antalet blev totalt 20 stycken. Urvalets storlek vid kvalitativ metod är 

inte styrd av samma regler som vid kvantitativ metod. Mitt syfte var att undersöka vad 

som uttrycks i kursbeskrivningen och avläsa företagens värdegrund och människosyn. 

Vid min första genomläsning av hemsidorna upplevde jag att det var svårt att upptäcka 

det jag hade för avsikt att undersöka. En noggrannare genomläsning visade att det var 

en godtagbar mängd av textmaterial. 

 
  



 

18 
 

3.5 Validitet, reliabilitet och etik. 
 
 
Validitet är ett mått på om man mäter det som man verkligen vill mäta. Syftet var att 

urskilja människosynen i den text som återfinns på utbildningsföretagens hemsidor. Det 

gäller utbildningsföretag som vänder sig till chefer i arbetslivet. Eftersom jag mäter 

uttryck i texten som förklarar hur en chef respektive medarbetare bör vara anser jag att 

validiteten är godtagbar. Därmed vet jag inte om den som skrivit hemsidan har haft 

samma syftning som utbildaren. Vad som någon skriver behöver inte överensstämma 

med vad någon gör. 

Reliabiliteten avser att mäta på ett tillförlitligt sätt. Textmaterialet som undersöks visar 

på samma innehåll oavsett vem som gör undersökningen. Däremot är tolkningen av 

ordens innebörd beroende av tolkarens subjektiva läsning. Min bedömning är att 

reliabiliteten kan anses godtagbar eftersom det går att göra om undersökningen. 

Det material som jag undersöker är utbildningsföretagens hemsidor. Vid andra 

undersökningar som intervjuer och enkäter är det viktigt att ha etiska överväganden vid 

behandling av materialet. Företagen har deltagit i undersökningen av hemsidorna men 

utan att känna till det. Jag bedömer att genom att inte uppge företagens namn så har jag 

gjort ett etiskt ställningstagande. Företagen har publicerat hemsidorna för allmänheten. 

Det inte möjligt att identifiera företagen från resultatet. Men om det finns behov att göra 

om undersökningen så har företagsnamnen ersatts med numrering.  

 

4. Resultat. 
 

Presentationen av resultatet redovisar jag först med citat från några hemsidor från de 

undersökta utbildningsföretagen. Eftersom en hemsida kan innehålla mycket 

information har jag koncentrerat mig på det skrivna som berör värdegrund och 

förhållningssätt. Det har oftast funnits under rubriken ”om oss” eller liknande. Jag har 

därmed hittat text som har för avsikt att framhålla utbildarnas egen människosyn. 

Därefter har jag sammanställt hela resultatet från min undersökning i tabellform. För 

varje företag har jag sökt de begrepp eller värdeord som används för att uttrycka 

utbildarnas människosyn. Dessa ord har jag kursiverat för att underlätta läsbarheten och 

för att kunna hitta likheter eller olikheter mellan de olika företagen.  
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Samtidigt som insamlingsmomentet av ord uttryck och begrepp från materialet görs 

pågår också en första analys. Tolkningsuppgiften är att söka den avsedda innebörden i 

materialet. Uppgiften har varit att försöka förstå vad den som formulerat företagets 

”credo” har velat uttrycka. Trollestad (1994) kallar det för intentionstolkning. Han 

menar att det gäller att söka sig in i författarens tankevärld för att komma åt intentionen 

med texten. Vid tolkningen söker man efter betydelsen i olika termer för att förstå vad 

författaren vill förmedla. Begrepp och uttryck i texten ska förstås utifrån författarens 

egna förutsättningar och intentioner. 

 

Min undersökning som grundade sig på 20 företag har fler utfall för den aktiva 

människosynen. Det är 9 stycken som jag finner i min tolkning av texten har uttryckt att 

människans behov är viktig. 5 företag har istället betonat effektivitet och det som är bra 

för företaget när de beskriver sin syn på medarbetarna. Ett företag är svårt att placera 

eftersom det finns uttryck som visar på bägge alternativen. Resterande 5 företag har inte 

formulerat sin hemsida så att det går att avläsa utbildarnas egna uppfattningar om 

människan och därmed finner jag att det inte är möjligt med en gruppering. 

 

4.1 Aktiv människosyn. 
 

Jag har vid tolkningen av resultaten undersökt vilka gemensamma begrepp som finns 

och även begrepp som särskiljer för att om möjligt urskilja ett mönster. 

Hos de med en positiv människosyn är det begreppet utveckling som är oftast 

förekommande. Det är sex av nio företag som använder ordet utveckling. Delaktighet är 

begreppet som förekommer hos fem av företagen. Självkännedom och motivation finns 

hos fyra respektive tre av företagen. Men begreppet självständiga finns endast hos ett av 

de undersökta företagen och detsamma gäller för begreppet jämställdhet. 

 

4.2 Passiv människosyn. 
 

Nästan hälften så många nämligen fem stycken visar på begrepp som kan betyda en 

passiv människosyn. Gemensamt för två av företagen som beskriver sina värderingar 

och syn på medarbetarna är begreppen effektivitet och resultatinriktad. Högpresterande 

och framgångsrik är begrepp som återfinns hos två av företagen. Lönsamhet återfinns 
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hos ett företag. Det är företagets lönsamhet som är det som framhålls och det är viktigt 

att medarbetaren bidrar till lönsamheten. 

 

4.3 Människosyn uttryckt på hemsidan. 
 

För att visa på hur den textmassa som jag funnit lämplig i min undersökning ger jag här 

några exempel. Företagen 5, företag 8 och företag 3 har tydliga yttryck för den aktiva 

människosynen. Företag 7 är ett exempel på ett företag som jag inordnat under passiv 

människosyn i min resultattabell. Däremot har företag 9 ingen vägledning om 

utbildarnas människosyn och det sista exemplet, företag 19, har uttryck som i min 

undersökning visar på båda aktiv och passiv människosyn.  

 

Följande citat från ett företags hemsida visar på ett uttryck om ledarens betydelse. De 

skriver att ledaren påverkar sin omgivning genom sitt beteende. Det uttrycks i följande: 

 

”Det förutsätter att ledaren är medveten om sig själv och sin egen 

personlighet och hur omgivningen påverkas. I organisationen sprider sig 

dessutom ledarens beteenden och agerande som ringar på vattnet” 

(Företag 5). 

 

Samma utbildningsföretag betonar att ledarens trygghet med sig själv har ett samband 

med förmågan att leda. Deras syn på ledarskap är att varje chef måste hitta sitt eget sätt 

att leda. De tror inte på en standardlösning eller som de uttrycker med begreppet 

universell verktygslåda. De framställer följande uppfattning:  

 

”Varje ledare är unik och varje individ skapar sin egen verklighet utifrån 

egna förutsättningar. Människor vill ständigt utvecklas, bidra och vara 

delaktig. Det är en sanning som vi arbetar efter” (Företag 5). 

 

Denna formulering passar in under aktiv människosyn. Den betonar individen och 

dennes vilja till utveckling men också att varje individ är unik och ingen dussinvara.  

 

Nästa utbildningsföretag använder begreppet tillit som ett viktigt ledord.  De framhäver 

den prestigelösa miljön som en förutsättning för dynamiska möten där gemensamma 
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lösningar kan utvecklas. De vill genom öppenhet, nyfikenhet och tillit lägga rollerna åt 

sidan och skriver det på sin hemsida: 

 

”Med en nyfiken, undersökande inställning gentemot varandra tar vi vara 

på gruppens erfarenheter och kunskaper och lägger grunden för 

delaktighet och engagemang. Många av våra kunder väljer att ta våra idéer 

och förhållningssätt vidare i sina verksamheter” (Företag 8).  

 

Det tyder på att de är medvetna om att utbildningsföretaget med deras utbildare 

påverkar de människor som de ska utbilda. Men det innebär också att både aktiv och 

passiv människosyn kan förmedlas av utbildarna. Hemsidan uttrycker också att ledare 

ska ha resultatfokus eftersom konkurrensen på marknaden hårdnar. Men de betonar 

också samarbete samtidigt som det egna ansvaret. De skriver också att de utbildar ett 

relationsorienterat ledarskap som innehåller egen motivation och tillit. Jag uppfattar det 

som en aktiv människosyn hos företaget. 

 

Ledarens påverkan på medarbetarna framhålls i flera företag på deras hemsidor. 

Påverkan i medarbetarnas yrkesroll, kompetens och motivation är möjligt i ett bra 

klimat som ledaren skapar. De kallar det för det utvecklande ledarskapet: 

 

”Det utvecklande ledarskapet kännetecknas av att ledaren uppträder som 

ett föredöme, agerar utifrån en tydlig värdegrund och visar personlig 

omtanke. Ledaren lyfter också frågor om etik, moral och personligt 

ansvar” (Företag 3). 

 

Deltagarna erbjuds möjlighet att få ökad personlig självkännedom. Kursens syfte är att 

utveckla förmågan att kommunicera och att kunna motivera och engagera andra. Den 

personliga självkännedomen och en ökad självinsikt är viktiga för chef- och ledarrollen. 

När ledaren också har intresse för etiska frågor som människosyn så blir det en bra 

grund för relationerna.  Det finns förutsättningar för att utbildningen förmedlar en aktiv 

människosyn. 

 

Ett utbildningsföretag har en tydlig rubrik som handlar om mission och vision. 

Företagets mission är ett ”skapa ledarskap för lönsamhet”. De fortsätter:  
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”Vår mission talar om vilket behov vi som företag fyller på marknaden. 

Den är hela vårt existensberättigande och berättar varför vi gör det vi gör” 

(Företag 7). 

 

Visionen är att utbilda i ett ledarskap som ska leda till ökad prestation och engagemang 

i hela företaget.  Chefer ska vara effektiva och självgående. Det finns inget uttryckt om 

individerna och deras behov. Företagets bästa och lönsamhet visar på att människan 

kommer i andra hand. Det passar in under idealtypen passiv människosyn.  

 

I ett annat utbildningsföretag framhölls egenskaper och förhållningssätt som inte är 

önskvärda. Det är förvånande att man presenterar sin affärsidé med att beskriva hur 

mindre lämpliga ledare uppfattas:  

 

”Chefer ska inte vara osäkra och otydliga och ha en låg förmåga att leda 

verksamheten. Inte jobba administrativt och sitta i möten” (Företag 9). 

 

Det blir svårt att tolka hur företaget med dess utbildare ser på människan i företaget. Det 

finns inte tillräckligt uttryckt på hemsidan för att det ska passa in under någon av 

idealtyperna. Därför ger det inte någon vägledning till ledarnas människosyn. 

 

Informationen ger ibland dubbla budskap som i företag 19. Texten som presenterar 

utbildningsföretagens förhållningssätt kan ibland framhäva och driva utveckling och 

förändring som uppgifter för medarbetarna. Dessutom ska de skapa beteendeförändring 

och bidra på ett effektivt sätt så att organisationens mål ska nås. Det tyder på en passiv 

människosyn.  Men de anser också att chefen ska skapa delaktighet och medarbetarna 

ska ta initiativ samt att inte peta i detaljer. Det tolkar jag som en aktiv människosyn. 

 

4.4 Människosyn redovisad i tabellform. 
 

Följande tabell redovisar de 20 företagen som ingår i min undersökning. Den består av 

företagens ordningsnummer vid mitt urval. För varje företag har jag redovisat de 

begrepp och uttryck som jag har uppfattat har uttryckt svaret på min fråga till materialet. 

Hur uttrycks 1) relationen mellan chef och medarbetare, 2) hur chefen bör vara, 3) 
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uppfattning om medarbetaren. Det som är kursiverat är direkt taget från hemsidans text. 

Beroende på företagens presentation av sin inställning för dessa tre uppfattningar har 

jag kunnat gruppera företagen under respektive människosyn. Några företag har jag inte 

grupperat men presenterar resultatet. 

Företag Idealtyp Aktiv människosyn=Y Idealtyp Passiv människosyn=X 
1 Chef och medarbetare: Information från 

funktionella kriterier inte från vem som 
uttalar den. Reflektion, utvärdering och 
omprövning. Rollmotiverad samverkan, 
inte persondriven. 
Chef: Framgångsrik och funktionell. 
Gott omdöme, etikfunktionell. Ansvar för 
verksamhetens resultat. Skapar trygghet, 
tillit och tydlighet. Självkännedom, emo-
tionell stabilitet, funktionella relationer. 
Medarbetare: Välfungerande 
arbetsgrupper som utnyttjar sin 
förmåga. Använder och utvecklar sin 
kompetens. Ansvar för helheten.Öka sin 
självinsikt och sitt självförtroende.  

 
 

3 Chef och medarbetare: Förändrar sitt 
handlande, goda relationer,gott samspel.  
Chef: Förebild, trygga och insiktsfulla. 
Jämställdhet och mångfald. God 
självkännedom, realistisk självbild. 
Agerar och reagerar, blir förstådd och 
förstår andra. Kommunikation, 
konflikthantering och coaching. 
Medarbetare: Trygga och delaktiga i 
utvecklingsprocessen. 

 

4  Chef och medarbetare: Högpresterande, 
välfungerande och hållbara. Goda 
ledare är bra för vilken roll som helst i 
organisationen. 
Chef: Transformerande ledarskap 
(motsats till låt-gå ledarskap), Praktiskt 
ledarskap, personligt ledarskap och gott 
ledarskap. Fungerande relationer och 
självkännedom. Humanistiskt perspektiv 
som påverkar resultatet. 
Medarbetare: Ingen uppgift. 

5 Chef och medarbetare: Människor vill 
ständigt utvecklas, bidra och vara 
delaktiga. 
Chef: Förstå sig själv och sin 
omgivning. Kunskap och insikt om hur 
det är att vara människa. Framgångs-
rika, personligt grundat ledarskap. Inte 
finns någon universell verktygslåda för 
framgång.  
Medarbetare: Ledarnas beteende sprider 
sig som ringar på vattnet. De påverkas 
av ledaren. 
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7 
 
 

 Chef och medarbetare: Dom bör bidra 
till lönsamhet. 
Chef: De utbildar i det utvecklande 
ledarskapet, praktiskt ledarskap. Dom 
ska vara effektiva och självgående och ha 
en god självbild. 
Medarbetare: Ingen uppgift. 

8 Chef och medarbetare: Utvecklar 
öppenhet, generöst förhållningssätt.  
Chef: Man utbildar med action learning. 
Värdegrundsbaserat ledarskap, 
kommunikativt ledarskap, mål- och 
resultatorienterat ledarskap, klart 
ledarskap. Trygga och goda relationer. 
Inte använda beteendekontroll. 
Medarbetare: Eget ansvar, egen 
motivation. 

 

10 Chef och medarbetare: Ömsesidigt 
ansvar. 
Chef: Stimulera till diskussion, skapa 
delaktighet. Tydlig. Handlingskraftig 
beslutslinje. Uppmärksam på behov. 
Personliga och strategiska ledarskapet.  
Medarbetare: Se sin roll, bidra till 
visionen, Ansvar för beslut och 
handlingar. Vara lojal mot beslut, ha 
lösningsfokus. Öppna för och bidra till 
idéer, förändringar och utveckling. 
Samarbeta, bemöta och respektera 
andra. En medmänniska som ser o 
hjälper.  
Inte fokusera på problem. 

 

11 Chef och medarbetare: Människor kan 
och vill utvecklas. Beslut ur människors 
fria vilja skapar motivation. Humanister. 
Chef: Leder till förändring. Hållbart 
ledarskap, hålla i längden. Självinsikt, 
skapar tydlighet i uppgifter. Samband 
mellan ansvar och befogenheter. 
Medarbetare: Ej uppgett. 

 

12  Chef och medarbetare: Utveckla sin 
kompetens. Alla vill hantera sina 
arbetsuppgifter på ett bra sätt och nå 
framgång. Människor vill vara 
kompetenta 
Chef: Navigera i verksamhetsfrågor, 
möta medarbetare i deras oro och 
frustration. Åstadkomma resultat. Kunna 
hantera sina egna dilemman. 
Medarbetare: Kunna leda sig själv och 
sitt arbete. Initiativ till ständig 
förbättring, bidra till effektiva team. 
Söka, sortera och dela ut information 
och kunskap. Klara stressiga situationer 
och göra prioriteringar. 
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13 Chef och medarbetare: Tror på 
värderingsstyrda organisationer. 
Sådana skapar självständiga 
medarbetare. Action learning. 
Vuxenpedagogik går tillbaka till Deweys 
”learning by doing”. 
Chef: Kreativa och ge inspiration. 
Svenska ledarskapsmodellen. Personligt 
ledarskap.  Ge tydlighet, skapar 
delaktighet, förankrar mål.  
Medarbetare: Självinsikt och förstå 
olikheter. 

 

15 Chef och medarbetare: Ej uppgett. 
Chef: ”Leva som man lär”. Hantera 
relationer och förtroenden, motivera och 
inspirera, hantera roller och olikheter, 
värderingar, tillgodose individuella 
behov, utmana och ställa krav och visa 
personlig omtanke. Situationsanpassade 
ledarskapet.  
Medarbetare: Deltagande och ha en 
beteendeförändring. Inte åskådare. 

 

16 Chef och medarbetare: Få ökad 
initiativförmåga, känna till, dela 
företagets visioner, värderingar. Trygg, 
våga vara sig själv. Flexibel. 
Chef: Anpassa ledarskap efter situation. 
Värderingsstyrd, modig, medveten. 
Personligt ledarskap. 
Medarbetare: Inse sin betydelse, ta eget 
ansvar, uppleva meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet. 

 

17  Chef och medarbetare: Ej uppgett. 
Chef: Klassiskt västerländskt 
effektivitetstänkande. Teorier tydligt 
förankrade i svenskt ledarskap. Prestera 
mer och leva bättre och ett mer harmo-
niskt liv. De bör göra karriär och ha ett 
bra liv. Uthållig och klara av när det 
hettar till. Framgångsrik som ledare är 
att ha styrka och mod. Hantera mångfald 
och kreativitet. Transformera egen och 
hela organisationens energi till 
framgångsrik. 
Medarbetare: Ej uppgett. 

19 
 
 
 

Chef och medarbetare: Utvecklas och 
skapa beteendeförändring. Förändring, 
driva utveckling, nå sina mål. 
Helhetssyn, bidra på ett effektivt sätt att 
organisationens mål nås. 
Chef: Skall skapa förutsättningar för att 
leda med mål och visioner genom 
medarbetare. Beteendeförändring.  
Medarbetare:Ha en helhetssyn, ta 
initiativ, vara motiverad. 

Både aktiv o passiv 
Chefen och medarbetaren bör verka för 
effektivitet och beteendeförändring. Jag 
tolkar det som uttryck för att både passiv 
respektive aktiv människosyn finns. De vill 
uppnå både organisationens mål och 
individens mål. Chefen ska skapa delaktighet 
och medarbetarna ska ta initiativ och ha en 
helhetssyn och det visar på en aktiv 
människosyn. 
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20  Chef och medarbetare: Ej uppgett. 
Chef: Individuell utveckling. Vara 
vardagsnära, vara resultatinriktad, vara 
väl underbyggd teoretiskt. 
Medarbetare: Bör nå sina mål. 

 
 
Följande utbildningsbeskrivningar säger väldigt litet om människosynen och har inte 
varit möjliga att gruppera. 
 
 
Företag 
2 
 
 

 
 
 

Chef och medarbetare: Bör skapa långsiktiga relationer   
Chef: Bör hålla över tid. Ha ett personligt ledarskap. Vara verksamhetsnära. 
Medarbetare: Bör verka mot den goda arbetsplatsen. 

6  Chef och medarbetare: Beteendevetenskaplig grund. Människor är aldrig 
färdigutbildade. Det finns inte finns någon universallösning.  
Chef: Att handla utifrån ”action learning”. Kan lämna ifrån sig ansvar. Gott 
ledarskap, entusiasmera.  Räcker inte med traditionella kurser. Ingen 
universallösning. 
Medarbetare: Ingen uppgift. 

9 
 
 

 Chef och medarbetare: Dom bör ha en dialog och lyssna. De bör inte 
debattera. 
Chef: Dom bör utveckla sitt ledarskap och förstå chefspolicyn. Det finns 
kvinnligt och manligt ledarskap och man utbildar efter en humanistisk 
grundsyn. 
De bör inte jobba administrativt och sitta i möten. De ska inte vara osäkra och 
otydliga och ha en låg förmåga att leda verksamheten. 
Medarbetare: Ingen uppgift. 

14 
 

 Chef och medarbetare: Ej uppgett. 
Chef: Kunna leda småstegsförbättringar. 
Medarbetare: Ej uppgett. 

18  Chef och medarbetare: Ej uppgett. 
Chef: Förstå sina personliga värderingar och hur det påverkar uppdraget. 
Insikt om sig själv. Skaffa nätverk med chefer. 
Medarbetare: Ej uppgett. 

 
 
 

5. Diskussion. 
 

Min utgångspunkt för min undersökning var att analysera vad som är skrivet på 

hemsidorna där utbildningsföretagen presenterar sitt kursutbud. Det var inte 

kursinnehållet eller kursupplägget som jag främst var intresserad av. Jag ville undersöka 

om de personer som skulle vara kursledare hade presenterat sin människosyn. Jag 

trodde att det skulle vara viktigt för företagen att tydliggöra deras ståndpunkter och inte 

bara vara säljande. Jag hade förväntningar på att även förhållningssättet till medarbetare 
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presenterades eftersom det var människor i ledande befattningar som kursen vände sig 

till, dvs chefer och ledare. När jag nu summerar resultatet så kan jag konstatera att hos 

15 av 20 företag var det möjligt att utifrån vald metod urskilja utbildningsföretagens 

människosyn.  

 

5.1 Metoddiskussion. 
 

Jag valde att göra en analys av utbildningsföretagens presentation på sina hemsidor. 

Widén (2015) skriver att skol- och utbildningstexter är lämpliga att göra kvalitativ 

textanalys på.  Jag har kunnat välja intervjuer eller enkäter istället. Analysen av det 

sagda har även då gjorts genom att söka uttryck och begrepp som funnits i svaret. 

Samtalet skulle eventuellt kunnat ge även underliggande budskap. Men risken hade 

också funnits att svaren blivit tillrättalagda för att ge sken av en positivare syn på 

medarbetarna än ett uppriktigt svar skulle ha gett. Metodvalet hade också kunnat vara 

enkäter med frågeställningar. Förutsättningen för att ställa bra frågor var då också att 

vad som kallas för människosyn är en blandning av hypoteser, värderingar och normer. 

Det finns litteratur som behandlar området och det mesta av dem återfinns inom 

vårdutbildningens område. Därför fann jag det svårt att hitta material som stöd för att 

utforma en enkät med relevanta frågor. 

 

Jag valde att undersöka texten på hemsidorna eftersom det är där utbildningarna numera 

presenteras. När jag kontaktade företag för att få mig tillsänt deras kursutbud så 

hänvisade de till hemsidorna. Informationen på hemsidorna är utformade på lika många 

sätt som det finns företag. För att göra undersökningen på ett sätt som var likartat 

genom hela undersökningen försökte jag att välja det ställe där utbildarna presenterade 

sig. Ibland var det tydligt att hitta det redan på startsidan. Efter några ”klickande” 

lyckades jag hitta texten som var lämplig för min undersökning. De fanns också företag 

som inte gav information som var användbart för min undersökning. 

 

Min undersökning är avslutad och jag kan summera att det har varit många 

återvändsgränder. Jag startade med ett eget intresse för kursinnehållet i de privata 

ledarskapsutbildningarna. Det som inspirerande mig för detta var avhandlingen som 

Nilsson (2005) har skrivit. Han efterfrågar mer forskning angående de privata 

ledarskapsutbildningarnas innehåll och effekten för organisationen och på individen. 
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Mitt första upplägg för uppsatsen var att undersöka kursbeskrivningarnas innehåll 

angående pedagogiska teorier samt syfte och metod.  Dessutom ville jag utforska 

kursledarnas människosyn. Under arbetets gång uppmuntrade min handledare mig att 

rikta upplägget på en undersökning av människosynen. Nästa hinder var att hitta 

lämpligt undersökningsmaterial eftersom det saknas gemensam ”läroplan” för 

chefsutbildningar. Hemsidornas olika utformning gjorde att utbildningsföretagens 

kursbeskrivningar blandades med övrig information.  

 

5.2 Resultatdiskussion. 
 

Resultaten som jag kommit fram till visar på att det är möjligt att göra en textanalys och 

avläsa vilken människosyn som uttrycks på utbildningsföretagens hemsidor. Dessa 

utbildningar är främst riktade till chefer i näringslivet. Min uppfattning är att det är 

viktigt hur ledare förhåller sig till sina medarbetare. En bra chef ska kunna handla efter 

företagets policy. Det är speciellt viktigt i en konflikt- eller krissituation. Betydelsen av 

ledarens människosyn återfinns i Rubenowitz (2004) som under många år varit en 

handfast handledare inom utbildningsområdet ”Organisationspsykologi och ledarskap”. 

Han har skrivit att bland ledares personlighetsegenskaper håller han den positiva 

människosynen som mest betydelsefull. De övriga egenskaperna är enligt honom social 

mognad, god intelligens och prestationsmotivation som också är utmärkande för 

ledarskicklighet. Han refererar till en studie där produktiviteten visserligen styrdes av 

effektiva maskiner men det var också ledningens inställning som var avgörande. Om 

ledningen lät medarbetarnas kompetens komma till användning och uppmuntrade 

enskilt ansvarstagande så påverkade det också produktionen. Han konstaterade att det 

krävdes att ledningen visade tilltro till medarbetarna och ville satsa på dem 

(Rubenowitz, 2004) 

 

Nästan hälften av företagen i min undersökning har i sin presentation på hemsidan visat 

på aktiv människosyn. De framhåller att mänskliga värdena som motivation och 

delaktighet som viktiga. De företag som istället framhåller effektiviteten som en 

betydelsefull egenskap visar på en passiv människosyn. I min undersökning är det fem 

företag med passiv människosyn.  De värderar högpresterande medarbetare som är 

effektiva och bidrar till lönsamheten. 
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5.3 Slutsatser. 
 

Mitt resultat av undersökningen har visat att utbildningsföretagen har på sina  hemsidor  

textmaterial som ger information om människosynen hos företagens representanter. Jag 

har tidigare refererat till Nilsson (2005)  som saknar kritisk granskning av de populära 

utbildningarna ute i arbetslivet. Alvesson (2006) är också en kritiker av övertron på att 

ledarutbildningar ska producera bra chefer. Han framställer i sin bok ”Tomhetens 

triumf” att det är förvånande att komplexa interaktioner inte studeras i 

ledarskapsforskning och betonas inte i sammanhang som rör utbildning av chefer. Jag 

har i min undersökning påvisat genom att referera till Rubenowitz (2004) betydelsen av 

ledarens människosyn. Min undersökning av utbudet av ledarutvecklingsprogram visar 

att det inte alltid finns presenterat vilken människosyn som företaget står för. Alvesson 

(2006) skriver att andra faktorer som ekonomi och organisation tar stort utrymme i 

utbildningarna. Han anser att kunskaperna framhålls i första hand och blir därmed det 

primära. Förhållningssättet som chefer och ledare förmedlar i sin yrkesroll påverkar hela 

organisationen och borde därför ha en stor plats i utvecklingsprogrammen. 

 

Alvesson (2006) skriver att utbildning i ledarskap står högt i kurs. De är ofta populära 

att delta i och inte minst på grund av deras identitetsbekräftande innehåll. Den praktiska 

användbarheten tycks vara lite si och så med. Deltagarna kan beteckna, och uppleva sig 

själva som ledare, utan att besväras allt för mycket av en tvetydig och bångstyrig 

vardagsverksamhet. Ledarskap anses ofta vara något nytt. Många har verkligen inte tid 

och möjligheter att utöva det ledarskap som lärs ut. Man följer lagar och policys samt 

överordnande chefer och balanserar kraven. Uppifrån och nedifrån är en svår situation 

för många enligt Alvesson (2006). 

 

Jag uppfattar Alvessons resonemang som provocerande men det ger många tankar om 

arbetsplatsens aktörer och påverkansfaktorer. Ekonomiska värden är tyngre än 

betydelsen av mänskliga värden. Det förvånar mig att företag som arbetar med denna 

typ av utbildning inte anser att det är viktigt att tydliggöra företagets värderingar och 

människosyn. Det vore intressant att undersöka lönsamheten i olika företag med 

avseende på olika människosyner. Företagen som styrs av effektivitet och framgång 

ställs i jämförelse med de som förordar delaktighet, motivation och utveckling. 
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