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Resultat som talar för Hållbara Chefer®  
 

 

En vass chefsutveckling med vassa effekter 

Cirka 400 chefer har nu deltagit i våra utvecklingsprogram med vår pedagogiska plattform 

Hållbara Chefer. Vi har med vetenskapligt grundade metoder hunnit utvärdera program som 

innefattat drygt 300 chefer. Programmen har genomförts i olika miljöer och med chefer från 

både privat och offentlig verksamhet. Effekterna är slående. Olika mått, både kvalitativa och 

kvantitativa, visar samstämmigt att betydande resultat uppnåtts i linje med målbilderna.  

Med en driven pedagogik når vi olika mål 

Vår pedagogik är plattformen i alla program. Den har vi utvecklat och förfinat över åren. Den 

ger stor plats för reflektioner och deltagarnas erfarenheter, som vi tillsammans omvandlar till 

kunskaper som de kan förlita sig på. Våra program ger en växelverkan mellan perspektiv och 

närhet, reflektion och handling, person och verksamhet och med en ambition att få deltagarna 

att se på sin verklighet med nya ögon.   

Men inriktningen och innehållet styrs alltid av kundens strategiska intentioner och målbilder. 

Det är att märka att vi uppnått beskrivna effekter även om målen i programmen varit olika.   
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300 chefer och deras överordade kan inte ha fel  

Vi är noga med att utvärdera vad vi gör. Kunden ska veta vad den får för sin satsning på 

resurser, tid och engagemang. Vi nöjer oss inte med traditionella kursvärderingar. För oss är 

det viktigt att använda olika mått som kan matchas mot varandra. Vi mäter deltagarnas 

ledarkompetenser både före och efter programmet. Det är bedömningar som görs av både 

deltagaren och dennes chef. Alla deltagare sätter egna mål för sin utveckling. Baserat på 

observationer och samtal gör överordnade en bedömning efter programmet av deltagarnas 

utvecklingsprocess. Med vår pedagogiska skattningsmetod värderar deltagarna fortlöpande 

sitt tillskott av lärande. För hela programmet gör vi en samlad analys och utvärdering.  

Med statistiska metoder kan vi visa att starkt signifikanta effekter har uppnåtts i alla våra 

program inom alla målområden som grundats på beställarnas intentioner. Särskilt viktiga är 

överordades bedömningar och observationer eftersom de kan förhålla sig mer objektivt till 

deltagarnas utveckling.  

 

Statistik som talar 

I alla interna program har ledningen klargjort ett antal målområden som ska vara styrande för 

programmet. Dessa målbilder har vi översatt till chefs-och ledarkompetetenser och på denna 

grund utformat ett mätinstrument. Både deltagarna och deras chefer har bedömt 

kompetensnivån både före och efter programmet. På så sätt kan vi få ett mått på den 

utveckling som skett. Mätinstrumentet består av en 10-grad skala. Vi har undersökt alla 

mätdata med faktoranalyser och kontroll av reliabiliteten. Här ger vi ett par exempel på ett 

resultat från myndigheten Alfa och ett från ett gemensamt program för två större kommuner, 

där överordnade chefer skattat deltagarnas utvecklingsnivå före och efter programmet.    

 

Myndigheten Alfa  

 
Förändringarna från start till slutpunkt är alla statistiskt signifikanta på nivån <.001, alltså 

säkerställda på ett mycket betryggande sätt.  
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Kommunerna Beta  

 
 

Förändringarna är även här statistiskt signifikanta på den högsta nivån <.001 

 

Kan vi få mer än toppbetyg? 

Vi bjuder gärna på vår senaste totalbedömning av ett 10 dagars chefsutvecklingsprogram för 

två större kommuner, vilket avslutades för ett par dagar sedan. 16 kvalificerade deltagare gav 

oss medelbetyget 5,0 i en 5-gradig skala. Överst i högen av kommentarer låg ”Den bästa 

utbildningen jag varit på. TACK” och näst överst ”Jättebra utbildning som jag att ha stor 

glädje och nytta av i framtiden”. 

 

Vi saxar också några kommentarer ur mängden från andra program. 

 ”Själva upplägget, som i tur och ordning beskriver hur chefsskapet byggs upp. Gett 

förståelse för vad det egentligen innebär att vara chef. Gett värdefulla insikter och en 

struktur kring kommunikation, ledning, motivation och kultur” 

 ”Otroligt viktigt att förstå betydelsen av länkning i organisationen. Att effektiv 

kommunikation utgörs av en tydlig tidslinje då – nu – i morgon” 

 ”Mycket bra att vi haft fokus på vår verksamhet och våra utmaningar och möjligheter 

(anpassat till oss). Massor med bra reflektioner och diskussioner” 

 ”Mycket bra utbildning, Kontinuitet och sammanhang. Det ena leder till det andra”  

 ”Utmärkt utbildning, det som ger denna utbildning jämfört med andra 

ledarskapsutbildningar är reflektionen och kopplingen till arbetssituationen”  

 ”Lyft min förståelse för rollen som chef/ledare, fått mig att känna lusten i rollen och 

fått tilltro till möjligheten att utvecklas” 
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 ”Jag har genom de analyser vi gjort fått en jättebra och tydlig bild av min 

ledarskapsprofil som jag har en maximal nytta av. Det har varit en fantastisk resa” 

 ”Den bästa ledarutbildning jag gått eftersom fokus har varit så starkt på mig, mitt 

beteende och hur jag kan hantera vardagen som chef” 

 ”Wow, det har varit en helt suverän upplevelse. Jag har fått med mig massor av 

verktyg och tankar som jag nu använder dagligen. Tackar för en superbra 

utbildning”  

 ”Utbildningen Hållbara Chefer har betytt mycket för mig. Jag har i min karriär fått 

genomgå många utbildningar, men ingen som Hållbara Chefer. Professionellt och 

väldigt genomtänkt program med bra förankring i den dagliga verksamheten” 

 

 

Och konsulterna? 

Vi tillåter oss också att citera ett par synpunkter bland väldigt många uppskattande 

kommentarer om oss programledare. 

 

 ”Jag tycker att ni är väldigt speciella och fantastiskt duktiga och kunniga. Ni har det 

lilla extra som jag kanske inte kan sätta fingret på. Ni ser och känner in sådant som 

inte är alla förunnat”  

 ”Bra, bra !!!Professionella och personliga. Otroligt samtidsorienterade. 

Förtroendeingivande”  

 ”Toppen. Ert engagemang har varit otroligt” 

 ”Utstrålar kompetens”. 

 ”Tydliga, utmanar oss och lockar fram det bästa i gruppen”  

 ”Fantastiska, kompetenta, tydliga, bekräftande, ifrågasättande, intresseväckande” 

 ”Konsulten bidrog genom sin enorma skärpa och uppfattningsförmåga och skarpa 

reflektioner med massor!” 

 ”Båda suveränt kunniga med bra växelverkan, jättebra som vanligt” 
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Vad säger då deltagarnas chefer? 

Vi också bett de överordnade cheferna beskriva sina iakttagelser om deltagarnas 

utvecklingsprocess. De observerade effekterna är betydande. Det är alldeles tydligt att 

programmen fått genomslag i deltagarnas chefs-och ledarskap på arbetsplatsen. Här några 

exempel. 

 

 ”Större förmåga att se sammanhang och perspektiv, tänker mer strategiskt nu. Har 

initierat ett större utvecklingsarbete, som hon driver med klar tanke och en väl 

utvecklad strategi. Agerar som en god förebild. Min sin utbildning inspirerar hon 

också kollegor till vidareutveckling”   

 ”NN utstrålar trygghet och balans. Tar för sig på ett helt annat sätt. Har utvecklat ett 

strategiskt tänkande och ett mål-och resultattänkande”  

 ”Har lättare för att se till hela företagets resurser och ta in övergripande 

strävanden” 

 ”Större öppenhet och en förmåga att gå på djupet med problemlösningar. Ett större 

engagemang i företagsfrågor (ledningsfrågor) och en bättre förmåga att argumentera 

när vi söker löningar” 

 NN är mer strukturerad. Har tagit tag i flera personalfrågor på ett föredömligt sätt. 

Mycket nöjd med vad jag sett. Hans engagemang har även medfört att jag själv har 

behövt skärpa till mitt ledarskap” 

 ”Jag kan klart påstå att NN fått en ökad medvetenhet om organisationsfaktorer som 

påverkat ledning och utveckling. Vi har omprövat beslut om organisationsstrukturen 

efter hennes ifrågasättande och nyfikna analys” 

 ”Mycket nöjd med NN:s utveckling. Har ökat sin förmåga att agera professionellt i 

svåra situationer. Tagit sig an nya utmaningar i en väldigt positiv riktning” 

 ”Markant större insikt om ledarskapets villkor. Tar tag i förändringsarbetet. Kan 

hantera svåra situationer. Utvecklas från att ta ansvar för sitt område till 

ledningsansvar för koncernen”  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


